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In this thesis I describe and analyze various methods for finding inspiration and promoting 

creativity in visual arts. With these inspiration methods I’ve strived to outsource the process of 

developing ideas using chance, nature and other people as inspiration. Key themes in my works 

include playfulness, being spontaneous, chance and uncontrollability. My inspiration methods have 

developed gradually during my processes of visual art making. 

This thesis is an artistic research that is divided in written- and artistic parts. In the artistic part I 

have used three of my inspiration methods to produce a series of paintings. The methods are named 

as follows: nature walk, collecting adjectives and bubble painting. The paintings were on display in 

Om’pu –gallery 2.2.2019-1.3.2019.  

In the written part of my thesis I analyze the inspiration methods in the context of creativity, 

imagination, chance and improvisation. The goal is to contextualize the methods and to determine 

how they work as tools in making visual art and to understand their content. I’m hoping this work 

generates knowledge to myself and to my readers which might be helpful to overcome the fear of 

getting started or to enrich visual expression. This thesis has also a pedagogical point of view as I 

consider my inspiration methods as part of art education. 
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1. Johdanto 
 

Tässä opinnäytetyössä taistelen tyhjän paperin kammoa vastaan ja tutkin tapoja madaltaa 

tekemiskynnystä sekä rikastaa kuvallista ilmaisua. Leikillinen suhtautuminen taiteentekemiseen on 

jo pitkään ollut tunnistettava piirre töissäni. Pyrin usein toimimaan spontaanisti ja välttämään 

liikaa suunnitelmallisuutta. Kuvieni tekotavat yhdistelevät kekseliäitä ja sattumaan nojaavia 

prosesseja. Nautin siitä, kun keksin uusia tapoja käyttää perinteisiä välineitä tai kehittelen 

uudenlaisia keinoja visuaalisen jäljen tuottamiseen. Surrealistien tapa työskennellä automaatio-

piirtämisen keinoin, kuten polttamalla paperiin kynttilän liekillä sattumanvaraisia muotoja 

(Brotchie, Gooding 1991, 53), liippaa hyvin läheltä omaa työskentelyäni. 

Olen kehitellyt tapoja ulkoistaa ideointiprosessi kuvallisessa työskentelyssä eli erilaisia 

inspiraatiometodeja. Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta ja taiteellisesta osuudesta, jossa olen 

tuottanut metodieni avulla sarjan kuvia. Huomaan nauttivani kaikkein eniten tällaisesta tavasta 

työskennellä ja siksi omat metodini päätyivätkin opinnäytetyöni aiheeksi. Pyrkimyksenäni oli oppia 

ymmärtämään paremmin prosesseja kuvieni takana ja ehkä tuottaa jopa sellaista tietoa, josta 

lukijanikin voisi inspiroitua. Opinnäytetyöni taiteellinen osuus oli nähtävillä Om’pu galleriassa 

2.2.2019-1.3.2019.  

Inspiraatiometodini hyödyntävät niin sattumaa, luontoa kuin muita ihmisiäkin. Metodit ovat 

nimeltään adjektiivien kerääminen, kuplamaalaus ja luontokävely. 

Adjektiivien kerääminen on osallistava metodi, jossa kerätään satunnaisilta ihmisiltä adjektiiveja. 

Näiden adjektiivien pohjalta toteutetaan erilaisia olioita, joilta löytyy annetut ominaisuudet. 

Kuplamaalaus-metodissa valmistan paperille kuplapintaa puhaltamalla fairy-muste-seokseen 

pillillä. Näin syntyvällä kuplamassalla voi leimata kuvioita paperin pintaan. Syntyneistä kuvioista 

etsin olioiden muotoja ja leikkaan ne irti paperista. 

Luontokävely-metodissa etsin pinnoista erilaisia muotoja, kuten esimerkiksi kosteuden jättämiä 

jälkiä asfalttiin tai betonin rapautumisen synnyttämiä kuoppia. Näistä havainnoiduista muodoista 
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teen dokumentaation valokuvaten ja jatkotyöstän maalaten erilaisia olioita. Se, mitä muodoissa 

näkee, on hyvin paljon kiinni katsojasta.  

Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa pohdin metodeitani luovuuden, mielikuvituksen, sattuman 

ja improvisaation valossa. Metodejani voisi kutsua eräänlaiseksi kuvalliseksi improvisaatioksi, 

missä lähtökohdat kuviin tulevat suunnittelematta ja otan ne vastaan sellaisenaan. Improvisointi 

on ennen kaikkea vuorovaikutusta ja sen hyväksymistä, että mitä tahansa voi tulla eteen. Omissa 

metodeissani vuorovaikutus on minun ja kuvieni lähtökohtien välillä. Esimerkiksi luontokävely-

metodissani luonto tarjoaa minulle muodon, minä hyväksyn sen ja esitän sille jatkokysymyksen 

”entä jos tämä lokinkakka olisikin mörkö?”  

Myös sattuman vaikutus on vahvasti läsnä metodeissani. Voisi sanoa, että käytän hyväkseni 

eräänlaista avustettua sattumaa, kun luon puitteet kiinnostavien muotojen toteutumiselle. 

Sattumaa taiteen tekemisen välineenä on tutkittu aiemminkin. Ossi Poijärvi käyttää ”Taide ja 

sattuma” (2015) –kandidaatin opinnäytetyössään mm. robotti-imuria luodakseen 

sattumanvaraista piirrosjälkeä ja tutkii, mitä sattuma tuo taideprosessiin. Poijärven tutkielma on 

toiminut myös inspiraationa luontokävely-metodilleni ja tämän opinnäytteeni muotoutumiselle. 

Mauno Leppänen on myös käsitellyt sattumaa opinnäytetyössään ”Sattumataidetta: Sattuma 

työkaverina taiteellisessa tutkimuksessa” (2015). Leppänen avaa tutkimuksessaan omaa, sattumaa 

hyväksikäyttävää taiteentekemisen metodiaan, jossa hän asettaa raskaan esineen maalauspohjan 

päälle ja kankaan venyminen tuottaa yhdessä maalien ja muiden aineiden kanssa kiinnostavaa 

jälkeä. Kattavimmin sattumaa taiteessa on käsitellyt Jari Jula väitöskirjassaan ”Sattuma taiteen 

tapahtumisen välineenä” (2018), jota käytän myös lähteenä tässä tutkielmassani.  

Sattuma on kuvantekemisessä mukava työkaveri, koska sen valjastaminen visuaalisen jäljen 

tuottamiseen antaa tekijälle mahdollisuuden välillä siirtyä sivuun aktiivisen toimijan roolista ja 

yksinkertaisesti vain nauttia kyydistä.   
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1.1 Tutkimustehtävä ja aiheen valinta 
Tutkimustehtävänäni on kuvailla kehittelemiäni inspiraatiometodeja ja pyrkiä niitä 

kontekstualisoisoimalla selvittämään, miten ne toimivat kuvantekemisen välineinä ja millaisia 

sisältöjä niihin liittyy. Metodieni syvällisempi ymmärtäminen on kiinnostavaa itselleni paitsi 

kuvantekijänä myös taidekasvattajana. Koen mielekkäänä tutkia metodejani, jotta voisin 

hyödyntää niitä paremmin osana opetusta. Pyrin tuottamaan sekä itselleni että lukijoilleni sellaista 

tietoa, mikä voisi olla hyödyksi tyhjän paperin kammon kanssa painiskelussa tai kuvallisen ilmaisun 

rikastamisessa.  

Olen aina kipuillut taide- ja taiteilija –termien kanssa. Mitä on taide? Entä taiteilijuus? Olenko minä 

taiteilija? Tästä syystä päädyinkin painattamaan viimeisimpiin käyntikortteihini ammatikseni 

”kuvittelija” joka on samalla sekoitus sanoista taiteilija ja kuvittaja, mutta myös kuvaa minua 

tekijänä hyvin. Taiteellinen työskentelyni perustuu pitkälti kuvitteluun; muoto märässä asfaltissa 

voisikin olla mörkö! En pyri tutkielmassani vastaamaan siihen, mitä taide on, mutta pyrin 

hakemaan kontekstia metodeilleni ja sitä kautta kenties määrittelemään myös tekijyyttäni tai 

”kuvittelijuuttani”.  

Tässä opinnäytetyössäni käsittelemäni inspiraatiometodit ovat syntyneet pikkuhiljaa kuvallisen 

työskentelyni lomassa enkä ole kehittänyt niitä varta vasten tutkielmaani ajatellen. Tämä 

tutkielma on sen sijaan muotoutunut metodieni ympärille puhtaasta kiinnostuksesta tutkia 

tarkemmin, mistä metodeissani on kyse ja voisinko niitä kontekstualisoimalla ehkä tuottaa sellaista 

tietoa, josta lukijani ja kanssa-kuvantekijäni voisivat inspiroitua. 

Opinnäytetyöni taiteellinen osuus, eli inspiraatiometodeillani synnyttämäni kuvat olivat esillä 

näyttelyssä 2.2–1.3.2019. Pyrin ripustuksella tuomaan näkyväksi katsojalle prosessit kuvieni 

takana. Luontokävely-metodissani teosten yhteydessä oli esillä valokuvat muodoista, jotka 

toimivat inspiraationa. Adjektiivi-metodilla tuottamissani kuvissa näkyy kirjoitettuna kaikki 

käyttämäni adjektiivit, joten katsoja voi löytää sieltä perusteet lähes jokaiselle olion piirteelle.  

Pelkän maalauksen näkeminen galleriassa ei välttämättä kannusta katsojaa itsekin maalaamaan, 

koska asiaan perehtymättömälle voi olla vaikeaa edes hahmottaa, miten sellaiseen lopputulokseen 
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voisi päästä. Haluaisin ajatella, että kuvieni lähtökohtien esille tuominen auttaa katsojaa 

ymmärtämään prosessini ja ehkä jopa ymmärtämään sen niin hyvin, että voisi kuvitella itsensäkin 

kokeilemassa sitä. Jos edes yksikin näyttelyssäni vieraillut inspiroituu itsekin kokeilemaan 

metodeitani, koen onnistuneeni. 

Näyttelypaikaksi valikoitui Om’pu galleria, joka sijaitsee samannimisen baarin yhteydessä Kalliossa. 

Baari tuntui sopivalta paikalta siksi, että uskon siellä tavoittavani laajemman yleisön, kuin 

galleriatilassa. Gallerioissa vierailee ihmisiä, jotka menevät varta vasten katsomaan taidetta. 

Baarissa sen sijaan töilleni voi ”altistua” sellaisetkin ihmiset, jotka eivät tavallisesti gallerioissa 

vieraile. Koen, että töideni humoristinen ja kepeä tyyli sopii epävirallisempaan näyttely-

ympäristöön. 
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2. Taustaa inspiraatiometodeille 
 

2.1 Omasta työskentelystäni 
Minusta on aina ollut inspiroivaa hyödyntää kuvallisessa työskentelyssäni leikkisyyttä, sattumaa ja 

hallitsemattomuutta. Olen luonteeltani aika spontaani ja lyhytjänteinen, minkä vuoksi nautin usein 

suunnittelemattomuudesta kaikessa tekemisessäni. Harrastin nuorempana teatteria, josta mieleen 

ovat jääneet erilaiset improvisaatioharjoitukset. Teimme myös pidempiä näytelmiä, joita 

harjoittelimme kuukausitolkulla. Muistan, että kohtausten improvisoiminen oli minulle aina 

mieluisinta ja tekeminen tuntui ikään kuin lässähtävän siinä vaiheessa, kun alettiin taas hiomaan 

jotain valmiiksi suunniteltua näytelmää. Improvisaatiossa kaikki syntyi siinä hetkessä ja kohtaukset 

usein suunnittelemattomina muodostuivat ilahduttavan hullunkurisiksi. Koen, että samasta 

nautinnosta on kyse myös kuvallisessa työskentelyssäni. Jotain katoaa, kun hion ideoita pitkään. 

Käsittelen luvussa 4.2 tarkemmin improvisaatiota ja sen synnyttämää virtaus-kokemusta. 

Uusikylä ja Piirto (1999, 30) kirjoittavat, että ”luova yksilö kykenee näkemään uusia yhteyksiä, hän 

on valmis lähtemään löytöretkelle, vaikkei tiedä mitä tien päässä tai meren takana on 

odotettavissa.” Samaistun hyvin tähän vertauskuvaan löytöretkestä. Jokainen sattumaan nojaava 

kuvantekemisen prosessi on harppaus tuntemattomaan. Mutta jos sen harppauksen uskaltaa 

ottaa, lopputulos voi olla erittäin palkitseva. Julakin (2018,14) kirjoittaa, että ”tyydyttävänä koetun 

työskentelyn edellytyksenä on yllättyminen ja odottamattoman kohtaaminen”. Kukapa meistä 

jaksaisi päivästä toiseen rutiinia ja toistoa? 

Sattumanvaraisella maalausjäljellä leikittelemällä on myös helpompi lähteä liikkeelle, kuin täysin 

tyhjästä paperista, jolloin kaikki mahdollisuudet ovat vielä avoimena. Tyhjän paperin luoma 

loputtomien vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien hetki saattaa usein olla lamauttava. ”Tyhjän 

paperin kammo” on varmasti monelle kuvaa tehneelle samaistuttava tunne. 

Vesivärit ovat itselleni mieluisa väline kaikessa kuvantekemisessä, koska niiden tuottama jälki on 

usein arvaamatonta ja hallitsemattomuutta voi korostaa erilaisin tekniikoin: puhaltamalla väriä 

pillillä sattumanvaraisiin suuntiin, ripottelemalla suolaa märän jäljen päälle tai roiskuttelemalla 
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siihen saippuaa. Kiinnostava tekniikka on myös lisätä musteeseen tai vesiväreillä värjättyyn veteen 

saippuaa ja puhaltaa pillin avulla isoja kuplavuoria, jotka jättävät yllättäviä kuplamuotoja paperiin. 

Erilaisia tekniikoita tuottaa hallitsematonta jälkeä on lukematon määrä ja niiden keksiminen ja 

kokeileminen on osa kuvantekoprosessin hauskuutta.  

Kannustan lukijoitani myös pitämään mielen avoimena sille, millä kaikilla keinoilla voi tuottaa 

kuvaa perinteisten tekniikoiden ohella. Se, miten maali käyttäytyy erilaisilla tekniikoilla tai 

apuaineiden kanssa, on usein täysi yllätys ja juuri se tekee prosessista palkitsevan. On hauskempaa 

olla maalausprosessissa mukana välillä vain matkustajana ja katsella mitä tapahtuu, kuin toimia 

koko ajan kuskina ja hallita tilannetta. Koen myös, että jos päästää irti siitä ajatuksesta, että 

työskentelytavan tulisi olla tekijän hallittavissa, pääsee samalla myös irti tulospaineesta. 

Siveltimellä ja tuubivärillä maalatessa on itse vastuussa lopputuloksesta ja voi syyttää vain itseään, 

jos se ei miellytä silmää. Sen sijaan jos kuvantekijä kastaa mustekalan musteämpäriin ja heittää 

sen paperille, syntynyt muoto on täysin sattumanvarainen ja sen ”hienoudesta” tai ”rumuudesta” 

voi syyttää tai kiittää vain sattumaa. Salvador Dali käytti tätä mustakalamaalausmetodia 

dokumentissa ”Salvador Dali, génie tragi-comique” vuodelta 2013. Dali käytti mustekalan 

synnyttämiä musteläiskiä pohjana piirroksilleen, joissa yhdistyi kiinnostavasti realistisesti 

havainnoitu ihmishahmo hieman epämääräiseen ”mustekalaläiskään”. Itselleni tämän prosessin 

näkeminen oli hyvin inspiroivaa, koska pystyin hyvin samaistumaan tekotavan leikkisyyteen.  

Lähden liikkeelle työskentelyprosessissani usein leikittelemällä maalausvälineillä: läträämällä 

vedellä ja väreillä, jotka miellyttävät silmääni. Pyrin saamaan aikaan muotoja, jotka asettuvat 

sommitelmallisesti kiinnostavasti, mutta joita en ihan täysin kuitenkaan pyri hallitsemaan. Näin 

saan synnytettyä jonkinlaisen pohjan teokselleni, josta on sitten helpompi lähteä tekemään 

valintoja. Hallitsemattoman jäljen syntymiseen auttaa mainitsemani apuaineet ja erikoistekniikat. 

Minusta on inspiroivaa yllättyä, mitä muotoja ja tekstuureja väline tuottaa. Uusikylä ja Piirto 

(1999, 56) esittävät kiinnostavan ajatuksen siitä, että luova yksilö osaa ja uskaltaa käyttää 

persoonallisuutensa ääripäitä. Luova ihminen kykenee esimerkiksi leikittelemään materiaaleilla, 

ideoilla ja prosesseilla, mutta toisaalta tarvittaessa pystyy myös työskentelemään kurinalaisesti 

(Uusikylä & Piirto 1999, 56). Oma maalausprosessini muuttuu myös leikittelystä 

kurinalaisemmaksi, koska usein jossain vaiheessa prosessia alan löytää tuottamastani jäljestä 
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muotoja, jotka muistuttavat minua jostain. Siinä vaiheessa tekeminen muuttuu hieman 

hallitsemattomasta hallitumpaan suuntaan ja korostan löytämiäni asioita. Saatan lisätä niihin 

yksityiskohtia tai korostaa ääriviivoja.  

Luulen, että haluni muodostaa abstrakteina alkaneista maalauksista lopulta aina jotakin esittävää, 

juontaa juurensa siihen, miten paljon nautin tarinoista, saduista ja niiden erilaisista hahmoista. 

Kaikkein ilahduttavinta maalausprosessissa on nähdä, miten maalausta aloittaessani vielä minulle 

tuntematon maailma ja sen hahmot heräävät henkiin maalauksen edetessä. Täysin abstrakti 

maalaus voi miellyttää silmääni, mutta siitä puuttuu se tarina, joka tekee kuvan katsomisesta tai 

synnyttämisestä minulle niin sykähdyttävän elämyksen. 

Kiinnostavinta sattumaan nojaavassa prosessissa on se, että lopputulokset, maisemat, tarinat ja 

oliot ovat aina sellaisia, mitä en ikinä muuten keksisi toteuttaa. Niissä on omituisia piirteitä ja tyyli 

poikkeaa minulle totutusta kuvastosta.  

Kuvassa 1 olen esittänyt välivaiheet kuvailemani kaltaisesta prosessistani. Neljän kuvan sarjassa 

näkyy mistä olen lähtenyt liikkeelle ja millaiseen lopputulokseen olen päätynyt. Kuvaa aloittaessani 

mielessäni ei ollut mitään erityistä, ajattelin vähän läträillä vesiväreillä ja katsoa, mitä tapahtuu. 

Ajattelin tekeväni abstraktin maalauksen, mutta tulinkin toisiin aatoksiin siinä vaiheessa, kun 

paperiin syntyi selvä olio.  

Ensimmäisessä kuvassa olen maalannut märälle paperille runsaasti vettä sisältävällä värillä, jotta 

kuviot lähtisivät leviämään paperin pinnalla. Ajatuksenani oli luoda maalauksen pohjalle 

kiinnostava sommitelma. Tekstuuria tein töpöttämällä rypisteltyä paperia märän värin pintaan. 

Seuraavassa kuvassa liuotin värinapista väriä veteen ja lisäsin sinne Fairya. Puhalsin nesteeseen 

pillillä luoden ison kuplamassan, jonka nostin ilmaan pillin avulla ja käytin sitä ikään kuin 

leimasimena paperin pinnassa synnyttäen kuplakuvioita sinne tänne. Sommitelma tuntui 

kaipaavan myös lisää kontrastia, joten otin tumman siniharmaan käyttöön, maalasin sillä vetisen 

alueen paperiin ja puhaltelin siihen pillillä tehden jäljestä vähemmän hallittua. Tässä vaiheessa 

huomasin synnyttäneeni paperiin selvän olion. Ryhdyin korostamaan sen muotoa tekstuureilla ja 
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varjostuksella ja lisäsin 

silmän. Lopuksi halusin 

muuttaa taustasta 

maisemallisemman, 

jotta olio istuu sinne 

paremmin ja tein 

maastoa pillitekniikalla. 

Kuten tässä 

maalauksessa, 

kaikenlaiset oliot ovat 

minulle yleinen aihe. 

Miksi sitten teen juuri 

olioita? Se ei ole ollut 

minulle mikään 

tietoinen päätös, vaan 

pikkuhiljaa olen 

ajautunut piirtämään 

kaikenlaisia otuksia. 

Minua kiehtoo niissä se, 

että mielikuvitukseen 

pohjaavan olion 

piirtämisessä ei ole 

mitään sääntöjä. 

Otuksessa voi yhdistyä jonkun olemassa olevan asian tai eläimen piirteitä tai sitten jotain aivan 

ennennäkemätöntä. Voin ottaa inspiraatiota elottomista esineistä tai jostain elollisesta ja 

yhdistellä niitä mieleni mukaan. Huolimatta siitä, mistä kaikesta olen inspiroitunut, lopputulos on 

kuitenkin joka kerta enemmän tai vähemmän jokin aivan uusi tuttavuus, toisin kuin vaikkapa 

piirtäessä jotain täysin havaintoon pohjaavaa. Minulle erilaiset oliot näyttäytyvät parhaimpana 

tapana päästää luovuus valloilleen. 

Kuva 1. 
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2.2 Inspiraatiometodien historiaa 
”Taidetta ei pidä ottaa vakavasti, sen vakuutan” (Tristan Tzara 1916). 

Taidehistoriasta löytyy joitakin esikuvia omalle, leikkisälle, metodeihin nojaavalle työskentelylleni. 

1900-luvun avantgardetaidesuuntaukset pyrkivät tuottamaan perinteistä tyyliä vastustavaa ja 

uudenlaisia ilmaisutapoja hyödyntävää taidetta (Hautamäki 2003, 10). Esimerkiksi dadaismin 

omaksuneet taiteilijat pyrkivät korostamaan teostensa irrationaalisuutta ja mielikuvituksellisuutta 

samalla vastustaen sovinnaista taidekäsitystä (Beckett 1997, 363). Näen leikkisyydessä ja taiteen 

ei-niin-vakavasti-ottamisessa yhtymäkohtia omaan ajatteluuni ja metodeihini. Dada-liikkeeseen 

kuuluneet taiteilijat olivat myös kokeellisia kuvantekemisen tekniikoissaan. Muun muassa Francis 

Picabia hyödynsi monipuolisesti mustetta töissään. Esimerkiksi ”La Sainte Vierge” (1920) koostuu 

muste-roiskauksista ja ”Réveil Matin” (1919), jossa kuva-aiheena on erilaisia pieniä mekaanisia 

osia, kuten hammasrattaita, on tehty purkamalla kello ensin osiin ja musteen avulla muodot on 

leimattu paperille (Gale 2010). 

Paneudun seuraavaksi dadaismin jälkimainingeissa synnytettyyn surrealismiin ja surrealistien 

edelleen kehittelemään automatismiin, sillä siinä on aika suoria yhtymäkohtia metodeihini. Vaikka 

surrealismi ei ole suoraan toiminut esikuvana työskentelylleni, olen inspiroitunut muun muassa 

aiemmin luvussa 2.1 mainitsemastani Dalin mustekalamaalausmetodista.  

Surrealistit pyrkivät vapauttamaan ihmisen ”villin luonnon”, joka tarkoitti luopumista henkisistä 

tottumuksista ja muodollisuuksista sekä teknisistä rutiineista (Pierre 1974, 9). Surrealistit käyttivät 

hyväkseen ”automatismia” eli kuvantekemisen tekniikoita, joissa taiteilijan vastuu kuvan 

syntymisestä on mahdollisimman vähäinen. Tässä pyrkimyksessä oli taustalla ajatus, että kaikkein 

paljastavin ilmaisu saavutetaan, kun taiteilijan tietoinen persoonallisuus on kaukana teoksesta. 

Surrealistit ajattelivat myös, että luova toiminta kuuluu kaikille; ei ainoastaan ammatti-ihmisille ja 

tällainen sattumaan nojaava tekotapa oli omiaan mahdollistamaan sen. (Pierre 1974, 17-18.) Tämä 

ajatus sopii myös omiin metodeihini, koska luontokävely- ja kuplamaalaus-metodeissa jäljen 

syntymisen mahdollistaa nimenomaan sattuma. Opettajana koen tärkeäksi löytää tekotapoja, joilla 

voi madaltaa tekemisen kynnystä niin, että myös oppilaat, jotka kokevat olevansa kuvantekemisen 

taidoiltaan heikkoja, voivat saada onnistumisen elämyksiä.  
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Automatismin tekniikat ovat mielestäni varsin inspiroivia. ”A book of surrealist games” (Brotchie & 

Hooding 1995) kuvailee niistä muutamia. Hiekkamaalauksessa paperi käsiteltiin ensin liimalla, 

jonka jälkeen siihen ripoteltiin hiekkaa. Hiekka jätettiin kuivumaan sellaisenaan, tai sen asetelmaa 

jatkotyöstettiin siveltimellä tai palettiveitsellä. Froissage-tekniikassa rutisteltiin paperi ja 

suoristettiin se. Paperi kastettiin musteeseen, jolloin muste kertyy erityisesti taitoskohtiin 

muodostaen mielenkiintoisen, sattumanvaraisen pinnan. (Emt.,59.) 

Wolfgang Paalen kehitti 1938 ”Fumage”-tekniikan, jossa kynttilän liekkiä kuljetetaan paperin yllä, 

jolloin se jättää siihen kevyen, epämääräisen jäljen. Paalen yhdisti ”fumage”-töissään liekkien 

jälkeä myös piirrosjälkeen. (Pierre 1974, 165.) 

Dada-liikkeen perustajiin kuulunut ja surrealismin syntyyn myötävaikuttanut Max Ernst (1891-

1976) kehitti monia automatismin menetelmiä. ”Dripping” –tekniikassa väriä levitetään lattialla 

olevalle kankaalle heiluriliikkein rei’itetystä säiliöstä. (José, 1974, 159.) Tämän menetelmän 

hieman jalostettuna Jackson Pollock teki myöhemmin varsin tunnetuksi ”action painting”-

tekniikallaan. Myös frottage- ja grattage-tekniikat ovat Ernstin kehittämiä. (Beckett, 1997, 362). 

Grattagea voidaan käyttää hyväksi maalauksissa. 

Maalaus valmistellaan kerrostamalla siihen 

maalia sattumanvaraisesti ja sitten sitä 

raaputetaan jollain terävällä esineellä pois. Tätä 

tapaa hyödynsi myös Esteban Francés 

raaputtaessaan sattumanvaraisesti maalattua 

maalipintaa rikki partakoneen terillä (Pierre 1974, 

168). Frottagea tai suomennettuna frottaasia 

taas käytetään piirustuksissa. Siinä asetetaan 

paperiarkki jonkin taktiilisen pinnan päälle ja 

hangataan paperia esimerkiksi lyijykynällä tai 

liidulla. Tämä tekniikka tuottaa mielenkiintoisia tektuuripintoja, joita mm. Ernst käytti töidensä 

pohjana. Esimerkki frottaasia hyödyntävästä teoksesta on kuvassa 2 Ernstin ”Le Repas du mort” 

vuodelta 1925. Siinä on frottaasin keinoin luotu teokselle uniikki ilme, jonka kaltaista olisi ollut 

Kuva 2. © MoMA. 
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kenties mahdoton synnyttää millään muulla prosessilla. 

Tekotapa on siis hyvin samankaltainen, kuin esimerkiksi 

omassa kuplamaalaus-metodissani, jossa kuplat 

muodostavat uniikin tekstuurin. 

 

2.3 Inspiraatiometodit nykypäivänä 
Esittelen tässä luvussa muutamia nykytaiteilijoita, jotka 

käyttävät kuvantekemisessä omien metodieni kaltaisia 

työskentelykeinoja.  

Lastentaide kuvien lähtökohtana 

Kanadalainen taiteilija Ruth Oosterman käyttää 

kiinnostavaa metodia, jossa hän tekee teoksia yhteistyössä 

lapsensa kanssa, joka aloittaa teokset ja Oosterman 

viimeistelee ne. Lapsen spontaanissa piirustusjäljessä ja 

taiteilijan harjaantuneemmassa otteessa on ilahduttava 

kontrasti. Lähtökohta kuvalle on kiinnostava, koska lapsen 

piirroksesta ei välttämättä lainkaan hahmota, mitä sen on 

tarkoitus esittää, mutta taiteilija pyrkii visualisoimaan sen, 

minkä esittämiseen lapsen piirustustaidot eivät riittäneet. 

Oosterman kommentoi työskentelystään näin: ”Yksi 

parhaista puolista lasteni kanssa yhteistyön tekemisessä on 

heidän saappaisiinsa astuminen, jolloin voin kuvitella sen 

seikkailun, johon he lähtisivät jos voisivat” (Oosterman s.a., 

elektr.) Kuvassa 3 on yksi Oostermanin tekemistä 

yhteistyöteoksista. 

Lastentaiteen käyttäminen inspiraationa kuvallisessa 

työskentelyssä tuntuu olevan varsin yleistä. Oosterman Kuva 3. 
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käyttää kuvia sellaisenaan jatkaen niihin itse päälle, mutta 

moni taiteilija tekee lasten kuvista omia versioitaan. 

Esimerkiksi The Monster Project 

(https://themonsterproject.org/) on organisaatio, joka on 

kerännyt yhteen useita taiteilijoita ja kannustaa lapsia 

lähettämään kuvia tekemistään hirviöistä nettisivustolle. 

Taiteilijat toteuttavat lähetetyistä lasten hirviökuvista 

omat versionsa omalla tyylillään ja valmiit työt näytetään 

alkuperäisen kuvan tehneille lapsille. Projektin 

tarkoituksena on rohkaista lapsia käyttämään 

luovuuttaan. The Monster Projectin nettisivuilla kuvaillaan 

projektia näin: “Pyrimme auttamaan lapsia tunnistamaan 

oman mielikuvituksensa voiman ja kannustamaan heitä 

edistämään omaa luovaa potentiaaliaan.”  

Minusta idea projektin takana on aivan ihana ja 

kuvapareina lasten alkuperäiset oliopiirrokset ja 

taiteilijoiden teokset ovat kiinnostavia. On 

mielenkiintoista vertailla alkuperäisiä kuvia ja katsoa, 

miten taiteilija on ollut aika uskollinen alkuperäiselle 

kuvalle, mutta kuitenkin tehnyt myös omia tulkintojaan ja 

ottanut vapauksia esimerkiksi tekstuureissa. Kuvassa 4 on 

kuvapari taiteilijan tekemästä lopputuloksesta ja lapsen 

alkuperäisversio. Alkuperäisessä kuvassa vihreät hiukset 

ovat vähän pensasmaiset, varsinkin yhdistettynä olion 

ruskeaan vartaloon ja taiteilija on korostanut tätä 

luontoviittausta lisäämällä juurimaisia muotoja mahaan. 

Yhteys alkuperäiseen kuvaan on selvä, mutta taiteilijan 

lisäykset ja tulkinnat tekevät kuvaparista kiinnostavan.  
Kuva 4. 

https://themonsterproject.org/
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Mainitsemissani esimerkeissä minua erityisesti inspiroi se, miten prosessit kuvien tekemiseen on 

tuotu katsojalle läpinäkyviksi. Kun lähtökohta ja niin sanottu lopputulos ovat molemmat esillä, voi 

aavistuksen nähdä, miten taiteilijan mielikuvitus toimii. Kun katselee gallerioissa tai netissä 

teoksia, niistä näkee usein vain sen lopputuotoksen ja prosessi jää pimentoon.  

Meiju Niskala ja Arjen löytöretkeilijät 

Meiju Niskalalla on ilahduttavia, yhteisöllisiä taideprojekteja, jotka monet hyödyntävät omien 

inspiraatiometodieni kaltaisia prosesseja. Esimerkiksi Niskalan bussimatkataideprojektissa hän 

huomasi bussin tärinän tuottavan mielenkiintoista jälkeä, kun yrittää kirjoittaa bussimatkan 

aikana. Kirjoittamisen sijaan hän sitten päätti antaa ”kulkupelin olla tilanteen herra ja liikuttaa 

kynää paperilla sinne tänne eri pituisia aikoja ja katsoa mitä siitä syntyy.” Tämän oivalluksen 

jälkeen Niskala tuotti Turun Kulttuuripääkaupunkivuodelle teoksen, jossa paikallisbusseihin 

asennettiin korttilaatikoita ja ohjeet bussimatkataiteen tekemiseksi. Teokseen osallistuneet tekivät 

bussimatkan aikana korttiin oman bussimatkataideteoksensa, nimesivät sen ja kirjoittivat lyhyen 

tervehdyksen. Nämä kortit sitten postitettiin ystävänpäivänä satunnaisille turkulaisille. 

Yksi Meiju Niskalan tunnetuimmista projekteista on varmasti Arjen löytöretkeilijät 

(https://arjenloytoretkeilijat.fi/). Se on nettisivusto, jonne Niskala on koonnut ohjeita ”arjen 

löytöretkeilyyn” vuoden jokaiselle viikolle. Tehtäviä ovat mm. ”Etsi sattumataidetta”, ”kokeile 

pilvipsykoanalyysia”, ” Keksi tutulle asialle rinnakkainen käyttötarkoitus” ja ” Tarkkaile muutosta 

viikon ajan”.  

Etsi sattumataidetta –tehtävä muistuttaa luontokävely-metodiani. Siinä Niskala kehottaa 

käyttämään mielikuvitusta ja uteliaisuuttaan ja etsimään sattuman luomaa taidetta. Niskalan 

mukaan tällainen taide voi olla jotain ”jonka kokija näkee, tulkitsee tai nimeää taiteeksi. Se voi olla 

tuulen kahisuttama muovipussi puussa tai lumeen kuumasta viinimarjamehusta muodostunut 

talitintin näköinen läiskä. Erikoisesti muotoutunut puu, sattumalta pituusjärjestykseen 

asettautunut ihmisrivistö bussipysäkillä tai ovenkahva, joka näyttää virnistävältä naamalta.” 

Kokeile pilvipsykoanalyysia –tehtävässä Niskala kehottaa suuntaamaan katseen taivaalle ja 

tuijottamaan pilviä. Tehtävänä on muodostaa pilvistä erilaisia assosiaatioita ja dokumentoida 
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löydöksensä kameralla. Niskalan mukaan ”pilvet toimivat kuin musteläiskätestit; yksi näkee 

taivaalla viisi kiven takana piilottelevaa tonttua, toinen jättimäisen ja monijalkaisen hämähäkin. 

Paitsi että pilvien tuijottelu lepuuttaa hermoja, se myös virkistää mieltä ja saattaa edistää 

itsetuntemustakin.” 

”Keksi tutulle asialle rinnakkainen käyttötarkoitus”-tehtävän tarkoituksena on Niskalan mukaan 

rohkaista, venyttää rajoja ja kasvattaa mielikuvitusta. Tehtävässä ideoidaan uusia 

käyttötarkoituksia kaupungin arkisille kohteille, kuten sähkökaapeille, bussipysäkeille jne. Mitä jos 

bussipysäkin katto olisikin pieni maisemankatselutasanne? ”Entä jos”-kysymykset avartavat 

mielikuvitusta ja venyttävät rajoja perinteisestä jonnekin uuteen ja innovatiiviseen. 

”Tarkkaile muutosta viikon ajan” –tehtävässä valitaan jokin arkinen kohde ja tarkkaillaan sekä 

dokumentoidaan piirtämällä tai valokuvin sen muutosta viikon ajan. Niskala ehdottaa kohteeksi 

esimerkiksi kenkähyllyä, kotimatkaa töistä, toistuvia puhelinkeskusteluja tai vaikkapa prässäämään 

”sängyn alla kasvavan pölykoirakennelin uusimmat tulokkaat päiväkirjan väliin”. 

Hirameki 

Pengin ja Hun kehittämästä hirameki-tekniikasta on tehty useita värityskirjan tyyppisiä julkaisuja, 

joiden sivut ovat täynnä maaliläikkiä. Näistä maaliläikistä on tarkoitus etsiä esittäviä muotoja ja 

sitten piirtää niiden päälle näkemänsä asia tai olio. Vähän niin kuin käänteinen värityskirja siis, 

paitsi että tekijä pääsee käyttämään enemmän mielikuvitustaan. 

Peng ja Hu kertovat, että hirameki syntyi, kun he huomasivat erään lehmän täplän näyttävän aivan 

kuuluisalta filmitähdeltä. Siitä heillä heräsi ajatus, että mistä tahansa läikästä voisi syntyä jotain 

kiinnostavaa, kun päästää mielikuvituksensa valloilleen. Peng ja Hu (2016, elektr.) kertovat, että 

ajatus hiramekin takana on inspiroida, tehdä ihmiset iloisiksi ja ruokkia luovuutta. Sen tarkoitus on 

innoittaa ihmisiä piirtämään ilman sääntöjä.  

Hirameki-kirjat ovat saavuttaneet suosiota ja ilmeisesti se on aika matalan kynnyksen tekniikka 

piirtämiseen. On hienoa, että tällaisia mielikuvitusta ruokkivia kirjoja löytyy perinteisten 

värityskirjojen vaihtoehdoksi. Näen kuplamaalaus- ja luontokävely-metodeissani paljon 

yhtymäkohtia hiramekiin, koska molemmissa etsitään ei-esittävästä materiaalista esittäviä 
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muotoja. Kokeilin itsekin hiramekia (kuva 5) maalaamalla itse vesiväriläiskät ja piirtämällä niiden 

päälle sitten erilaisia olentoja. 

Kuva 5. 
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3.Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 
 

3.1 Tutkimusaineisto 
Olen asettanut tutkimustehtäväkseni tutkia erilaisia tapoja hakea inspiraatiota kuvalliseen 

työskentelyyni niin, että aiheet kuviin tulevat ulkopuolelta, jostain muualta, kuin suoraan omasta 

päästäni. Moni on varmasti kokenut joskus sen lamaannuttavan hetken, kun vaihtoehtoja joista 

valita on liian paljon eikä päätöstä kykene tekemään. Tämän tunteen koen ainakin itse monesti 

ottaessani päämäärättömästi kynän käteeni ajatuksenani piirtää ”jotain”. Usein ratkaisu tähän 

lamaantumiseen on tehdä jotain entuudestaan tuttua, mutta sehän on aika puuduttavaa. 

Luonnollinen ratkaisu vaihtoehtojen paljouden ongelmaan on vähentää vaihtoehtoja, luoda 

”leikille säännöt”. Olen ottanut käyttöön tätä varten kolme metodia, luontokävely-metodin, 

kuplamaalaus-metodin ja adjektiivi-metodin.  

Luontokävely-metodissa lähden ulos pitäen silmät auki sille, mitä muotoja luonto minulle tarjoaa 

ja annan mielikuvitukseni työstää niistä erilaisia olioita. Inkeri Savan (2007, 56) sanoin mielikuvitus 

merkitsee näkyväksi tekemistä. Juuri näillä sanoilla määriteltynä mielikuvitus sopii erityisen hyvin 

luontokävely-metodiini, koska siinä on nimenomaan kyse näkyväksi tekemisestä. Näen vaikkapa 

tiiliseinän rappauksessa muodon ja näen pääni sisällä miten se muuntautuu hahmoksi. Teen 

hahmon näkyväksi muille siinä vaiheessa, kun teen siitä maalauksen. Varjostuksella, värivalinnoilla 

ja pienillä lisätyillä yksityiskohdilla pääni sisällä syntynyt hahmo herää henkiin ja muodostuu 

muillekin näkyväksi. 

Kuplamaalaus on hauska tekniikka, jossa sekoitetaan juoksevaan maaliin tai musteeseen fairya ja 

seokseen puhalletaan pillillä. Nesteestä nousee runsaspigmenttinen kuplavuori, joka paperille 

siirrettäessä jättää jälkeensä hienon kuplapinnan. Runsasmuotoisesta kuplapinnasta voi 

mielikuvitustaan käyttäen löytää esittäviä muotoja tai hahmoja. Viimeistelen kuplapinnasta 

löytämäni oliot leikkaamalla ne irti, jolloin muoto näyttäytyy selkeämpänä. Lisään tarvittaessa 

myös pieniä yksityiskohtia. Kuplista koostuvat oliot ovat hurmaavan eriskummallisia, 

pyöreämuotoisia ja tekstuuririkkaita. 
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Adjektiivi-metodissa pyydän satunnaisilta ihmisiltä erilaisia adjektiiveja, joiden perusteella 

yhdistelen olion ulkomuodon. Annetut adjektiivit saattavat olla hyvin hullunkurisia ja sellaisia, mitä 

en välttämättä osaisi ilman tätä metodia yhdistää oliosuunnitteluun.  

Itse käytän metodeitani aina olioiden suunnitteluun, koska se aihe on itselleni, ainakin tällä 

hetkellä, kiehtova. Yhtälailla adjektiivit ja ulkoa löydetyt muodot voisivat inspiroida mihin tahansa 

aihepiiriin, vaikkapa arkkitehtuuriin tai kuosisuunnitteluun. Riippuen siitä, mikä metodin käyttäjää 

itseään kiinnostaa. 

Nämä kolme metodia ja niiden avulla tuottamani kuvat toimivat tutkimusaineistona tässä 

opinnäytetyössäni. Olen kirjannut ylös ajatuksiani kuvallisen työskentelyni aikana ja nämä 

prosessikuvaukset ovat myöskin tutkimuksessani analysoinnin kohteena. Avaan luvussa 5 

käsitteitä, joihin nojaten analysoin metodeitani, työskentelyäni ja valmiita teoksia. 

3.2 Tutkimusmenetelmä 
”Taiteellinen tutkimus ei anna vastauksia, se ei ole täydellistä tai ristiriidatonta – ja tässä on 

nimenomaan sen mahdollisuus ja vahvuus. Taiteellista tutkimusta kuvaavat termit epätäydellisyys, 

komplementaarisuus, ristiriitaisuus, symbolisuus ja ei-käsitteellisyys. Kielenkäytöltä vaaditaan 

avoimuutta ja ajallisuutta, ei yleispätevyyttä ja ikuisuutta.” (Varto 2017, 14.) 

Käytän opinnäytetyössäni tutkimusmenetelmänä taiteellista tutkimusta. Tutkimukseni tarkoitus on 

kuvailla, millaisilla metodeilla voi hakea inspiraatiota kuvalliseen työskentelyyn ja millaista 

materiaalia nämä metodit tuottavat. Pyrin tutkimukseni kirjallisessa osuudessa 

kontekstualisoimaan näitä metodeja. Tutkimukseni keskiössä on oma taiteellinen työskentelyni, 

sen prosessien ja lopputuloksen tutkiminen. Hannula, Suoranta ja Vaden (2003) ovat avanneet 

taiteellisen tutkimuksen kriteerejä kirjassaan ”Otsikko uusiksi” ja tiivistäneet ne kuuteen kohtaan. 

Näitä kriteerejä pidän suuntaviivoina tutkimukselleni. 

1) Pyrin asettamaan tutkimukselleni selkeän tavoitteen ja kysymyksenasettelun. Hannula, 

Suoranta ja Vaden kirjoittavat, että taiteellisessa tutkimuksessa on pyrittävä esittämään mitä tutkii 

ja miksi, miksi se on mielenkiintoista ja mitä sillä tavoitellaan (2003, 79). Koen, että metodieni 

kontekstualisoiminen on selkeä tavoite, mutta laaja. Joudun siis opinnäytetyötä tehdessäni 
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tekemään valintoja, mihin on olennaista perehtyä ja mikä on toisarvoista. Minulla on myös 

tutkimukseni teolle selkeä motiivi, koska koen, että metodieni tutkiminen on hyödyllistä paitsi 

itselleni opettajana ja kuvantekijänä, myös toivottavasti kollegoilleni. 

2) Pyrin liittämään tutkimukseni aiheen kannalta olennaisiin traditioihin ja keskusteluihin. 

Tavoitteenani on siis valita diskurssi ja tarkastella kriittisesti sen valossa tutkimuskohdettani. (emt., 

80.) Kontekstualisoidessani metodeitani perehdyn luovuuden, mielikuvituksen, improvisaation ja 

sattuman diskursseihin. 

3) Onnistunut tutkimus edellyttää oman painopisteen ja näkökulman löytämistä. Minun täytyy 

selvittää miten ja miksi olen päätynyt valitsemaani aiheeseen ja tutkimusvälineisiin ja tämä täytyy 

osoittaa riittävällä tietämyksellä siitä, miten aihetta on aiemmin käsitelty. (emt., 81-82.) 

4) Pyrin viestimään tutkimukseni lähtökohtia, etenemistä ja tuloksia mahdollisimman laadukkaasti. 

Tämä edellyttää johdonmukaisuutta, vakuuttavuutta, rehellisyyttä, avoimmuutta, läpinäkyvyyttä ja 

tekstin tulee olla ulospäin suuntautuvaa ja asiasta kiinnostuneelle avautuvaa. (emt., 81.) Koen 

tämän erityiseksi haasteeksi siksi, että omasta, itselleen niin tutusta ja läheisestä aiheesta 

kirjoittaminen voi olla helposti sisäänpäin kääntynyttä, koska siihen liittyy niin paljon hiljasta 

tietämystä.  

5) Pyrin arvioimaan tutkimuksen lopputulosta kokoamalla yhteen tutkimuksen aikana syntyneet 

kokemukset ja ajatukset. Hannula, Suoranta ja Vaden kirjoittavat, että taiteellinen tutkimus ei voi 

antaa varmoja vastauksia, vaan sen avulla voidaan hakea tuoreella tavalla uusia näkökulmia ja 

asiayhteyksiä. Olennaista kuitenkin on, että tutkijana osaan ottaa haltuuni tulkinnan vastuun ja 

vapauden, tietenkin perustellusti ja lähteisiin nojaten. Myös jatkokysymysten asettaminen on 

olennaista. (2003, 81-82.)  

6) ”Jos ja kun taiteellisen tutkimuksen ala on suhteellisen tuore tekijöille, on se myös yhtä vaativa 

ja tuntematon sitä lukeville ja arvosteleville. Siten edellä esitetyt vaatimukset koskettavat aivan 

yhtä voimakkaasti kaikkia taiteellisen tutkimuksen alueella toimivia henkilöitä. Ja tällöin itse 

kunkin täytyy palata kohtaan yksi, siis lähtöruutuun ja pelisääntöjen uudelleen hahmottamiseen.” 

(emt., 82.) 
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4.Tutkielman teoreettinen viitekehys 
 

Avaan tässä luvussa tutkimukseni ja taiteellisen työskentelyni kannalta olennaisia käsitteitä; 

luovuutta, mielikuvitusta, havaintoa, improvisaatiota, sattumaa ja serendipisyyttä. 

4.1 Luovuudesta, mielikuvituksesta ja havainnosta 
Metodeihini sisältyy ajatus siitä, että ne rikastaisivat käyttäjänsä kuvallista ilmaisua ja ajaisivat 

käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta. Luovuuden määritelmänä Jan-Erik Ruthin mukaan 

pidetään sitä, että synnyttää jonkin uuden ja omaperäisenä pidetyn oivalluksen (Sava 2007, 30). 

Ulkoistetun ideointiprosessin kautta syntyvät oliot vaativat syntyäkseen luovuutta ja 

mielikuvituksen käyttöä. Esimerkiksi luontokävelymetodissa tekijän täytyy käyttää 

mielikuvitustaan, jotta voi päässään nähdä vaikkapa seinän rappauksesta löytämänsä muodon 

muuttuvan olioksi. Minkä tahansa ei-olemassa-olevien olioiden piirtäminen jo itsessään vaatii 

tekijältä mielikuvituksen käyttöä koska ne eivät pohjaa pelkkään havaintoon, mutta kun 

lähtökohdat niiden ulkomuotoon tulevat jostain muualta kuin tekijältä itseltään, kuvalliset valinnat 

voivat olla yllättäviä. Adjektiivi-metodissani minulle annetaan adjektiiveja, jotka saattavat viitata 

johonkin, mitä olen tottunut piirtämään, mutta useiden adjektiivien yhdistely takaa usein sen, että 

kokonaisuudessa on kuitenkin jotain uutta. Jostain syystä tuntuu hyvältä yllättää itsensä 

poikkeamalla rutiineista. Ehkä se tuntuu itsensä ylittämiseltä, kun päätyy tekemään jotain, jota ei 

ole ennen tehnyt. Ja ketäpä rutiinit jaksaisivat ilahduttaa, koska ne ovat saman vanhan toistoa?  

Luovuutta voidaan tutkia kolmen tekijän avulla: luova yksilö, luova prosessi ja sen seurauksena 

syntyvä lopputulos (Uusikylä, Piirto 1999, 18). Metodejani voisi siis tutkia kolmesta näkökulmasta: 

metodien käyttäjän eli tässä tapauksessa minun, kuvantekemisen prosessin eli metodin käytön tai 

lopullisen metodilla syntyneen teoksen. Mielestäni jokainen näistä osasista on metodeissani 

tärkeä. Luovuuden kokemus on minulle olennaisinta kuvan tekemisessä. Joskus luovina hetkinä 

oikein ilahduttaa nähdä, mitä synnytti. Välillä taas kun luovuus ei kuki, piirtäminen tuntuu hyvin 

tavanomaiselta ja arkiselta. Prosessin tarkastelu metodeissani on myös olennaista, koska koen, 

että erityisesti luontokävely-metodissani kuvan lähtökohta ja lopullinen tuotos keskustelevat 

kiinnostavasti keskenään. Ilman toista palasta ja koko prosessin läpinäkyväksi tekemistä 
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rinnastamalla kuvaparin, kokonaisuus olisi vajaa. Lopputuloksen tarkasteleminen taas on sikäli 

kiinnostavaa, että millään muulla tekotavalla en ehkä saisi aikaiseksi samanlaista kuvaa. 

Jos pohdin luovuutta yksilön eli itseni ja kuvantekijän näkökulmasta, huomaan luovan ja ei-luovan 

tekoprosessin tai lopputuloksen eron lähinnä tunnetasolla. Ulkoisen, kuviini perehtymättömän, 

tarkastelijan mielestä ehkä tekemisessäni tai töissäni ei ole mitään eroa silloin, kun koen olevani 

luova tai silloin, kun koen toistavani minulle ennalta tuttua kuvastoa. Ero on lähinnä vain omassa 

kokemuksessani. Muistan pohtineeni Tommi Toijan Mutatis Mutandis –näyttelyssä (2014) Amos 

Andersonin museossa sitä, miten Toija jaksaa toistaa samoja hahmojaan, ”Ukkeleita” vuodesta 

toiseen. Eikö se ala missään vaiheessa tuntua rutinoituneelta, mikä saa jatkamaan saman hahmon 

parissa? Varmasti Toija itse kokee luovuuden elämyksiä työskennellessään, vaikka katsojalle se 

näyttäytyisikin rutinoituneena. 

Uusikylä ja Piirto (1999, 106) kirjoittavat kirjassaan Luovuus Taito löytää, rohkeus toteuttaa 

Salvatore Maddin sanoneen: ”Jos haluamme auttaa ihmisiä olemaan luovempia, meidän pitäisi 

kovettaa heitä rohkaisemalla heidän itseluottamustaan mieluummin kuin opettaa heitä 

keinotekoisin tehtävin.” Olen itse tehnyt nuorempana paljon havainnosta piirtämistä ja koittanut 

jäljentää todellisuutta mahdollisimman tarkasti. Onnistumista siinä oli helppo mitata: joko 

piirrokseni ei muistuttanut tarpeeksi mallina ollutta kohdetta tai sitten muistutti. Joka kerta, kun 

olin tyytyväinen lopputulokseen, sain lisää itsevarmuutta piirtäjänä. Kun olin tehnyt näitä 

harjoituksia useamman vuoden, aloin kaivata töihini muuta sisältöä ja pikkuhiljaa esiin astuivat 

oliot. Jos olisin kokeillut metodejani ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten kun olin aloitteleva 

piirtäjä, en välttämättä olisi saanut niistä yhtä paljon irti kuin nykyään. Jotta pystyn kuvittelemaan 

päässäni, miten kuivettunut jäkälä kallion päällä muuttuu olioksi, minun täytyy luottaa itseeni ja 

siihen, miten osaan siirtää visioni päästä paperille. 

Uusikylä ja Piirto (1999, 56) esittävät myös kiinnostavan ajatuksen siitä, että luova yksilö osaa ja 

uskaltaa käyttää persoonallisuutensa ääripäitä. Yksi esimerkeistä on adjektiivipari leikkivä – 

kurinalainen. Luova ihminen kykenee leikittelemään materiaaleilla, ideoilla ja prosesseilla, mutta 

toisaalta tarvittaessa pystyy myös työskentelemään kurinalaisesti. Juuri tämä esimerkki kiinnitti 

huomioni, koska tästähän omissa metodeissani juuri on kyse. Leikistä, mutta toisaalta myös 
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kurinalaisemmasta työskentelystä: esimerkiksi kuplamaalaus on spontaania leikkiä, mutta 

muotojen etsiminen, niiden kriittinen tarkastelu ja lopullisen hahmon luominen vaativat kaikki 

kurinalaisempaa otetta metodiin. 

Inkeri Savan mukaan mielikuvituksessa on kyse mielessä näkyvästä kuvasta, joka ei sitoudu 

näköaistiin (2004, 56). Tosin myös näköaistimuksiin perustuvissa havainnoissa mielikuvitus on 

läsnä, sillä se erottaa havainnon ”passiivisesta heijastelusta ja antaa sille produktiivisen toiminnan 

luonteen” (Hollo 1932, 105). Emme voi katsoa maailmaa ilman, että se synnyttäisi meissä 

mielleyhtymiä johonkin aiemmin näkemäämme (Sava 2004, 57). Näköhavainto on siis aina 

riippuvainen katsojasta itsestään. Antero Salmisen sanoin ”siinä ovat mukana kuten missä tahansa 

luovassa tapahtumassa ihmisen ajattelu ja mielikuvitus sekä muistin tallentamat menneisyyden 

kokemukset.” (2005, 133). Vaikka kuinka pyrkisin esimerkiksi sattumaan pohjaavilla metodeillani 

minimoimaan oman vaikutukseni ideointiprosessiin, niin se on väkisinkin läsnä. Siihen, mitä näen 

vaikkapa mustekuplilla synnyttämässäni jäljessä vaikuttaa kaikki elämäni varrella näkemä kuvasto. 

Miten voisin löytää sieltä norsua muistuttavan olion, jos en olisi ikinä nähnyt norsua? Mielikuvitus 

on kuitenkin oma erityislaatuinen prosessinsa, jossa ”luonteenomaisena erikoispiirteenä ilmenee 

pyrkimys uusien kombinaatioiden synnyttämiseen.” (Hollo 1932). Vaikka kaikki mielen kuvat 

perustuisivat aikaisemmin koettuun, niiden yhdisteleminen synnyttää loputtomat mahdollisuudet 

luoda jotain uutta. 

Havainnolla on tärkeä rooli niin kuplamaalaus- kuin luontokävely-metodissanikin. Jos lähden ulos 

kävelylle aikeenani päästä nopeasti paikasta A paikkaan B, en tule kiinnittäneeksi huomiota 

juurikaan ympäristön pieniin yksityiskohtiin. Saatan kiinnittää huomiota sen sijaan seikkoihin, 

kuten mikä reitti näyttää lyhimmältä, missä on vähiten tien ylityksiä tai liikennevaloja ja niin 

edelleen. Mikäli taas lähden kauniina kesäpäivänä kävelylle nauttimaan säästä ja luonnosta, 

havaintoni ovat hyvin erilaisia kuin äsken kuvailemassani tilanteessa. Silloin saatan huomata 

lintuja, kuinka paljon lehdet ovat jo puissa kasvaneet tai kuinka vastaantulijat näyttävät iloisilta. 

Juho Hollon mukaan havainnointiamme kalventaa tottumus. Koska olemme niin tottuneet 

kävelemään kotiseudullamme, havaintomme saavuttaa vain kaikkein räikeimmät ja 

käytännöllisesti tärkeimmät asiat (Hollo 1932, 103).  
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Gombrich (1982) kirjoittaa teoksessaan ”The image and the eye” siitä, miten nähdäksemme 

meidän täytyy rajata ja valita, mitä haluamme nähdä. Voimme kiinnittää huomiomme johonkin, 

mutta emme koskaan kaikkeen. Jotta luonnosta voi etsiä inspiroivia muotoja, täytyy havainnointi 

”säätää” niiden etsimiseen. Jos siis haluan käyttää luontokävely-metodiani, laitan ”mörkölasit” 

päähäni eli päätän tietoisesti etsiä kävelylläni juuri olioita muistuttavia muotoja. 

Ei ole lainkaan sattumaa, että ylipäätänsä ihmisen on mahdollista havaita ja kuvitella ei-esittävissä 

muodoissa kuten vaikkapa linnunkakassa esittäviä muotoja. Jukka Häkkisen (2015, 12) mukaan 

”Jos näet kivenmurikassa karhun tai pilvessä Jumalan kasvot, et luultavasti ole tulossa hulluksi.” 

Häkkinen kertoo artikkelissaan ”Miksi paahtoleivästä löytyy jeesus”, ilmiöstä nimeltään pareidolia. 

Ihmiselle on ollut järkevää lajin selviytymisen kannalta kehittää taito havainnoida asioita nopeasti. 

Tämä taas edellyttää sitä, että emme joka kerta havainnoidessamme ympäristöä käsittele sen 

jokaista yksityiskohtaa, vaan kategorisoimme ja valikoimme. Valikointi tarkoittaa sitä, että 

poimimme kunkin tilanteen kannalta olennaiset asiat näköhavaintoomme. Kategorisointi taas 

tarkoittaa sitä, että emme tarkastele havaintojamme jatkuvasti täysin uusina asioina, vaan 

jaamme ne kategorioihin, joiden sisällä olevat asiat omaavat suunnilleen samanlaiset visuaaliset 

piirteet. Tästä esimerkkinä Häkkinen mainitsee selviämisen kannalta olennaisen kategorian ”eliöt, 

jotka aikovat syödä minut”. Hän kirjoittaa, että ”kategorian jäsenten erottelemiseksi pitää 

selvittää, mitkä ovat kategorian yhteiset visuaaliset piirteet, joiden perusteella sen edustajat 

löytyvät nopeasti ja riittävän tarkasti. Tällöin ei ole tärkeää selvittää, mikä otus tarkalleen ottaen 

on kyseessä, vaan ainoastaan tehdä nopea kategorisointi.” Koska näköhavaintojen valikoinnin ja 

kategorisoinnin päämääränä on nopeus, kategorisoinnissa voi helposti tulla virheitä. Virheet eivät 

kuitenkaan ole selviytymisen kannalta haitallisia, koska vaikka virheellisesti luulisikin kiveä ”olioksi 

joka aikoo syödä minut”, olisi lopputulos vain tarpeeton säikähtäminen. Parempi säikähtää 

turhaan, kuin päätyä villieläimen syömäksi. (Häkkinen 2015, 13.)  

Se, että näen mörköjä lokinkakassa, kertoo siis siitä, että kategoriaraja elottomien ja elollisten 

asioiden välillä on löyhä. Häkkisen sanoin ”Jeesuksen kuvan näkeminen kärähtäneessä 

paahtoleivässä on siis seurausta taipumuksestamme nähdä elollisia olentoja hiukan liian helposti.” 

(2015, 13). 
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4.2 Improvisaatiosta ja virtauksen kokemuksesta 
Opinnäytetyössäni käyttämiäni metodeja voisi kutsua eräänlaiseksi kuvalliseksi improvisaatioksi, 

jossa lähtökohdat kuviin tulevat suunnittelematta ja otan ne vastaan sellaisenaan. Kuten mainitsin 

aiemmin luvussa 2, improvisaation spontaaniuus on aina kiehtonut minua, niin kuvantekemisessä 

kuin nuoruuteni teatteriharrastuksessakin. Liian pitkälle suunnitellun kuvan tekeminen voi 

muuttua mekaaniseksi suorittamiseksi, mutta improvisoidessa yllätysmomentti säilyy ja sitä kautta 

niin tekeminen kuin lopputuloskin voi olla yllättävä ja siksi palkitseva.  

Itse olen havainnut improvisoidun kuvantekemisen olevan erityisen nautinnollista ja samanlaisia 

kokemuksia löytyy teatteri-improvisaatiosta. Simo Routarinne (2004, 39) kuvailee kokemuksiaan 

flow-tilasta tai suomennettuna virtauksen kokemuksesta improvisaatioteatterissa. Routarinne 

toteaa virtauksen tilan esiintyvän hänellä usein juuri improvisaation yhteydessä (2004, 42). En 

osaa sanoa olenko itse kokenut ikinä ”täydellistä” virtauksen tilaa, mutta jotakin sinne päin ja se 

on esiintynyt usein juuri improvisaatioon pohjaavan kuvantekoprosessin yhteydessä. Ehkä juuri 

siksi päädynkin usein jättämään suunnittelun sikseen ja heittäytymään kuvantekemiseen takki 

auki. 

Mihály Csíkszentmihályin mukaan nautinnollinen virtauksen kokemus ei useinkaan tapahdu 

lepotilassa, vaan silloin, kun ihminen keskittyy johonkin haasteelliseen ja aktiivisuutta vaativaan 

tehtävään (Csíkszentmihályi 2005, 83). Silloin ”yksilö ei vain tyydytä jotain tarvettaan tai saavuta 

ennakoimaansa tavoitetta, vaan hän saavuttaa jotain odottamatonta, mitä ei voinut edes 

kuvitella.” (Routarinne 2004, 40.)  

Csíkszentmihályi kuvaa flow-tilaa kahdeksan elementin avulla: 

1. Tehtävä vaatii taitoa ja on riittävän haastava, mutta siitä on mahdollista suoriutua ilman 

huolta epäonnistumisesta. Se ei saa olla kuitenkaan liian helppo tai kyllästyttävä ja sen on 

oltava tekijälleen merkityksellinen. 

2. Yksilön on kyettävä suuntaamaan täysi huomionsa itsensä ulkopuolelle ja itse toimintaan. 

Tämä johtaa siihen, että tekijä uppoutuu toimintaan ja siitä tulee spontaania. Toiminta siis 

sujuu kuin itsestään. 
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3. Toiminnassa on oltava selkeä tavoite. Säännöt toiminnalle voivat olla ennalta sovittuja tai 

hetkessä luotuja. 

4. Toiminnasta saadaan välitöntä palautetta ja sillä on välitön vaikutus ympäristöön. 

Csíkszentmihályin mukaan mikä tahansa yksilön tavoitteisiin sidoksissa oleva palaute on 

palkitsevaa. 

5. Yksilön toiminta on keskittynyttä ja sitoutunutta ja hän keskittyy käsillä olevaan hetkeen. 

Hän ei turvaudu rutiineihin. 

6. Yksilöllä on tunne siitä, että tilanne on hallinnassa ja hän tietää, mitä pitää tehdä 

saavuttaakseen päämääränsä. Yksilö tuntee voivansa edistää toimintaansa. 

7.  Yksilö kokee olevansa yhtä ympäristönsä kanssa ja itsetietoisuus katoaa. Csíkszentmihályin 

mukaan ”juuri kyky unohtaa itsensä tuottaa nautintoa.” 

8. Tietoisuus ajan kulumisesta katoaa. (Csíkszentmihályi 2005, 83-106.) 

 

Kaikki nämä kahdeksan flow-tilan elementtiä kuulostavat tutuilta myös omista prosesseistani. 

Kaikissa metodeissani on selkeä tavoite ja säännöt. Esimerkiksi adjektiivi-metodissani olion teon 

aloittaminen tuntuu aina sopivan haastavalta, koska annetut sanat ovat hyvin erikoisia ja niiden 

yhteensovittaminen vaatii pohtimista. Uppoudun joka kerta kuvantekoprosessiin menettäen 

ajantajun. Tekemisessä on helppo olla turvautumatta rutiineihin, koska muiden antamat adjektiivit 

estävät sen ja pyrin myös olemaan valitsematta minulle liian tuttuja sanoja. Heti adjektiivi-olion 

valmistuttua näytän sen sanojen antamiseen osallistuneille henkilöille ja saan heiltä palautetta.  

Niin musiikissa kuin teatterin ja tanssinkin parissa improvisoinnilla on pitkät perinteet (Kairavuori 

et al. 2016, 2). Improvisointi on ennen kaikkea vuorovaikutusta ja sen hyväksymistä, että mitä 

tahansa voi tulla eteen. Omissa metodeissani vuorovaikutus on minun ja kuvieni lähtökohtien 

välillä. Esimerkiksi luontokävely-metodissani luonto tarjoaa minulle muodon, minä hyväksyn sen ja 

esitän sille jatkokysymyksen ”entä jos tämä lokinkakka olisikin mörkö?”  

Keskeisiä termejä improvisaatiossa ovat tarjous, hyväksyminen ja tyrmääminen. 

Improvisaatioteatterissa tarjous voisi olla jotain, mitä vastanäyttelijä sanoo. Repliikki ”Olen mörkö” 

on toteamus, mutta samalla tarjous, koska vastanäyttelijä voi hyväksyä tai tyrmätä sen sanomalla 
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”etkä ole”. Tarjousten hyväksyminen takaa toiminnan jatkumisen, mutta tyrmääminen taas 

tukahduttaa vuorovaikutuksen (Koponen 2017). Käytin tässä esimerkkiä improvisaatioteatterista, 

mutta yhtälailla tarjoukset, tyrmääminen ja hyväksyminen ovat läsnä improvisoidussa 

kuvantekemisessä. Adjektiivi-metodissa tarjoukset tulevat satunnaisilta ihmisiltä sanoina ja 

välittömästi mielikuvat alkavat muodostua päässäni. Päädyn tyrmäämään osan adjektiiveista, 

mutta hyväksymäni sanat kietoutuvat päässäni kokonaisuudeksi. Luontokävely- ja kuplamaalaus –

metodeissa tarjous tulee visuaalisessa muodossa ja muotoutuu olioksi oman mielikuvitukseni ja 

materiaalin vuorovaikutuksessa. Työskentelen kaikilla kolmella metodilla mahdollisimman 

spontaanisti, improvisoiden. Kuvallisessa prosessissa liika luonnostelu ja suunnittelu ei sopisi 

improvisaation luonteeseen.  

Improvisaatiosta on kirjoitettu Suomessa aika vähän ja varsinkin improvisaatiosta kuvataiteessa on 

hyvin suppeasti kirjoitettua tietoa. Kuten jo totesin, improvisaation käsitteitä ja lainalaisuuksia voi 

kuitenkin hyvin hyödyntää alasta riippumatta. Pia Koponen on koonnut Improkirjassa erilaisia 

määritelmiä improvisaatiolle. Vanhan sivistyssanakirjan mukaan improvisaatio on 

”valmistelematta tekaistu puhe tai jokin muu hengentuote, tuokiokyhäelmä.” (Koponen, 2004, 

18). Tuokiokyhäelmä on mielestäni mahtava termi ja se kuvaa täydellisesti impron luonnetta sekä 

monia omia, luonnostelematta syntyneitä, tuotoksiani. Koponen kuvaa improvisointia myös 

”taidoksi käyttää kehoa, tilaa ja kaikkia inhimillisiä apukeinoja fyysiseen idean, tilanteen ja hahmon 

spontaaniin ilmaisemiseen” (2004, 18). Tämä määritelmä ei sido improvisaatiota vain 

näyttämötaiteen välineeksi, vaan kuvaus sopii hyvin myös spontaanilla tavalla toteutettuun 

kuvataiteeseen. 

Kairavuori et al. (2016, 2) ovat kehittäneet improvisaatioon ja tarinallisuuteen pohjautuvia 

opetusmetodeja taito- ja taideaineiden opettajankouluttajina Helsingin yliopistossa. Artikkelissaan 

”Improstory – sosiaalinen improvisointi ja tarinallisuus taito- ja taideaineissa” he avaavat näitä 

vuosina 2014-2015 toteutettuja harjoituksia. Epäilemättä kuvataiteilijat ja taideopettajat käyttävät 

paljon metodeja, joissa hyödynnetään improvisaation piirteitä, mutta improvisaatiosta puhutaan 

kuitenkin yllättävän vähän kuvataiteen yhteydessä. Kairavuoren et al. kehittämät metodit ja 

kuvaukset opetuskokeiluista liippaavat hyvin läheltä omaa työskentelyäni. Heidän tutkimustaan 
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lukiessani löysin paljon yhtäläisyyksiä heidän opiskelijoidensa antamista kommenteista ja omista 

ajatuksistani metodeitani. 

”Taito- ja taideaineissa yksilöllisten luovien taitojen merkitys korostuu. Joskus luovuus voi olla 

hukassa tai sen vaaliminen osoittautuu vaikeaksi. Silloin improvisointi tai hyvä tarina voi auttaa 

alkuun, tarjota kaivatun kipinän.” (Kairavuori et al.2016, 1). 

Esimerkiksi Kairavuori et al. toteuttivat käsityö-opiskelijoiden ryhmässä harjoituksen, joka lähti 

liikkeelle kysymyksistä ”miten rentoudut”, ”Kuka on esikuvasi?” ja ”Mikä on unelmasi väri?”. 

Vastaukset kirjoitettiin lapuille, joista lopulta arvottiin jokaiselle osallistujalle yksi vastaus. Sanojen 

pohjalta käytiin ryhmissä keskustelua ja luotiin yhteinen tarina. Tarinasta inspiroituen ryhmän 

tehtävänä oli toteuttaa jokin tuote lankatekniikoilla. (Kairavuori et al. 2016, 10). 

Harjoitukseen osallistuneet antoivat lopuksi palautetta tehtävästä ja yksi opiskelija totesi, että 

”Tarinallisuuden avulla syntyi idea, jota muuten tuskin olisi syntynyt ainakaan juuri siinä 

muodossa” (Kairavuori et al. 2016, 11). Itsekin metodieni parissa työskennellessäni koen, että 

syntyvät kuvalliset tuotokset ovat jotain, mihin en muunlaisella prosessilla ikinä päätyisi. Se tekee 

improvisaation kautta työskentelystä niin hedelmällistä. 

Toinen harjoitus toteutettiin kuvataidekurssin tapaamisessa. Harjoitusta korostettiin 

”lämmittelynä” ja ryhmäytymistä tukevana. Kurssin tulevana tehtävänä oli toteuttaa yhteinen 

sarjakuva-albumi ja lämmittelyharjoituksessa kokeiltiin erilaisia piirtimiä ja tekniikoita, joita voisi 

kenties käyttää jatkossa. Ryhmä improvisoi kuvaa erilaisin piirtimin yhdelle yhteiselle isolle 

paperille. (Kairavuori et al. 2016, 12.)   

Ryhmältä saadussa palautteessa koettiin, että ”päästiin yli oikein väärin ajattelusta” ja ”ne sopivat 

meille kaikille harrastuneisuudesta ja osaamisesta riippumatta […] ei ollut taitoerojen luomia 

paineita suuntaan tai toiseen” sekä ”ei synny turhautumista eikä osaamattomuuden tunnetta 

heikoimmillekaan oppilaille” (Kairavuori et al. 2016, 13.) Omassa työskentelyssäni olen käynyt läpi 

näitä samoja ajatuksia. Vaikka metodeissani päädytään esittävään lopputulokseen, pääsen eroon 

liiasta itsekriittisyydestä. Kun työskentely tapahtuu ikään kuin leikin kautta, ei tule ottaneeksi 

itseään liian vakavasti ja suhtautuminen kuvan tekemiseen muuttuu rennommaksi.  
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Kairavuori et al. (2016, 16) pohtii opetusjaksonsa päätteeksi yhteenvetona, että harjoitukset 

muuttivat opiskelijoiden arki- ja ennakkokäsityksiä improvisoinnista. He, kokivat, että ”usein 

tämän kaltaista työskentelyä lähestytään “sekoiluna”, mutta nyt opiskelijat ottivat sen vastaan 

pedagogisena menetelmänä, jolla on moninaisia kasvatuksellisia ulottuvuuksia. Improvisointi 

auttoi myös vapautumaan omaan taitotasoon kohdistuvasta kritiikistä. (Kairavuori et al. 2016, 16.)  

Itsellänikin on jokin omituinen päähänpinttymä siitä, että taiteen tekemisen tulisi olla vakavaa. 

Omat työni ovat usein humoristisia ja metodini hyvin leikkisiä. Sen vuoksi painiskelen usein sen 

ajatuksen kanssa, että onko tämä mitä teen ”vakavasti otettavaa taidetta”? Mutta se on hölmö 

ajatus, miksi taiteen pitäisi leikin tai ”sekoilun” sijaan olla vakavaa? Kai Vakkuri (1999) on 

kirjoittanut luovuuden ja leikkimisen yhtymäkohdista. Vakkuri listaa luovan ajattelun tekniikoiksi 

muun muassa liioittelun, yhdistelyn, mielivaltaisen kokeilun, sattuman hyväksikäytön, 

arkipäiväisten asioiden hyväksikäytön ja intuition. Näistä hän liittää esimerkiksi liioittelun ja 

asioiden yhdistelyn vahvasti leikkimiseen (Vakkuri 1999, 10.) Kenties luovuuttaan on siis täysin 

perusteltua kehittää leikkimisen kautta? 

Näen omissa metodeissani samoja piirteitä, millä Wood ja Attfield ovat määritelleet Eeva Hujalan 

mukaan (2002, 94) leikkiä: 

 Leikki esittää todellisuutta symbolisesti, mielikuvituksellisesti, leikisti. 

 Leikki edellyttää leikkijöiden omaehtoista ja aktiivista sitoutumista siihen. 

 Leikkiä ylläpitää lapsen oma sisäinen motivaatio ja toiminnan synnyttämä mielihyvä. 

 Leikki on yhteydessä lapsen omiin kokemuksiin. 

 Lapset leikkivät heille ennestään tutuilla esineillä ja asioilla tai sellaisilla uusilla asioilla, 

joihin he ovat juuri tutustumassa ja joista he haluavat ottaa selvää. 

 Leikin säännöt ovat leikkijöiden itse luomia - leikin sisäiset säännöt eivät tule leikin 

ulkopuolelta. 

 Leikissä on keskeistä itse toiminta – ei niinkään sen päämäärät. 

Oikeastaan kaikki yllämainitut kriteerit voisi liittää myös inspiraatiometodeihini. Ainoastaan 

viimeinen kohta vähän eroaa siinä, että nostaisin metodeissani yhtä tärkeäksi toiminnan ja 
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päämäärän. Vaikka usein teen kuvia vain omaksi ilokseni, se ilo syntyy osin nimenomaan 

visuaalista silmääni miellyttävästä lopputuloksesta. Adjektiivi –metodini tuotokset menevät aina 

näytille adjektiiveja antaneille henkilöille, joten jo kuvantekovaihetta varmasti ohjaa alitajuinen 

ajatus siitä, että lopputuloksen pitäisi olla onnistunut.  

4.3 Sattuma ja serendipisyys 
Aristoteleen sanoin ”on asioita, jotka tapahtuvat aina tai useimmiten samalla tavalla, ja asioita, 

jotka eivät tapahdu aina tai useimmiten samalla tavalla. Näistä jälkimmäisiä me kutsumme 

yleisesti sattumiksi.” (Jula 2018, 82.) 

Luontokävely- ja kuplamaalaus-metodeissani on ennen kaikkea kyse sattumasta ja tarkemmin 

serendipisyydestä, eli kyvystä tehdä onnekkaita, sattuman ohjaamia löytöjä (Roberts 1998, 4). 

Luonnosta löytämäni muodot ovat täysin sattuman aikaansaamia. Lokinkakka luo täysin 

sattumanvaraisen muodon kalliolle laskeutuessaan, rappauksen murentuminen luo ennalta-

arvaamattomia muotoja eivätkä märät kohdat asfaltissa noudata mitään logiikkaa. 

Kuplamaalauksessa taas kyse on pikemminkin avustetusta sattumasta, koska luon itse edellytykset 

kuplapinnan syntymiselle. Sattumalla on kuitenkin näppinsä pelissä, koska en pysty itse juurikaan 

ohjailemaan, millaisia muotoja kuplat saavat aikaiseksi. Onnekkaiksikin löytöjäni voisi elehtiä, 

koska ne toimivat inspiraationa mitä monimuotoisimmille olioille. Joku toinen ehkä löytäessään 

tuoreen lokinkakan tuulilasistaan ei pitäisi sitä niinkään onnekkaana löytönä, mutta niin 

serendipisyys juuri toimiikin. Toisen vahinko tai epäonni voi olla toisen serendipinen sattumus. 

Termi ”serendipisyys” on tullut suomenkielessä käyttöön Royston Robertsin Sattuma tieteessä, 

onnekkaitten oivallusten historiaa –kirjan suomentamisen myötä 1998. Kirjassa käsitellään 

esimerkkejä onnekkaista sattumista historiassa eri tieteenaloilla. Esimerkiksi tarranauhan 

keksiminen pohjaa onnekkaaseen löytöön, jota ohjasi sattuma. Tarranauhan keksi 1950-luvulla 

sveitsiläinen George deMestral, jonka takkiin takertui kävelyllä sappiruohon siemen. deMestral 

huomasi siementä irrottaessaan, että se takertuu kiinni varsin sinnikkäästi. Tämä huomio inspiroi 

häntä tutkimaan siemenen tarttumismekaniikkaa tarkemmin mikroskoopin avulla ja lopun lukija 

ehkä voikin arvata. Velcronakin tunnettu tarranauha siis jäljittelee sappiruohon mikroskooppisia 

koukkuja, jolla se takertuu huokoiseen pintaan. (Roberts 1998, 213-214.) 



 

29 
 

Louis Pasteur, joka teki läpimurtoja kemian, mikrobiologian ja lääketieteen aloilla kommentoi 

sattumaa näin: ”Tutkimustyössä sattuma suosii vain aiheeseen perehtynyttä tutkijaa.” (Roberts 

1998, 5). Sama pätee mielestäni hyvin sattuman hyödyntämiseen taiteessa. Jos en olisi kokenut 

kuvantekijä, en todennäköisesti osaisi nähdä löydösteni potentiaalia. Jos ei osaa katsoa, ei voi 

löytää. Sama pätee edellä mainitsemaani lokinkakka tuulilasissa –esimerkkiin. 

Kivi Sotamaa kirjoittaa sattuman hyödyntämisestä suunnittelussa artikkelissaan Sattuma 

designerina. Sotamaan mukaan ”Sallimalla sattuman vaikutuksen suunnittelija pääsee ulos 

henkilökohtaisista ja samalla kulttuurisidonnaisista rajoistaan.” (2003, elektr.) Sotamaan ajatukset 

ovat hyvin lähellä omiani. Olen päätynyt käyttämään metodeitani muunmuassa juuri siksi, että 

koen niillä pääseväni hyvin yllättäviin lopputuloksiin ja niiden synnyttämät oliot ovat 

ulkomuodoltaan sellaisia, joita en mitään muuta tekotapaa käyttämällä tule luoneeksi. Sotamaa 

puhuu artikkelissaan sattumasta nimenomaan suunnittelussa ja tämä näkökulma sopii myös 

omien metodieni tarkasteluun, sillä käytän niitä hahmosuunnitteluun tai tarkemmin 

mörkösuunnitteluun. 

Miellän Sotamaan mainitsemat henkilökohtaiset rajat omassa tapauksessani sellaisena ”tuttuna 

kuvastona” jota olen harjaantunut piirtämään. Kaikilla meillä on mukavuusalueita ja vahvuuksia, 

joissa pysyessään todennäköisesti mikään ei mene vikaan. Olen esimerkiksi piirtänyt aina paljon 

puita ja koen aina osaavani tehdä tarvittaessa hienon puun. Mukavuusalueellaan onnistuminen ei 

kuitenkaan ole niin ilahduttavaa, kuin jos onnistuu jossakin yllättävässä mukavuusalueensa 

ulkopuolella. Työskentelyssä, joka tapahtuu sattuman avustamana, ei oikein koskaan voi olla täysin 

mukavuusalueellaan, koska lopputulos ei ole odotettavissa tai arvattavissa. Sotamaa toteaa, että 

perinteiset suunnitteluprosessit voivat johtaa tylsään lopputulokseen: ”Tavanomaisemmin 

“muotoa antava” suunnittelija on usein liiankin lähellä työtä. Lopputulokseen vaikuttavat 

suunnittelijan omat ennakkokäsitykset ja kulttuuriset rajoitteet, jotka johtavat usein 

köyhdyttävään yksinkertaistamiseen: lukemattomista mahdollisuuksista löytyvät lopulta vain ne 

tutuimmat.” (2003, elektr.)  

Esimerkkinä sattuman vaikutuksen sallimisesta taiteessa Sotamaa nostaa muun muassa 

brasilialaisen kuvanveistäjän Ernesto Neton. Neto on hyödyntänyt töissään sattumaa esimerkiksi 
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käyttämällä käden virheliikkeitä sahatessa mielenkiintoisen pinnan luomiseksi. Hänen Casa Fora -

teoksessaan (2003, elektr.) on käytetty vaahtomuovista sahattuja kappaleita joista on koostettu 

tiloja. Jokisessa vaahtomuovikappaleessa on omanlaisensa, sattumanvarainen sahaamalla 

aikaansaatu tekstuuri. Tässä esimerkissä kyse on aika hienovaraisesta sattuman hyödyntämisestä. 

Jula toteaa väitöskirjassaan että ”tyydyttävänä koetun työskentelyn edellytyksenä on yllättyminen 

ja odottamattoman kohtaaminen, jonkun, johon ei ymmärrä pyrkiä, paljastuminen. Sattuma on 

taiteilijan keino yltää tähän.” (2018, 14.) Minusta tämä on hyvin kiteytetty ja vastaa hyvin omia 

kokemuksiani. Mitä enemmän kuvaa ja sen tekoprosessia suunnittelee etukäteen, sitä 

hallitummaksi ja ennalta arvattavammaksi prosessi muuttuu. Silloin ei tule kohdanneeksi mitään 

odottamatonta, vaan kuva syntyy juuri sellaiseksi, kuin sen oli suunnitellut. Spontaaniuus, 

improvisaatio ja sattuma taas mahdollistavat sen, että lopputulos on mahdollisimman arvaamaton 

ja sitä kautta tyydyttävä.  
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5. Tutkimusosuus: Inspiraatiometodit 
 

Tässä luvussa esittelen kolme inspiraatiometodiani: Adjektiivien keräämisen, kuplamaalauksen ja 

luontokävelyn. Kuvailen myös näillä metodeilla synnyttämieni teosten prosesseja. 

5.1 Metodi 1: Adjektiivien kerääminen 
Yksi käyttämistäni kuvantekemisen metodeista on adjektiivien kerääminen. Käytän hyväkseni 

anonyymiä keskusteluaplikaatiota Jodelia, jossa pyydän käyttäjiä kirjoittamaan minulle 

adjektiiveja. Kerätyistä adjektiiveista valitsen ne, joista minulle tulee kiinnostavia visuaalisia 

mielikuvia ja jotka ehkä ovat sellaista kuvastoa, jota minulla ei yleensä tule mieleen kuvissani 

käyttää. Valitut adjektiivit yhdistän päässäni ja luonnostelemalla olioksi.  

Käytin ensimmäistä kertaa tätä metodia 

kesällä 2017. Olin juuri ladannut Jodelin 

puhelimeeni ja mietin, mitä sillä voisi 

tehdä. Applikaatiossa käytiin päivittäin 

lukemattomia määriä keskusteluita 

kaikesta maan ja taivaan väliltä, kaikki 

anonyymisti. Itseäni ei kiinnostanut 

niinkään osallistua näihin keskusteluihin, 

mutta mietin, miten anonyymiä 

joukkovoimaa voisi hauskasti hyödyntää 

ja keksin ajatuksen Jodel-hirviöistä. 

Aloitin keskustelun sanoilla ”Listatkaa 

erilaisia ulkoisia ominaisuuksia (esim. 

karvainen). Piirrän lopputuloksen.” Sain 

aloittamaani keskusteluun 19 adjektiivia, 

jotka melkein kaikki käytin oliossa. 

Ensimmäinen Jodel-hirviö oli syntynyt 

(kuva 6). Nautin sen tekemisestä suuresti 
Kuva 6. 
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ja yllätyksekseni adjektiiveja antaneet anonyymit käyttäjät tuntuivat innostuneen siitä myös. 

Hirviöitä ruvettiin kyselemään lisää ja adjektiiveja tarjottiin minulle innokkaasti. Yksi anonyymeistä 

käyttäjistä perusti projektilleni oman kanavan. Jodelissa voi keskustella vapaasti mistä vain ja 

lisäksi kuka vain voi perustaa rajatummille aiheille omia kanavia, jonne kuka tahansa voi liittyä. 

Jodelhirviö-kanavalla on 10.3.2019 liittyneenä 1959 ihmistä, joten aina kun tarvitsen adjektiiveja 

hirviöihini, saan niitä nopeasti valtavan määrän.  

Kaikenlaisten otusten luominen on minusta aina ollut hauskaa, mutta kerättyjen adjektiivien avulla 

ne saavat piirteitä, joita en olisi osannut itse ajatella tai yhdistää samaan kuvaan. Osa 

ominaisuuksista on selvästi minulle maneerisempia, kuin toiset. Esimerkiksi tapaan piirtää silmät 

hyvin samalla tavalla ja lisään usein jostain syystä silmäpussit. Jotkut ominaisuudet sitten taas ovat 

sellaisia, jotka poikkeavat paljon minulle totutusta kuvastosta. Esimerkiksi en olisi ilman metodiani 

keksinyt luoda oliota, jolla on rukoilijasirkan vartalo, mutta ilmapallot silminä. Tämä on minulle 

aina ilahduttavaa ja inspiroivaa, kun huomaan toteuttaneeni jotain, mikä tuntuu täysin uudelta 

tuttavuudelta. Jotkut luonnoskirjaani ilmestyvät oliot noudattavat niin samaa kaavaa, että koen 

toistavani itseäni ja se on aina vähän tylsää. 

Tässä olen kirjannut ajatuksiani yhden adjektiivi-olion luomisen aikana. Annetut adjektiivit on 

listattu alla. Niistä on alleviivattu ne, joita päädyin käyttämään oliossa. 

Alkoholisoitunut, vilkas, kukkakaalimainen, lihapullamainen, tiukkapipoinen, kurpitsamainen, 

epävarma, piikittelevä, salamyhkäinen, prinsessamainen, puinen, pisamainen, pissamainen, pisan-

tornimainen, kuutiomainen, pörheä, luppakorvainen, tyylikäs, hevosmainen, ryppyinen, veikeä, 

hörhelöinen, rakkaudentäyteinen, löysänahkainen, taskukokoinen, raidallinen, laiha, 

ruskanvärinen, pinkeä, neonvärinen, kateudesta vihreä, mustasukkainen, hehkulamppuinen, 

vasarahaimainen, hännäkäs, pullataikinainen, söpö, syysmasentunut, pitkäsorminen, 

harvahampainen, kiharainen, pumpulinen, karvatuppoinen, pallokalamainen, sateenvarjomainen, 

pilvimäinen, lätäkkömäinen, tuulitunnelimainen, kellahtanut, pitkulainen, ropeloinen, harteikas, 

kilpipiileamainen, saksikätinen, hörökorvainen, pitsinen, mojova, kolmipäinen ja räpyläinen. 

Tällä kertaa annetut adjektiivit olivat tosi hyviä, koska lähes kaikki viittasivat selvästi ulkomuotoon. 

Esimerkiksi rakkaudentäyteisen hylkäsin heti mielessäni, koska se on pikemminkin tunnetila kuin 
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ulkoinen ominaisuus, vaikka toki senkin voisi ilmeellä kuvittaa. Myös mojova olisi ollut tavallaan 

hankala adjektiivi, koska se viittaa kokoon ja kuvassa täytyisi silloin olla jotain antamassa 

mittakaavan oliolle. Sen sijaan vasarahaimainen, pallokalamainen ja Pisan-tornimainen kiinnittivät 

heti huomioni, koska en ole ikinä käyttänyt niitä ominaisuuksia olioissani ja minulla tulee niistä 

vahva visuaalinen mielikuva. Hyvin geometrinen Pisan torni kuulosti myös sopivan haastavalta ja 

mielenkiintoiselta ominaisuudelta orgaanisessa oliossa. 

En valinnut heti aluksi kaikkia adjektiiveja joita tulen käyttämään, vaan aloitin päästä ja katsoin, 

miten olio lähtee muotoutumaan. Vasarahailla on komea pää, joten päätin käyttää sitä pohjana 

pään muodossa. Kukkakaalilla on kiinnostavan rönsyilevä muoto, joten keksin yhdistää sen 

vasarahain vasaran molempiin päihin. Kukkakaalin nystyröistä tuli hyviä silmiä. Piirsin suun 

muistuttamaan vasarahain suuta, mutta poimin siihen myös adjektiivin ”harvahampainen”. Tuntui, 

että pää on vielä aika yksinkertainen, joten selasin adjektiiveja etsien sieltä jotain, joka voisi 

viimeistellä pään. Päädyin käyttämään adjektiivit ”pisamainen”, ”ryppyinen” ja ”löysänahkainen” 

ja keskityin seuraavaksi vartaloon. Pisan-tornimainen jäi kiinnostamaan, joten katselin kuvia Pisan 

tornista ja mietin, miten yhdistäisin sen olioon. Päädyin käyttämään tornin pylväikköä kaulan 

tekstuurina. Seuraavaksi selasin adjektiiveja miettien samalla, miten jatkan vartaloa. 

Pallokalamainen oli hyvä adjektiivi, muttei tuntunut vielä sopivalta. Hehkulamppumainen kiinnitti 

katseeni, koska Pisan tornin kerroksista tulee mieleen hehkulampun kierteet. Kokeilin piirtää 

vartalon hehkulampun muotoiseksi ja se näytti hyvältä. Jotain tekstuuria se tosin kaipasi, joten 

päätin piirtää pallokalan piikit hehkulampun pyöreään alaosaan. Käytin adjektiivit ”räpyläinen” ja 

”pitkäsorminen” vielä lopuksi käsiin ja jalkoihin. Olio vaikutti valmiilta, joten ryhdyin maalaamaan 

sitä. Adjektiiveissa oli ”kateudesta vihreä”, joten päädyin oliossa vihreään sävyyn.  

Kuvassa 7 on kuvailemani prosessin seurauksena syntynyt adjektiiviolio. Kuvissa 8-19 ja 32 on 

muita adjektiivimetodilla tehtyjä olentoja. 
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Kuva 7. 
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5.2 Metodi 2: Kuplamaalaus 
Kuplamaalaus-metodissa valmistan ensin isolle paperille kuplapintaa ja etsin sitten syntyneistä 

muodoista olioita. Kuplapinta syntyy kuplamaalaustekniikalla, jossa käytän muste-fairy-seosta. 

Musteseokseen puhalletaan pillillä, jolloin syntyy voimakaspigmenttinen kuplamassa. 

Kuplamassalla voi ikään kuin leimata muotoja paperin pintaan. Erikokoiset kuplat muodostavat 

monipuolista pintaa, jota tutkimalla voi löytää kaikenlaisia muotoja. Niistä voi halutessaan löytää 

olioita seuraamalla kuplien ääriviivoja. Kuplista muodostuvat oliot ovat hauskan muhkuraisia ja 

pyöreämuotoisia ja niissä yhdistyy hieno kuplatekstuuri. 

Kuplamaalaus ei ole tekniikkana itse kehittelemäni, mutta tapani soveltaa sitä on. Näin 

kuplamaalausta käytettävän lasten kuvataideopetuksessa niin, että vesiväri-fairy-vedellä 

puhallettiin kuplamassoja paperille. Tekniikka vaikutti mielestäni hauskalta ja mietin, miten saisin 

kehitettyä sillä intensiivisempää jälkeä. Vesivärivedellä syntynyt jälki oli nimittäin aika hailakkaa ja 

halusin voimakkaampia kontrasteja. Keksin sekoittaa fairya suoraan musteeseen, jolloin 

tummimmat kohdat muodoista olivat todella erottuvia. Kun kokeilin tekniikkaa ensimmäisiä 

kertoja, minulla ei ollut vielä ajatusta siitä, miten hyödyntäisin kuplajälkeä. Kun näin syntyneet 

muodot, minulle kuitenkin nopeasti alkoi muodostua päähäni kuvia kuplapinnassa lymyilevistä 

olioista. Koska kuplapinta oli itsessään niin hienon näköistä, halusin käyttää materiaalia 

sellaisenaan ja päädyin hyödyntämään olioiden viimeistelyssä kollaasitekniikkaa ja vähän valkoista 

guassiväriä yksityiskohtien korostamiseksi. 

Seuraavaksi esittelen vaiheittain yhden kuplaolio-prosessini. 
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Lähdin liikkeelle työstämällä ensiksi 

kuplapintaa kahdelle A2-kokoiselle 

paperille. Halusin tehdä paljon 

materiaalia, koska silloin minulla on 

enemmän valinnanvaraa olioiden 

muotoja etsiessäni. Kuvassa 20 on 

prosessikuva materiaalin 

valmistamisesta.  

Sekoitin mukiin fairy-muste-seosta ja 

puhalsin seokseen pillillä. Mukin päälle 

syntyi näin kuplamassa, jonka irrotin 

vetämällä pillillä kuplien alta. Kuplat 

kiinnittyivät näin pilliin ja saatoin liikuttaa 

ne paperin päälle. Kuplilla kannattaa 

koskettaa nopeasti paperin pintaa, jotta 

mustetta ei pääse leviämään siihen liikaa. 

Osa kuplista jäi kiinni paperin pintaan ja 

pilliin jääneillä kuplilla saattoi jatkaa 

leimaamista, kunnes kaikki oli käytetty. 

Sitten toistin prosessin, kunnes koko 

paperi oli täynnä kuplamuotoja. Vältin 

muotojen leimaamista päällekkäin, koska 

silloin helposti mustetta tulee liikaa 

samaan kohtaan ja jälki menee tukkoon. 

Jossain vaiheessa yli mukin reunojen valuneesta kuplamassasta alkoi putoilla mustetäpliä paperille 

ja pyrin välttämään niitä pitämällä mukia mahdollisimman paljon paperin ulkopuolella. 

Mustetäplistä ei ollut varsinaisesti haittaa, mutta ne pistivät silmään muuta jälkeä tummempina 

yksityiskohtina, niin pyrin minimoimaan ne.  

Kuva 20. 
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sittelen tässä toisesta paperista 

löytämäni oliot. Olen korostanut 

kuvassa 21 punaisella jälkikäteen 

editoimalla valitsemani muodot, 

jotta katsojan on helpompi löytää 

ne. 

Viimeistelin kollaasitekniikalla 

kuplapinnasta löytämäni oliot. 

Leikkasin vartalot mukaillen 

mahdollisimman tarkasti kuplien 

muotoja ja maalasin olioille silmät 

valkoisella guassilla ja mustalla 

tussilla. Olioiden vartalot syntyivät 

yhdestä muodosta ja osalle etsin 

erikseen lisää raajoja tai hännän, jos 

kokonaisuus tuntui sitä vaativan. 

Lopputulos (kuva 22) oli minusta 

ilahduttava, koska kuplamaalausoliot 

ovat tyyliltään niin uniikkeja. Millään 

muulla tekniikalla ei saa aikaiseksi 

tällaista lopputulosta. 

Kuvissa 23-25 esiintyy kolme omasta 

mielestäni onnistuneinta 

kuplamaalaustekniikalla tekemääni 

olentoa. 

 

Kuva 21. 
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Kuva 22. 
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Kuva 23. Kuva 24. 
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Kuva 25. 
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5.3 Metodi 3: Luontokävely 
Kuvantekemisen metodina luontokävely on erityisen inspiroiva, koska siinä yhdistyy 

luontoelämykset etsimisen ja löytämisen riemuun. Luontokävelymetodissa lähden siis kävelylle 

ulos, luontoon tai urbaaniin ympäristöön, tavoitteenani löytää inspiroivia kaksiulotteisia muotoja. 

Näitä voivat olla esim. veden tekemät muodot kalliossa/asfaltissa/muissa pinnoissa, sammaleen 

tai jäkälän muodostelmat kalliossa tai puunrungossa, lokinkakka tai vaikka talon rappaukseen 

murentunut muoto. Kun silmänsä pitää auki kävellessään, alkaa kiinnostavia muotoja löytää joka 

puolelta. 

Idea luontokävely-metodiin syntyi, kun luin keväällä 2017 Ossi Poijärven kandidaatin tutkielmaa 

Taide ja sattuma (2014). Poijärvi kuvailee tutkielmassaan tapaa tehdä taidetta täysin ilman omaa 

kontrollia, löytämällä. Hän kertoo metodistaan näin: ”Hallitsematon sattuma voi tapahtua missä ja 

milloin tahansa. Se voi tapahtua esimerkiksi likaisista jalanjäljistä tai maalipurkin pudotessa 

kadulle rakennustelineiltä. Löytäminen on erilaisille ympäristön tapahtumille herkistymistä, niiden 

näkemistä ja oivaltamista. Oivaltajan tehtäväksi taiteellisessa kontekstissa jää oivaltamisen lisäksi 

löydön dokumentointi, yleisesti valokuvaamalla.” (emt., 8). Luettuani tämän kappaleen, innostuin 

metodista täysin. Poijärvi piti löydöksen dokumentaatiota teoksena itsessään, mutta minä päätin 

jatkotyöstää metodia ja kokeilla, miten löydettyjä muotoja voisi käyttää inspiraationa jollekin 

uudelle. Tein ensimmäisen luontokävelyni samana keväänä ja totesin sen heti toimivaksi 

metodiksi. Ensimmäinen kiinnostava muoto löytyi Arabianrannan lyhtypylväästä ja muuntautui 

päässäni selväksi monijalkaiseksi norsuksi. 

Itselleni muodot muuntautuvat usein jonkinlaisiksi olioiksi. Kävelyllä otan muodot muistiin 

valokuvaamalla ja jatkotyöstän niistä maalauksia. Pyrin pysymään uskollisena löytämälleni 

muodolle, mutta otan pieniä vapauksia korostaakseni siinä näkemiäni ominaisuuksia. Juuri tämä 

ominaisuuksien korostaminen on mielestäni prosessissa kiinnostava vaihe, koska se tekee 

näkyväksi sen, mitä mielikuvitukseni alkuperäisessä kuvassa näkee. Kun katsoo jotain muotoa 

vaikkapa tiiliseinän rappauksessa, se näyttäytyy usein jokaiselle katsojalle erinäköisenä. Toinen 

löytää sieltä heti hirven, toinen näkee siinä maiseman. Mutta kun kaksiulotteisesta muodosta 
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värivalinnoilla, varjostuksella ja pienillä yksityiskohdilla korostaa näkemänsä, siitä tulee näkyvää 

myös muille. 

Esimerkiksi kuljeskellessani Venetsiassa löysin seinästä kiinnostavia kohtia, joissa tiiliseinästä oli 

murentunut rappausta. Jäljelle oli jäänyt mielestäni selviä olioita, joista yksi näkyy kuvassa 26. Näin 

itse muodossa heti hirven isoine sarvineen ja hetken haeskeltuani löysin myös possumaisen olion. 

Kun kysyin myöhemmin Suomessa opiskelijaryhmältäni, mitä he tässä näkevät, ensimmäinen 

Kuva 26. 
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vastaus ei ollutkaan hirvi, vaan joku oli nähnyt 

pään toisen sarven juuressa. Toinen taas löysi 

”hirven” otsasta silmän. Itse en ollut huomannut 

lainkaan koko silmää, mutta kun se osoitettiin 

minulle, se erottui sieltä aivan selvästi. 

Kun lähdin työstämään valokuvasta maalausta, 

toistin alkuperäisen muodon aika tarkasti, koska 

pidin kaikkia pieniä murentumia herkullisina 

yksityiskohtina ja tärkeinä olion osasina. Koska 

muoto oli niin monipuolinen, että löysin siitä 

useammankin olion, tein ensin kaksi 

tussipiirrosta (kuva 27). Sarvipäisen olion 

sivuprofiili miellytti silmääni enemmän, joten 

päädyin tekemään siitä akvarellimaalauksen 

(kuva 28). 

Kuvissa 29-31 näkyy muita 

luontokävelymetodilla tekemiäni olentoja. 

  

Kuva 27. 



 

56 
 

  

Kuva 28. 
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Kuva 29. 
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Kuva 30. 



 

59 
 

  

Kuva 31 



 

60 
 

6. Pohdintaa inspiraatiometodeista 
 

Tässä luvussa palaan tutkimustehtävääni, eli kontekstualisoisoimalla metodeitani selvittämään, 

miten ne toimivat kuvantekemisen välineinä ja millaisia sisältöjä niihin liittyy. Analysoin 

inspiraatiometodeitani luovuuden, mielikuvituksen, havainnoinnin, improvisaation, sattuman 

valossa.  

Tutkimustehtäväkseni määrittelin myös pyrkiä tuottamaan sekä itselleni että lukijoilleni sellaista 

tietoa, joka voisi olla hyödyksi tyhjän paperin kammon kanssa painiskelussa tai kuvallisen ilmaisun 

rikastamisessa. Koska olen käyttänyt metodeitani vain itse, minulla ei ole empiiristä tietoa siitä, 

miten nämä työskentelytavat toimisivat jonkun toisen käytössä. Pyrin kuitenkin analyysissäni 

ottamaan huomioon sen, minkälaisia taitoja nämä tekijältään vaativat ja sitä kautta niiden 

soveltumista yleisesti kuvantekemisen metodeiksi. 

Pohdin myös lopuksi tutkielmani taiteellisen osuuden esillepanoa näyttelyssä. 

6.1 Adjektiivi-metodi 
Luvussa 5.1 kuvailin yhden adjektiivi-metodillani synnyttämän olion prosessia. Siinä listasin kaikki 

minulle annetut adjektiivit ja kuvailin, miksi päädyin valitsemaan juuri tietyt sanat. Kokeilin käyttää 

metodia aluksi myös niin, että arvoin minulle annetuista adjektiiveista tietyn määrän sen sijaan, 

että olisin itse valinnut ne (kuva 15). Annoin myös parissa oliossa ihmisten äänestää, mitkä 

sanoista he haluavat käyttöön (kuvat 16 ja 32). Kun en itse päässyt valitsemaan adjektiiveja, niistä 

oli vaikeampi synnyttää omaa silmääni miellyttävä kokonaisuus ja siksi päädyin valitsemaan 

adjektiivit itse. Esimerkiksi kuvan 32 oliossa adjektiivit on valittu äänestämällä ja siksi aiheeksi 

valikoitui silloin ja nykyäänkin paljon pinnalla oleva Trump. Itse en olisi valinnut sitä mukaan, sillä 

tietyn ihmisen piirteiden esittäminen tunnistettavasti vaatii kurinalaista havainnointia ja 

piirtämistä, ei niinkään luovuutta.  
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Se, että ylipäätänsä pyydän adjektiivit 

ihmisiltä, ei ole välttämättömyys tämän 

metodin käytölle. Voisin käyttää lukemattomia 

muitakin keinoja, esimerkiksi arpoa aiheita 

Wikipediasta tai valita jonkun kirjan ja poimia 

sieltä ensimmäiset vastaan tulevat adjektiivit. 

Koen kuitenkin, että on tärkeää saada 

adjektiivit nimenomaan muilta ihmisiltä. 

Varsinkin näin jälkikäteen olioita katsoessani 

olen huomannut, että eri vuodenaikoina 

annetut adjektiivit kuvailevat ihmisten sen 

hetkisiä tunnelmia. Esimerkiksi pitkän talven 

jälkeen maaliskuussa ja pääsiäisen lähestyessä 

adjektiiveissa oli selkeä teema. Sain silloin 

adjektiiveja kuten vetistäväsilmäinen, 

pajunkissamainen, heinänuhainen, 

kevätrintainen, hehkuisa, nuupahtanut ja 

munamainen. Huhtikuussa tehdystä oliosta 

(kuva 8) eräs katsoja kommentoi ”Täs tiivistyy 

kevät! Elämä ja vehreys yhdistyvät vapun 

jälkeiseen krapulaiseen katseeseen ja 

puolitangossa lentäviin vappupalloihin”. 

Minulle ihmisten osallistaminen kuvan tekoon adjektiivien kautta on myös palkitsevaa, koska olen 

huomannut, miten omien adjektiivien päätyminen olioon ilahduttaa osallistujia. Kun julkaisen 

kuvan oliosta Jodelissa, missä pyydän käyttäjiltä adjektiiveja, moni tulee kiittelemään jos oma 

sanansa tuli valituksi. Tämä osallistava metodini on ollut ilmeisesti myös inspiroiva, koska 2017 

syksyllä Jodeliin perustettiin myös ”hirviökerho”-kanava, jossa käyttäjät antoivat toisilleen yhden 

sanan tai aiheen, josta piirtää kuva. Se oli hieno hetki, koska mikäänhän ei ole näin 

taidekasvattajasta mukavampaa, kuin inspiroida ihmisiä piirtämään! 

Kuva 32. 
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Mielikuvitus, luovuus ja havainnointi 

Valinnat, mitä adjektiiveja päätän ottaa, perustuvat vahvasti mielikuviin. Visuaalinen muistikuvani 

siitä, että olen joskus nähnyt vaikkapa pallokalan ja pitänyt sen pintatekstuuria hienona kannustaa 

minua käyttämään sitä osana kuvaa. Oman historiani ja havaintojeni roolia ei siis voi tässä 

metodissa unohtaa. 

Hollon (1932) mukaan mielikuvitukseen liittyy pyrkimys uusien kombinaatioiden synnyttämiseen. 

Vaikka kaikki oliossa yhdistyvät adjektiivit pohjaavat näköhavaintoihini, kokonaisen olion eli 

adjektiivikombinaation synnyttäminen vaatii mielikuvitusta ja ruokkii sitä.  

Sixten Ringbom (1984, 253) esittää, että luovuutta on ”kyky tuottaa ennestään tunnetun pohjalta 

uusia, käyttökelpoisia ratkaisuja suoritettavaan tehtävään.” Adjektiivit ovat minulle ennestään 

tunnettua kuvastoa. Käyttökelpoiseksi määriteltävänä ratkaisuna tässä tapauksessa pitäisin sitä, 

että adjektiiveista muodostuu visuaalisesti toimiva kokonaisuus. Voisinhan minä yhdistellä palasia 

vailla mitään harkintaa, mutta ainakaan tämän määritelmän perusteella se ei olisi yhtä luova 

ratkaisu, kuin koittaa sovittaa palaset yhteen toimivalla tavalla. ”Toimivalla” tarkoitan oman 

esteettisen mieltymykseni mukaista kokonaisuutta. 

Improvisaatio 

Improvisaatiossa on kyse hetkessä luomisesta. Vaikka saatan luonnostella kokeeksi joitakin 

vaihtoehtoja, adjektiivien synnyttämät mielikuvat päässäni alkavat elää välittömästi. Hetkessä 

syntymistä on mahdoton välttää lukiessaan adjektiiveja, jotka jokainen synnyttävät välittömiä 

mielikuvia ja yhdistelmiä.  

Totesin luvussa 6.1 kuvaillessani adjektiivi-metodin käyttöä, että ”En valitse heti aluksi kaikkia 

adjektiiveja joita tulen käyttämään, vaan aloitan päästä ja katson, miten olio lähtee 

muotoutumaan.” Tämä kuvaa hyvin metodin luonnetta. Sen sijaan, että harkitsisin tarkkaan 

kokonaisuutta luonnostelemalla, alan palapelimäisesti yhdistelemään ominaisuuksia suoraan 

olioon. Tämä takaa sen, että improvisaation luonne säilyy ja kenties juuri siksi olioista tulee 

kaikessa suunnittelemattomuudessaan niin hullunkurisia. 
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Sattuma 

Koska jokainen adjektiivi tulee satunnaiselta ihmiseltä, on suhteellisen sattumanvaraista, mitä 

sanoja minulle annetaan. Kuten yllä totesin, adjektiiveihin vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi 

vuodenaika. Onnekas sattuma on erityisen hyvät adjektiivit, jotka synnyttävät visuaalisesti minua 

miellyttävän kokonaisuuden. Jotta koen adjektiivi-metodilla työskentelyn tyydyttävänä, on tärkeää 

myös, että annetut sanat muodostavat yllättäviä yhdistelmiä. Esimerkiksi ”kukkakaalimainen” ja 

”vasarahaimainen” luovat yhdessä hienon pään, jonka muotoista en varmasti olisi keksinyt 

toteuttaa muuten. Juuri yllätyksellisyys tekee adjektiivi-metodin käytöstä niin nautinnollista. 

Tunne siitä, että lopputulosta ei voi täysin hallita ja on sattuman varassa sattuvatko annetut 

adjektiivit loksahtamaan yhteen hurmaavaksi hirviöksi, pitää jännityksen yllä.  

6.2 Kuplamaalaus 
Mielikuvitus, luovuus ja havainnointi 

Havainnossa on mukana muistin tallentamat menneisyyden kokemukset (Salminen 2005, 133), eli 

kaikki elämässäni aiemmin näkemäni kuvasto vaikuttaa siihen, mitä kuplamassassa näen. Jokainen 

näkisi siinä varmasti erilaisia asioita. Toisaalta havainnoidakseen ihmisen täytyy keskittää 

huomionsa johonkin tiettyyn asiaan, joten kuplapinnasta voisi päättää etsiä mitä tahansa. Koska 

kuplat muodostavat hyvin abstraktia ja monipuolista pintaa, sieltä voisi etsiessään löytää olioiden 

lisäksi vaikkapa rakennuksia, kirjaimia, tuttuja kasvoja, mitä tahansa.  

Aiemmin nähty kuvasto kuitenkin vaikuttaa havaintoon, joten mielenkiintoista on, voiko kuplista 

löytää mitään todella uutta, vai onko se inspiraatiometodina pikemminkin ”omaa historiaani 

kaiveleva” –metodi. Huomaan, että niin kuplamaalaus- kuin luontokävely-metodillani syntyneet 

oliot muistuttavat usein minulle tuttuja eläimiä. Esimerkiksi kuvissa 23, 24 ja 25 hahmot ovat 

mielestäni aika tunnistettavasti kirahvi, lintu ja norsu. Muotoja etsiessään tulee kiinnittäneeksi 

huomiota nimenomaan niihin kaikkein tutuimpiin ja täysin tuntematonta oliota ei voi löytää, koska 

ei tiedä, mitä etsiä. Tämä johtuu luvussa 4.1 esittelemästäni pareidolia –ilmiöstä. Näin ollen 

kuplamaalaus-metodin paras puoli on hieno, sattumanvarainen tekstuuri, eikä niinkään sillä 
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löydetyt muodot. Mutta yhdessä nämä kaksi puolta muodostavat kuitenkin uuden tuttavuuden, 

koska enpä voi väittää koskaan nähneeni kuplista koostuvaa norsua. 

Improvisaatio 

Kuplapinta syntyy hetkessä ja on muodoiltaan suunnittelematonta, koska sitä ei voi hallita. 

Kuplapinta tarjoaa minulle erilaisia muotoja ja otan ne vastaan. Olioiden synnyttäminen on 

pallottelua materiaalin ja oman mielikuvitukseni välillä. Materiaali tarjoaa tietyt lähtökohdat ja 

rajat, joista itse jatkokehittelen. 

Sattuma 

Kuplapinnasta löydetyt oliot ovat serendipisyyttä parhaimmillaan – onnekkaita sattumia. Vaikka 

itse vaikutan kuplapinnan muotoon niin, että pyrin esimerkiksi välttämään kuplamassojen 

päällekkäisyyttä (silloin syntyy helposti vain tumma läikkä, kun liikaa mustetta kerrostuu yhteen 

kohtaan), kuplien tuottamat muodot ovat hyvin sattumanvaraisia, vailla löydettävää logiikkaa. 

Siihen, minkä kokoisista kuplista kuplamassa koostuu tai mihin muotoon kuplat asettuvat 

osuessaan paperiin, on mahdotonta itse vaikuttaa. Tekniikka on siis pääosin hallitsematon. 

Kuplapintaa voisi luonnehtia serendipiseksi jo itsessään, koska sen syntyminen on hyvin 

sattumanvaraista, vaikka mahdollistankin itse sen syntymisen. Kyseessä on siis avustettu sattuma. 

Ehkä juuri sattuman osuus kuplapinnan ja muotojen syntymisessä tekee tästä niin mielekkään 

tekniikan. Kuten Julakin väitöskirjassaan pohtii, koemme sattuman avulla työskentelyn 

tyydyttävänä ehkä juuri siksi, että se tarjoaa meille yllätyksiä ja odottamattoman kohtaamisia 

(2018, 14). Odottamattoman kohtaaminen on juuri se, miltä kuplapinnasta ilmestyvien olioiden 

löytäminen tuntuu. Vaikka niitä etsii, on muoto aina odottamaton ja ilahduttava kohtaaminen. 

Toisaalta yllätykset eivät välttämättä aina ole positiivisia. Kun sattumalla on näppinsä pelissä, on 

myös epäonnistumisen mahdollisuus olemassa. Puhaltaessani kuplavuoria, mustetta helposti 

putoilee paperille läiskinä ja ne peittävät alleen herkemmän kuplajäljen. En ole keksinyt tähän 

mitään ratkaisua, kuplat tuntuvat hyvin sattumanvaraisesti välillä olevan liian vetisiä, jolloin 

ylivuotamista tapahtuu.  
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Tässä tutkin metodia myös lähinnä omasta näkökulmastani ja itse olen siinä teknisesti jo aika 

harjaantunut. Vaatii jonkin verran teknistä taitoa, että kuplilla saa ylipäätänsä jälkeä aikaiseksi eikä 

paperi muistuta pikemminkin saippuaista mustelätäkköä. Väitän, että tällöin sattuma ei tunnu niin 

mielekkäältä työvälineeltä kuin silloin, jos kuplajälkeä tuottaa ”taidokkaasti”. Ehkä sattuman 

valjastaminen työvälineeksi toimii parhaimmillaan niin, että mikään prosessissa ei vaadi omaa 

kontrollia. Vain silloin voi todella syyttää ja kiittää onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan 

sattumaa. 

6.3 Luontokävely 
Tein ensimmäiset luontokävely-kokeiluni keväällä 2017. Silloin todella lähdin luontoon etsimään 

muotoja ja metodin nimi syntyi niiden kokeilujeni jälkeen. Myöhemmin kuitenkin olen alkanut 

havainnoimaan muotoja kaupunkiympäristössäkin, joten nimi luontokävely ei itseasiassa enää 

vastaa metodin sisältöä. ”Luontokävelyn” voi suorittaa myös muuallakin, kuin luonnossa ja 

muotoja voi toki havainnoida yhtä hyvin istuen, kuin kävellen.  

Mielikuvitus, luovuus ja havainnointi 

Luontokävelylle lähtiessäni minun täytyy päättää, mitä muotoja haluan havainnoida. Tottumuksen 

vuoksi kävellessämme tutuilla kotiseuduilla havainnoimme usein vain kaikkein huomiota 

herättävimmät asiat (Hollo 1932,103). Hienot oliot betonin rappauksessa jäävät huomioimatta, jos 

en ole tietoisesti päättänyt kävellessäni havainnoida juuri niitä. Lokinkakka tai betoniseinän 

muodot kun eivät välttämättä kaikkein huomiota herättävimpiä arkipäiväisyydessään ole, mutta 

ne voivat kätkeä muotoonsa aarteen: täydellisen mörön. Juuri havainnon rooli tekee luontokävely 

–metodista niin hedelmällisen. Mielestäni on hyvä välillä säätää ”havainnointilasejaan” niin, että 

katsoo tuttua ympäristöään uusin silmin, pysähtyy oikeasti katsomaan. Sellainen (Meiju Niskalan 

sanoin) arjen löytöretkeily vahvistaa suhdetta ympäristöön.  

Muotoja katsoessani sekoittuu näköhavainto ja mielikuvitus. Hollo (1932, 81) käytti 

näköhavainnon ja mielikuvituksen sekoittumisesta esimerkkinä sitä, miten pilviä katsoessamme 

näemme pilvet, mutta myös mielikuvituksen avulla niissä erilaisia olentoja tai maisemia. Samaa 
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ilmiötä hyväksikäyttää hirameki-tekniikka. Kuten Peng ja Hu (elektr.) tekniikkaansa kuvailivat, on 

hauskaa ja inspiroivaa etsiä ei-esittävistä muodoista asioita/olioita täysin vailla sääntöjä.  

Improvisaatio 

Improvisaatio näkyy luontokävely-metodissa hyvin samalla lailla, kuin kuplamaalauksessakin, paitsi 

tässä tapauksessa kuplien sijaan luonto tarjoaa kuville lähtökohdan. Aivan kuin 

improvisaatioteatterissakin, kun näyttelijä antaa ehdotuksen ja vastanäyttelijä ottaa sen vastaan ja 

rakentaa kohtausta eteenpäin saamansa tiedon pohjalta. Luonto tarjoaa muodon ja 

mielikuvitukseni ehdottaa sen olevan mörkö. Siltä pohjalta kuvallisilla valinnoilla syntyy teos. 

Sattuma 

Jokainen löydetty olio on onnekas sattuma. Ja nimenomaan puhdas sattuma, koska luontoa ei voi 

kontrolloida. Tosin usein etsin näitä muotoja tarkoituksella, joten niiden löytyminen ei silloin ole 

sattumaa. Kuten jo aiemmin mainitsinkin, löytääkseen tällaisia yksityiskohtia ympäristöstään, 

täytyy keskittyä niiden havainnoimiseen.  

Koska löydetyt muodot ovat puhtaasti sattumanvaraisia ja täysin oman kontrollin 

ulottumattomissa, tämä on niin sanotusti lähes ”epäonnistumisvapaa” tapa tehdä taidetta. Vaikka 

ei osaisi laisinkaan piirtää, voi muodon dokumentoida valokuvan tai vaikkapa frottaasin keinoin ja 

se on teos jo itsessään.  

6.4 Näyttelystäni 
Metodeillani tuottamani kuvat olivat esillä näyttelyssä Om’pu galleriassa 2.2.2019-1.3.2019. Kuten 

aiemmin luvussa 1.1 kerroin, näyttelypaikka valikoitui sen vuoksi, että koin baarin helposti 

lähestyttävänä tilana, jonne humoristiset ja kepeät työni sopivat. Pyrkimyksenäni oli ripustuksella 

(kuva 33) tuoda näkyväksi myös metodini, mutta siihen baari oli ympäristönä haastava. 

Teosluettelon tai näyttelytekstien jättäminen tilaan ei onnistunut, koska niille ei olisi ollut mitään 

säilytyspaikkaa. Kaikki tieto tuli siis sijoittaa teosten yhteyteen. Työt olivat ripustettuna seinille 

baarin pöytien läheisyyteen, jolloin kävijät tulivat todennäköisesti katsoneeksi lähinnä töitä, joiden 
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vieressä istuivat. Kiertely tilassa oli haastavaa silloin, kun pöydissä oli väkeä, koska lähempi 

tarkastelu olisi vaatinut ihmisten siirtymisen pois pöydän äärestä.  

Kuplaolioiden ripustus oli kaikista 

toimivin, koska ne sain sijoitettua 

tupakointihuoneeseen. Kuplaoliot 

olivat esillä printteinä, joten 

tupakansavun tarttuminen niihin 

ei haitannut. Tyyliltään oliot 

sopivat täydellisesti siihen tilaan, 

koska tajusin ripustuksen 

yhteydessä, että niiden 

tekstuurista tulee mieleen 

tupakoitsijan keuhkot. Eräs 

ripustuksen aikana 

tupakkahuoneessa vieraillut 

kävijä totesikin nauraen 

huomanneensa tämän visuaalisen 

yhteyden, joten koin 

onnistuneeni esillepanossa.  

Myin joulunaikaan ja näyttelyni yhteydessä myös adjektiiviolioista tehtyjä seinäkalentereita. Koen, 

että adjektiivioliot toimivat parhaiten printtituotteena, koska ne sisältävät paljon tekstiä. Itse 

mieluummin luen ja tutkin yksityiskohtaisia kuvia printtiä selaillen, kuin näyttelyn seinällä. Sikäli 

siis koen tällä tutkielmani kirjallisella osuudella välittäväni jopa paremmin olioideni viestin, kuin 

näyttelyllä. Näyttelyn etuna oli toki se, että sain sillä altistettua useamman katsojan kuvieni 

äärelle. Näin jälkikäteen ajateltuna olisin valinnut näyttelylleni mieluummin paikan, jossa teosten 

luo pääseminen olisi ollut esteettömämpää, mutta silti ympäristö olisi ollut baarimaisen rento. 

Kuva 33. 
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7. Yhteenveto & loppusanat 
 

Kuvataidekasvattajan näkökulmasta koin merkityksellisenä tutkia inspiraatiometodeitani, koska 

ajattelin käyttää niitä tulevaisuudessa myös osana opetustani. Tällöin minun on tärkeä ymmärtää, 

millaisia sisältöjä metodieni avulla opetan. Koen sattuman avulla työskentelyn erityisesti 

hedelmällisenä kelle tahansa, joka painiskelee osaamattomuuden tunteen kanssa. Ala- ja ylä-aste-

ikäisiä opettaessani olen huomannut, että ”en osaa” on yleinen lausahdus. Sattumaa hyödyntävät 

metodit tarjoavat työkaluja, joiden avulla onnistuminen tai epäonnistuminen ei ole tekijän 

hallinnassa. Vaikka lopputulos ei olisikaan toivotunlainen, se voi olla yllättävä ja siksi ilahduttava. 

Ja tämä taas tarjoaa tekijälleen tärkeitä onnistumisen elämyksiä. Onnistumisen elämykset 

kasvattavat itsetuntoa ja kenties tarttuminen sellaiseen tekniikkaan jota ei koe osaavansa ei tunnu 

niin ylitsepääsemättömältä enää.  

Sattuman ja ylipäätänsä metodien avulla työskennellessä olen kokenut myös monesti pääseväni yli 

niin sanotusta tyhjän paperin kammosta, vaikeudesta aloittaa tekemään mitään. Kun aloittaa 

työskentelynsä päättäen käyttää inspiraationa tiettyjä adjektiiveja tai löytämiään muotoja, 

tekemiskynnys madaltuu. On helpompaa seurata itse työskentelylleen luomia sääntöjä, kuin 

koittaa valita kaikista loputtomista mahdollisuuksista. 

Kaikissa metodeissani on vahvasti läsnä mielikuvitus ja luovuus. Mielikuvituksen ruokkiminen ja 

luovuuden kasvattaminen on paitsi itselleni mielekästä, myös tärkeä tavoite minulle 

kuvataideopettajana. Työskentelen taidealojen valmennuskursseilla, missä opetan nuorille 

pääsykokeissa tarvittavia tekniikoita, sisältöjä ja ideointitaitoja. Erityisesti ideointi tuntuu olevan 

monelle se hankalin taito. Miten keksiä pääsykoetehtävään niin luova ratkaisu, että sillä erottuu 

edukseen ohi muiden hakijoiden? Kursseillamme on käytössä joitakin mielikuvitusta kehittäviä 

harjoitteita, kuten ”three shape technique”, jossa tehdään ensin paperille spontaaneja 

sommitelmia geometrisista muodoista ja sitten niiden pohjalta kehitellään esimerkiksi 

rakennuksia, maisemia, esineitä ja niin edelleen. Tutkittuani omia metodeitani tässä 

opinnäytetyössäni, otan ne varmasti käyttöön osaksi ”luovuutta ruokkivaa” opetusta. 
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Metodeihini liittyy myös improvisointi, hetkessä toteuttaminen ja luottaminen siihen, että ilman 

tarkkaa suunnitteluakin voi onnistua. Koen tärkeänä sisällyttää improvisaation metodeihini, koska 

kuten improvisaatiota opettava Pia Koponenkin (2017) toteaa, ihmiset iästä ja alasta riippumatta 

hyötyvät improvisaatioharjoituksista. Niistä saa keinoja selviytyä elämän haasteista ja erilaisista 

tilanteista ja täydellisyyden tavoittelijat voivat oppia hyväksymään virheiden mahdollisuuden. 

Improvisaation avulla voi oppia luottamaan siihen, että selviää erilaisista tilanteista, vaikkei 

tekisikään tarkkoja ennakkosuunnitelmia. Nämä ovat taitoja, joita mielelläni kehitän paitsi 

itsessäni, mutta opetukseni kautta myös oppilaissani.  

Tässä opinnäytetyössä esittelemäni inspiraatiometodit ovat olleet minulla käytössä jo pari vuotta. 

Koen, että kuten lapsi kyllästyy vanhoihin leikkeihin ja keksii uuden, inspiraatometodeillanikin on 

tietty elinkaari. Huomaan nyt, kun olen käyttänyt metodeitani jo pitkään, että niihin alkaa 

rutinoitua. Adjektiivien yhdistely olioiksi ei enää ole yhtä ilahduttavaa ja kadulla kohtaamani 

erikoisen muotoinen lokinkakka saa jäädä mörön sijaan lokinkakaksi. Alkaa siis olla aika siirtyä 

eteenpäin ja kehitellä uusia tapoja etsiä inspiraatiota! Tätä opinnäytetyötä tehdessäni ja 

tutustuessani muihin taiteilijoihin, jotka historiassa ja nykypäivänä ovat käyttäneet kekseliäitä 

metodeja kuvantekemisessä, minulle heräsi jo joitakin ideoita uusia metodeja varten. 

Lukiessani lähdemateriaalina Ernst Gombrichin ”The image and the eye” –kirjaa (1982), huomioni 

kiinnitti ihan ensimmäinen kappale, jossa Gombrich kuvaili muutaman esimerkkikuvan kautta 

muistikuvien varassa piirtämistä. Esimerkkinä oli lehmä, tuttu eläin varmasti meille kaikille. 

Fotorealistisen lehmämaalauksen lisäksi esimerkeissä oli kaksi Jean Dubuffetin muistikuvien 

varassa tehtyä maalausta. Muistikuviin perustuvat lehmät olivat aivan omituisen näköisiä, mutta 

siksi persoonallisia. Gombrich (1982, 13) toteaa, että vaikka emme millään saa kaivettua 

muististamme miten joku yksityiskohta oikeasti menee, me huomaamme kyllä, että jotain on 

pielessä, vaikkemme oikein osaa sanoakaan, mikä se on. Tämä herätti mielessäni inspiraation 

aivan uudelle metodille: muistikuvien varassa piirtämiselle. Kiinnostavaa olisi myös analysoida tätä 

metodia itseni tai jonkun muun käyttämänä. Koska muistikuvamme perustuvat havaintoon, 

muistista tehdyissä piirroksissa täytyy olla läsnä historiamme, tapamme havainnoida ja 

kiinnostuksen kohteemme. Esimerkiksi, jos piirrän havainnosta lehmän, sen ulkomuoto 

todennäköisesti perustuu itselläni pikemminkin Valion maitopurkeissa näkemääni 
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karikatyyrimäiseen lehmään, kuin varsinaiseen oikeaan lehmään. Meijerityöläisellä asia taas voisi 

olla aivan päinvastainen. 

Kuvassa 34 on myös omana esimerkkinäni kaksi 

muistikuvien varassa piirrettyä pyörää. Ylempi on 

itse piirtämäni. Olen pyöräillyt elämässäni aika 

vähän, enkä varsinkaan ole ikinä itse huoltanut 

pyörää. Näin ollen minulla ei ole selkeää muistikuvaa 

esimerkiksi siitä, miten ketjut asettuvat. Toki näen 

kuvasta, että siinä täytyy olla jotain pielessä, vaikken 

oikein osaa sanoa, mitä. Alempi kuva taas on 

sellaisen henkilön piirtämä, joka on mm. koonnut 

itse pyörän. Näin ollen hän on kiinnittänyt huomiota 

sen mekaniikkaan ja osaa kaivaa ulkomuistista 

tämän tiedon piirtäessään pyörää. Minua voisi 

luonnehtia harjaantuneemmaksi piirtäjäksi, kuin 

alemman kuvan tekijää, mutta jos kysyttäisiin, kumpi 

kuvista näyttää enemmän pyörältä, veikkaan 

tietäväni vastauksen. Mutta kumpi pyöristä on 

inspiroivampi?   

Kuva 34. 
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