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Abstract 

Emotions are part of everything that we do. To get along with emotions you have to practice them like any 

other skill. Emotional intelligence represents these skills. Tunne tunteet - master’s thesis examines how 

textile design can be a part of building emotional intelligence. 

The topic of the thesis is designing textiles themed around emotions to support the learning of emotional 

intelligence. The productive part of the thesis is designed for children between the ages of 4–10 situated in a 

kindergarten environment. The thesis concentrates on four basic emotions: joy, sadness, fear, and anger. 

The print designs are the main part of the thesis, composed into textiles and fabrics which are used to 

produce pillows and blankets for children. The designs are striving to convey emotions in simple and 

understandable ways, that are suitable for children and easy to comprehend. The thesis targets to make 

emotions visible and express to children that everyone has emotions, all emotions are acknowledged and 

emotions are allowed to show. Products give an easy template to open a discussion about emotions. The 

story and rhythm of the prints let children comprehend, recognize and verbalize by themselves. 

The thesis consists of a written part and a production part. The written part studies what emotions are, why 

they are important and what is emotional intelligence. The thesis’ bibliography consists of a literature review 

and psychologist's interview who is specialized in children’s emotional intelligence.  

The thesis provides answers to two research questions: How emotions can be shown visually for children to 

understand? How emotional textiles can help children to understand emotions and deal with them? 

The productive part consists of designing so-called emotion-prints and producing them to finished products. 

All four emotions create their small collections where the emotion is transferred into pictures, colors, and 

tactile textures. The thesis examines emotions by discussing with prints. The thesis strives to understand 

which factors affect the visual expression of emotion to make it clear and interesting for children.  

Talking about emotions is not always easy even for an adult and that is why it should be practiced already as 

a child. The thesis offers an option to endorse emotional intelligence from the textile designer's perspective 

with a playful twist. 
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Tiivistelmä 

Tunteet ovat osa kaikkea tekemistämme ja ohjailevat päätöksiämme. Tullakseen tunteiden kanssa toimeen, 

niitäkin tulee harjoitella, kuten mitä tahansa taitoa. Erilaisista tunteiden kanssa käytettävistä taidoista 

käytetään termiä tunnetaidot. Tunne tunteet -opinnäytetyö käsittelee miten tekstiilisuunnittelu voi olla 

osana tunnetaitojen opettelussa. 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tunneaiheisten tekstiilien suunnittelu, tunnetaitojen opettelun tueksi. 

Opinnäytetyön produktiivinen osa on suunnattu 4-10 vuoden ikäisille lapsille päiväkotiympäristöön. 

Opinnäytetyössä keskitytään neljään perustunteeseen: ilo, suru, pelko ja viha. Suunnitellut kuosit ovat työn 

pääosassa ja ne toteutetaan tekstiileinä, joista valmistetaan tyynyjä ja peittoja lasten käyttöön. Työssä 

tunteet pyritään esittämään mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti, lapselle ymmärrettävin keinoin. 

Työn tavoitteena on tuoda tunteet näkyviksi ja ilmaista lapsille, että tunteita on jokaisella, kaikki tunteet 

ovat hyväksyttyjä ja tunteita saa näyttää. Tuotteet antavat helpon alustan avata keskustelua tunteista lapsen 

kanssa. Tuotteiden kuosit luovat tarinaa ja rytmiä, ja antavat lapselle mahdollisuuden oivaltaa, tunnistaa ja 

sanallistaa tunteita itse.  

Opinnäyteyö on kaksiosainen ja koostuu kirjallisesta ja produktiivisesta osasta. Kirjallisessa osassa tutkitaan 

mitä tunteet ja tunnetaidot ovat, sekä miksi ne ovat tärkeitä. Opinnäytetyössä on käytetty lähdemateriaalina 

alan kirjallisuutta ja haastateltu lasten tunnetaitoihin erikoistunutta psykologia.  

Opinnäyte etsii vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: Millä keinoilla eri tunteita voi kuvata visuaalisesti 

lapsille ymmärrettävällä tavalla? Miten tunnetekstiilit voivat auttaa lapsia tunteiden ymmärtämisessä ja 

käsittelyssä? 

Produktiivinen osa koostuu tunnekuoseiksi kutsuttavien kuosien suunnittelusta ja toteuttamisesta valmiiksi 

tuotteiksi. Jokainen neljästä päätunteesta rakentaa oman pienen mallistonsa, jossa tunnetta käsitellään 

kuvina, väreinä ja taktiilisina tuntuina. Opinnäytetyö tutkii tunteita kuosien avulla. Samalla pohditaan, 

mitkä tekijät vaikuttavat tunteen visuaaliseen ilmaisuun, jotta se on lapselle selkeä ja kiinnostava. 

Tunteista puhuminen ei aina ole helppoa aikuisillekaan ja siksi sitä on hyvä harjoitella jo lapsena. 

Opinnäytetyö on tekstiilisuunnittelijan näkökulmasta keino tunnetaitojen opettelun tueksi, leikkiä 

unohtamatta.  
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1.
Johdanto
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Tunteet ovat osa kaikkea tekemistämme ja ohjailevat päätöksiämme. 
Lapsilla tunteet näyttäytyvät vahvoina ja niitä on paljon! Tullakseen 
tunteiden kanssa toimeen, niitäkin tulee harjoitella, kuten mitä 
tahansa taitoa. Erilaisista tunteiden kanssa käytettävistä taidoista 
käytetään termiä tunnetaidot. Tämä opinnäytetyö tutkii miten 
tekstiilisuunnittelu voi olla osana tunnetaitojen opettelussa.

Tunnetaidot opitaan lapsena ja opittuja taitoja hyödynnetään 
ja niiden seuraukset heijastuvat vielä aikuisena jokapäiväisessä 
elämässä. Tunne tunteet opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa 
arkea ja antaa siihen visuaalisen piristyksen lisäksi keinoja oppimiselle, 
leikille ja mielikuvitukselle.

Tämä työ on tekstiilimallisto, joka tutkii kuosien avulla tunteita. 
Työssä keskitytään perustunteisiin ilo, suru, pelko ja viha. Tekstiileistä 
toteutetaan tyynyjä ja peittoja päiväkotiympäristöön 4-10 vuotiaille 
lapsille. Tyynyihin ja peittoihin kietoutuneena saa turvallisen keinon 
tutustua tunteisiin. Tuotteet antavat helpon alustan avata keskustelua 
tunteista lapsen kanssa. Tuotteiden kuosit luovat tarinaa ja rytmiä, 
ja antavat lapselle mahdollisuuden oivaltaa, tunnistaa ja sanallistaa 
tunteita itse. 

Tämä työ pohtii miten tunteita voi esittää visuaalisesti ja lapselle 
ymmärrettävillä keinoilla. Miten saada lapsi innostumaan tunteista 
ja ymmärtämään, että jokaisella on tunteita. Miten tekstiilit voivat 
kertoa, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja niitä saa näyttää.
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Työn lähtökohdat
Olen opinnoissani keskittynyt kuosi- ja pintasuunnitteluun, sekä 
kuvitukseen. Kuosini ovat usein olleet lasten suosiossa ja nautin 
lapsille suunnittelusta. Halusin suunnata opinnäytetyöni lapsille ja 
mahdollisesti myös olevan avuksi johonkin ongelmaan. Taaperon äitinä 
arjessa alkoi esiintyä tunteenpurkauksia lisääntyvissä määrin, mikä sai 
minut ottamaan asiasta selvää. Ymmärsin miten merkityksellinen 
aihe tunteista puhuminen ja niiden opettelu on ja miten lapsena 
opitut tavat vaikuttavat vielä aikuisiälläkin. Syvennyin tutkimaan 
tunnetaitoja ja löysin useita lähivuosina julkaistuja lastenkirjoja, 
jotka käsittelevät tunnetaitoja. Aihe rupesi vaikuttamaan entistä 
kiinnostavammalta ja pohdin mitä voisin tekstiilisuunnittelijana 
tarjota tunnetaitojen opettelun tueksi. 

Lasten hyvinvointiin kiinnitetään tänä päivänä paljon huomiota. 
Lapselle halutaan tarjota mahdollisimman hyvät eväät tasapai-
noiseen elämään ja sen takia kasvatuksessa keskitytään muiden 
taitojen ohella myös tunnetaitojen opetteluun. Perusta tunnetaidoille 
opitaan jo lapsena ja opittuja taitoja hyödynnetään ja niiden seuraukset 
heijastuvat läpi elämän, sekä ne vaikuttavat fyysiseen ja psyykkiseen 
terveyteen. (Family Boost 2020)

Viime vuosina on julkaistu useampia tunnetaitoja käsitteleviä teoksia 
sekä opettelun, että kasvattamisen näkökulmasta. Tunnetaitoja 
opetellaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ja aikuisen tuki on lapselle 
korvaamattoman tärkeä. Siksi kirjat ovat erinomainen keino harjoitella 
tunteita, koska niitä luetaan yhdessä lapsen kanssa ja tarinasta 
keskustellaan. Lapsille suunnattuja tunnetaitoja käsitteleviä kirjoja on  
esimerkiksi juuri julkaistut Fanni-kirjasarja (Pöyhönen & Livingston 
2019), sekä Aada ja kiukkuleijona (Riihonen & Suokas 2020). Nämä 
 kirjat tarjoavat myös aikuiselle ohjeita lapsen tunnetaitojen tukemiseksi. 
Hieman vanhemmille suunnattu Mahtava mieli-tuotesarja (2019) 
koostuu erilaisista tehtäväkirjoista, jotka käsittelevät erilaisia tunteita. 
Aikuisille suunnattuja tunteita käsitteleviä teoksia ovat mm. Ihastuttavat 
vihastuttavat tunteet: opi tunteiden säätelyn taito (Kokkonen 2017),  
Tunneäly varhaiskasvatuksessa (Köngäs 2019), Kuinka kiukku kesytetään 
 (Riihonen & Koskinen 2020), Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi 
mieltä (Mattila & Rantala 2019). Ja tässä vain osa tunteita ja tunnetaitoja 
käsittelevistä teoksista. Tunnetaitoihin keskittyvien kirjojen julkaisutahdista 
voi päätellä, että tunnekasvatuksen tärkeys on selvillä ja siihen halutaan 
panostaa. Tunnetaitojen tueksi on siis tarjolla paljon erilaisia kirjoja ja 
pelejä, sekä päiväkoteihin tarkoitettuja ohjelmia, kuten Tunnemuksu ja 
mututoukka tunnetaito-ohjelma (Peltonen ym. 2002). 

Tässä opinnäytetyössä pohditaan voisiko tekstiilit olla avuksi 
tunteiden opettelussa. Jos tunne aiheisia tyynyjä, torkkupeittoja ja vilttejä 
olisi päiväkodin sisustuksessa esillä, voisivatko ne auttaa lasta 
saamaan esimerkiksi lohtua ikävän hetkellä? Peittoon kietoutuminen ja 
kuosin tarinan tutkiminen voi auttaa rauhoittumaan. Lapset oppivat 
leikin lomassa ja tarinoiden avulla. Lapsi voi “sukeltaa” tyynyyn maail-
maan ja seurata tunteen kiemuroita tekstiilissä olevien kuvien ja erilaisten 
pintojen synnyttämien rytmien avulla. Ne voivat olla myös puhtaasti 
alustana erilaisille leikeille ja peleille. Vain mielikuvitus on rajana. 

Tekstiilit ovat vahvasti osana jokapäiväistä elämäämme, vaikka 
emme niitä välttämättä juurikaan huomioi. Ihmiset kokevat elämää 
erilaisten materiaalien kautta. Se on luonnollinen tapa havainnoida 
ympäristöä ja erilaisia tunnelmia. Materiaalin tuntu viestii meille paljon, 
vaikka emme sitä jatkuvasti ajattele. Nämä materiaalien tuomat 
mielleyhtymät ovat keskeisessä osassa tätä työtä. 

Tavoitteet
Vielä muutama vuosikymmen sitten koettiin, että tunteiden vahva 
esittäminen ei kuulu hyviin käytöstapoihin. Käytöksen kultainen kirja 
kummittelee mielessä ja muistuttaa miten tunteet tulee hillitä ja olemaan 
mieluummin arvokkaasti hiljaa, kuin näyttämään riemua, tai ahdistusta 
ulospäin. Iän myötä ihminen oppii hillitsemään tunteitaan, koska aina ei 
ole sopivaa näyttää tunteenpurkauksiaan. Omien tunteiden hillintä 
on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on oppia kokemaan, tunnistamaan 
ja näyttämään niitä. Tunteet ovat vain tunteita, ei hyviä eikä pahoja, 
vaikka joskus siltä tuntuukin. (Peltonen & Kullberg-Piilola, 2005, 24.)

Tunnetaitojen merkityksestä ollaan oltu tietoisia jo vuosikymmenet, 
mutta uskon, että nyky-yhteiskunnassa entistä paremmille empatiatai-
doille on varmasti käyttöä. Ääripäänä väkivalta tuntuu saavan jatku-
vasti rajumpia muotoja ja jos voimme ennaltaehkäistä väkivallan 
käyttöä, miksi emme tekisi kaikkea sen eteen? Työn tavoitteena on 
helpottaa tunnetaitojen opettelua ja antaa arkeen visuaalisen piris-
tyksen lisäksi keinoja oppimiselle, leikille ja mielikuvitukselle. 

Tämän työn tavoitteena on tuoda tunteet näkyviksi ja ilmaista 
lapsille, että tunteita saa näyttää. Kaikki meistä kokee tunteenpur-
kauksia ja lapset vasta harjoittelevat pärjäämään niiden kanssa. 
Tunne-tekstiilien tarkoitus on antaa lapsille mahdollisuus tutustua 
eri tunteisiin tutkimalla ja kokeilemalla. Tunteet pyritään esittämään 
mahdollisimman selkeästi, lapselle ymmärrettävillä keinoilla ja näyt-
tämään että tunteita on kaikilla ja kaikki tunteet on hyväksyttyjä.

Työssä käsitellään tunteita lapselle helposti lähestyttävillä 
keinoilla: kuvina, väreina ja tuntuina. Tunteita tutkitaan kuosisuun-
nittelijan lähtökohdista, eli luonnostelemalla piirtämällä ja maalaa-
malla. Samalla tutkitaan onko tunne helpompi välittää lapselle 
samaistuttavien hahmojen avulla, vai ymmärtääkö lapsi helpommin 
abstraktimpaa kokonaisuutta, missä hän saa mielikuvituksen avulla 
rakentaa tunteesta omanlaisensa. 

Tutkimuskysymykset:

Millä keinoilla eri tunteita voi kuvata visuaalisesti lapsille ymmär-
rettävällä tavalla?

Miten tunnetekstiilit voivat auttaa lapsia tunteiden ymmärtämi-
sessä ja käsittelyssä?

Keskusteltaessa lasten tunteista, puhutaan tunnetaidoista. 
Tämäkin työ siis perehtyy tunnetaitoihin, mutta pyrkii antamaan 
uudenlaisen välineen lapsille tunteiden hahmottamiseen. Työ ei 
kuitenkaan pyri antamaan ratkaisua tunnetaitojen opettelulle, vaan 
tuomaan tunteet helposti lähestyttävään muotoon ja herättää keskus-
telua. Tunne aiheiset tekstiilit, eli tunnetekstiilit, ovat avuksi myös aikui-
sille, kun halutaan keskustella tunteista lasten kanssa. Tunnekuohun 
yllättäessä lapsen saattaa olla helpompi näyttää tunteensa esillä 
olevasta kuvasta, kuin löytää oikeita sanoja. Tunteita opitaan sosiaali-
sessa kanssakäymisessä, eikä lasta tule jättää yksin tunteiden kanssa.

Työssä haastatellaan psykologi Julia Pöyhöstä, joka on keskittynyt 
lasten tunnetaitoihin. Hän on myös toinen Fanni-kirjasarjan teki-
jöistä, joka keskittyy tunnetaitoihin mielenkiintoisen tarinan avulla. 
Haastattelun lisäksi tunteita ja tunnetaitoja kartoitetaan kirjalli-
suuden avulla. Psykologian tohtorin Daniel Golemanin teos Tunneäly 
(1995) on yksi työn tärkeimmistä lähteistä, joka käsittelee tunteita 
yhtenä älykkyyden haarana. Lisäksi on paljon teoksia lasten tunne-
taitoihin liittyen, tärkeimpinä tämän työn kannalta Tunnemuksu 
(Peltonen & Kullberg-Piilola 2005) ja vasta ilmestynyt Tunneäly 
varhaiskasvatuksessa (Köngäs 2019). 

Lisäksi tuntui tärkeältä kysyä itse lasten mielipiteitä tunteista ja 
erilaisista materiaalien ja kuvien tuomista mielleyhtymistä. Aika-
taulun salliessa oli tarkoitus tavata eskariryhmää ja ottaa heidän 
mielipiteensä mukaan osaksi pohdintaa.

1. Yksi Fanni-kirjasarjan kirjoista, jotka käsittelevät tunnetaitoja.
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Aiheen ajankohtaisuus
Viimeisen puolen vuoden aikana on julkaistu useampi artikkeli 
tunnetaitoihin liittyen. Meidän perhe-lehti julkaisi artikkelin (Sarasti 
2020) miten selviytyä arjessa lapsen tunnemyrskyistä. Artikkeli 
kuvaa miten helppoa on lähteä mukaan lapsen raivokohtaukseen ja 
miten vanhemmat kokevat lapselle huutamisesta huonoa omaa-
tuntoa jälkeenpäin. Moni vanhempi tietää, että lapsen raivokoh-
tauksen aikana tulisi pysyä rauhallisena ja sanoittaa lapselle hänen 
tunteitaan, mutta se ei ole aina helppoa.

Helsingin sanomissa julkaistussa artikkelissa (Valpas 2020) käsi-
tellään samaa aihetta vastakkaiselta kantilta. Artikkeli käsittelee 
miten useat vanhemmat kokevat lapsen komentamisen vaikeana 
lapsen tehdessä jotain kiellettyä. Artikkelissa, myös tässä työssä 
haastateltu, psykologi Julia Pöyhönen kommentoi miten vallalla 
on lapsen mielipiteitä ja yksilöllisyyttä korostava kasvatuskulttuuri. 
Aikuisen on vaikea hahmottaa missä menee liiallisen sallimisen raja. 

Myös Helsingin sanomissa julkaistussa artikkelissa (Sievinen 
2020) psykoterapeutti Emilia Kujala antaa neuvoja aikuisille, 
jotka painivat omien tunnteidensa ja niistä heräävien negatiivisten 
ajatusten kanssa. Kujala vertaa artikkelissa tunteiden ja ajatusten 
tukahduttamista pikavipin ottamiseen. Se minkä jättää käsittele-
mättä palaa jossain vaiheessa eteen. 

Kaikki kolme artikkelia käsittelevät tunteiden säätelyä ja voisi 
sanoa, että tunnetaitojen tärkeys on tullut vanhempien tietoisuu-
teen. Kuten Meidän perhe lehden artikkelissa (Sarasti 2020) mainit-
tiin, vielä sukupolvi sitten tunnetaidot olivat täysin tuntematon 
käsite ja lasten tunnemyrskyjä käsiteltiin torjumalla ne ja sulke-
malla lapsi yksin omaan huoneeseen. Tästä syystä tämän hetken 
vanhemmilla saattaa olla kivuliaita muistoja omasta lapsuudesta, 
mitkä vaikuttavat omaan tapaan toimia vanhempana. Artikke-
leista huokuu ymmärrys siitä, että kukaan ei osaa aina toimia oikein. 
Käänteentekevää onkin se, että omat virheensä huomaa ja keskus-
telee niistä lapsen kanssa. 

Tarve erilaisille tavoille puhua tunteista on selkeästi olemassa. 
Tämän hetken vanhemmat eivät välttämättä ole saaneet omassa 
lapsuudessaan tarvittavaa tukea tunteista puhumiseen, minkä 
takia omien lasten kanssa tunteista puhuminen on myös vaikeaa. 
Tunne-tekstiilit voivat helpottaa keskustelun avaamista lapsen 
kanssa, kun on jotain konkreettista mihin tarttua ja mistä havaita 
tunteiden eri piirteitä. Erilaiset aistikokemukset voivat herätellä 
mielikuvitusta mielenkiintoisella tavalla. 

Tekstiilit johdattelevat pehmeästi tunteiden maailmaan ja eläin-
hahmot varmistavat, ettei keskustelu ole liian vakavaa. 

2. Tunnetaitoja lapselle -kirjakaupan instagram julkaisuja. 
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2.
Lasten 
tunnetaidot
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Tuntoaistin yhteys tunteisiinTunteet
Tuntoaisti on näköaistin ja kuuloaistin ohella ihmisen tärkeimpiä 
aisteja, joten kosketuksen voimaa ei tule aliarvioida. Tuntoaistin 
avulla ihminen saa tietoa kehostaan, esineistä ja niiden ominaisuuk-
sista (Papunet 2020). Varsinkin lapset rakastavat hypistellä kaikkea 
mitä edestään löytävät, se on ihmiselle ominainen tapa havainnoida 
ympäristöä. Tunnetekstiileihin on tuotu materiaalisia yksityiskohtia, 
joita tunnustelemalla voi päästä hieman syvemmälle tunteen maail-
maan ja hyödyntää näköaistin lisäksi myös tuntoaistia. Tuntoaisti on 
erityisen tärkeä niille joilla on puutteita muissa aisteissa.

Kosketus on vanhemman ja vastasyntyneen lapsen ensimmäisiä 
kommunikointikeinoja, millä he voivat välittää kiintymystä. 
Vuorovaikutustaidot kehittyvät ja kosketus on siinä isossa osassa. 
Koskettaminen ja läheisyys viestivät lapselle hyväksyntää ja 
rakkautta. Myös aikuisiällä ihmiselle on tärkeää toisen ihmisen 
kosketus. Fyysinen läheisyys ja koskettaminen ovatkin voimakkaimpia 
keinoja tunteiden välittämiseen. Koskettamalla voimme välittää 
koko tunteiden suurta kirjoa satuttmisesta hellään hyväilyyn. 
(Nummenmaa & Harri 2016, 43.)

Sosiaalisella koskettamisella on iso rooli elämässämme ja se vaikuttaa 
hyvinvointiimme. Jännitystä ja ahdistuneisuutta voi helpottaa toisen 
ihmisen kosketus ja se voi helpottaa jopa kivun tunnetta. 

Jotta voimme kuvata tunteita, meidän täytyy ymmärtää mitä 
tunteet oikeastaan ovat. Tunteet on laaja käsite ja sen määrittely on 
psykologeille ja filosofeille kiistelyn aihe. Tieteellisesti tarkasteltuna 
tunteet ovat lyhytkestoisia sisäisiä kokemuksia, joihin liittyy kehon 
fyysisiä reaktioita. 

Yksimielisyyteen siitä onko olemassa niin sanottuja perustunteita, 
joiden sekoituksista muut tunteet rakentuvat, ei olla päästy. Useampi 
tutkimus puoltaa neljän perustunteen puolesta: ilo, suru, pelko ja 
viha. Nämä tunteet ovat universaaleja eli ne tunnistetaan samalla 
tavalla ympäri maailmaa kulttuuriin katsomatta. (Goleman 1995, 
341-342.) Tämä työ keskittyy näihin neljään perustunteeseen: ilo, 
suru, pelko ja viha. Usein perustunteisiin luetaan myös hämmästys ja 
inho, mutta ne on jätetty pois tässä työssä selkeyden ylläpitämiseksi. 
Valitut neljä tunnetta ovat kaikista selkeimmät ja vahvimmat tunteet 
ja voidaan ajatella, että muut tunteet ovat sekoituksia niistä. 

Alkujaan ei ole uskottu lainkaan, että ihmisen tunteet voisivat 
kertoa hänelle jotain, ne nähtiin irrationaalisina ja jopa patologi-
sina mielivaltaisuudessaan (Köngäs 2019). Lähtökohtaisesti tunteet 
auttavat meitä pysymään hengissä. Tunteet ohjaavat päätök-
siämme, kun emme voi jättää niitä vain järjen varaan: vaarati-
lanteet, kipeät menetykset, sisukas päämäärän tavoittelu, puoli-
soon sitoutuminen, lapsen hoivaaminen. Kaikilla tunteilla on oma 
tarkoituksensa, jotka ovat evoluution myötä rakentuneet ohjaa-
maan meitä suuntaan, mikä on hyödyllinen ihmiselämän kannalta. 
(Goleman 1995 s. 20 viittaa Ekmanin artikkeliin.) Tänä päivänä 
emme joudu kamppailemaan hengestämme samaan tapaan, kuin 
ensimmäiset ihmiset. Juuri tunnereaktioiden avulla henkiinjääminen 
oli todennäköisempää, kun petoeläimet olivat jatkuva uhka ja luon-
nonvoimat vaikuttivat ruoan saantiin. (Goleman 1995,  25.)

Tunteet, erityisesti pelko, varjelevat meitä vaaroilta, jotka 
uhkaavat hyvinvointiamme ja pahimmassa tapauksessa olemas-
saoloamme. Tunteet estävät meitä syömästä pilaantunutta, tai 
myrkyllistä ruokaa, joutumasta väkivallan uhriksi, tai auton töytäi-
semäksi. Toisinaan saatamme ohittaa, tai kieltäytyä kuuntelemasta 
sisäisiä hälytyskellojamme, mutta onneksi tunteet muuttavat toimin-
tavalmiuttamme. Tunteiden aiheuttamat fyysiset reaktiot auttavat 
kehoamme pakenemaan, puolustautumaan, tai antamaan periksi ja 
luopumaan. (Kokkonen 2019, 11-12.) Nyky yhteiskunnassa tunteet ja 

reaktiomme eivät sovi enää samaan tapaan arkeemme, kuin esihis-
toriassa, vaan meidän täytyy osata toimia tunteidemme kanssa sosi-
aalisesti hyväksytyllä tavalla.

Hengissä pysymisen lisäksi tunteet ohjaavat meitä hyvinvointimme 
 eduksi. Golemanin (1995, 20) mukaan ihmiselämän tärkeimpiä 
ohjenuoria ovat syvimmät tunteet, intohimot ja kaipuut. Lajimme 
saa kiittää selviytymisestään tunteiden suurta voimaa toimintaamme. 
Tunteet auttavat meitä hakeutumaan mielekkäisiin työtehtäviin ja 
harrastuksiin, mukavien ihmisten seuraan, rentouttaviin paikkoihin 
ja innostaviin hetkiin (Kokkonen 2019, 11).

Golemanin (1995, 343) mukaan tunteet kulkevat järkeä nopeammin 
ja ovat kehittyneet vastaamaan kaikista tärkeimpiin kysymyksiin 
ja auttamaan tekemään salamannopeita päätöksiä. Esimerkiksi 
vaaran hetkellä valitsemaan pakenemisen, tai puolustautumisen. 

Tarvitsemme tunteita järkevien päätösten tekoon, mikä saattaa 
heti kuultua tuntua terveen järjen vastaiselta. Kun meille tarjotaan 
vaikeasti käsiteltäviä valintoja, joiden joukosta valita, tunteet auttavat 
meitä päätöksenteossa. Ne sulkevat suoraan pois osan vaihtoehdoista 
ja nostavat muita etualalle. Voidaan siis ajatella, että meillä on 
kahdet aivot, kaksi mieltä: järkevä ja tunteva. Menestyksemme 
elämässä riippuu kummastakin. ÄÖ:n lisäksi tarvitsemme myös 
tunneälyä päätöksien tekemiseen. (Golema 1995, 49.)

Kosketuksen kautta kehoon vapautuu endorfiineja, jotka lisäävät 
hyvän olon tunnetta. (Nummenmaa & Harri 2016, 45). 

Tunne-tekstiilit pyrkivät tuomaan lapsia ja aikuisia yhteen. Peitot 
ja tyynyt kutsuvat meitä yhteen rauhoittumaan. Pehmeät materiaalit 
takaavat, että paikka on turvallinen tunteista puhumiselle, jotka ovat 
herkkä aihe. Materiaaleilla on merkitystä millaisena tunnemme olomme. 
Kärjistettynä pehmeys viestii meille turvasta ja kovat pinnat koetaan 
luotaantyöntävinä. Äidin pehmeä syli on lapselle turvallinen paikka, ja 
pehmeillä materiaaleilla haemme samaa turvallisuuden tunnetta. 

Eri aistien herättely voi auttaa meitä rauhoittumaan. Tunnetekstiilit 
antavat jotain konkreettista mihin tarttua. Peittoa tunnustelemalla 
ensin silmät kiinni voi pohtia mitä siitä tulee mieleen. Tällaiset harjoitukset 
auttavat meitä pysähtymään hetkeen, joka on suorituskeskeisessä 
yhteiskunnassa monesti vaikeaa ja siksi kaikille harjoittelun arvoinen taito.
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Mitä on tunnetaidot?
Lasten kasvatuksessa on käytetty termiä tunnetaidot, kun puhutaan 
lapsen erilaisista kyvyistä tunteiden kanssa. Tunnetaidot pitävät 
sisällään kykyjä tunnistaa, nimetä, ymmärtää, säädellä ja ilmaista 
tunteita (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005). Tunnetaidot ovat tärkeä 
osa lapsen kehitystä ja ne vaikuttavat monella elämän osa-alueella. 
Tunnetaidot vaikuttavat lapsen sosiaaliseen ja akateemiseen pärjää-
miseen, sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Lapsi palautuu 
pienistä vastoinkäymisistä nopeammin, kun hän osaa ilmaista, 
säädellä ja käsitellä tunteitaan. Tunnetaidot auttavat lasta pärjää-
mään tunteiden kanssa. (Family Boost 2020.)

Edelleen on jossain määrin ilmoilla käsitys, että tunteiden esittä-
minen olisi heikkoutta ja tunteiden hillitseminen kiltteyttä. Jos pienestä 
lapsesta saakka tunteiden näyttäminen on kiellettyä, tarvitaan 
jatkossa entistä voimakkaampia tunneärsykkeitä tunteiden koke-
miseen ja näyttämiseen. Alkoholi ja päihteet ovat näistä yleisimpiä 
keinoja. Juovuksissa on helpompi näyttää niin vihan kuin hellyyden 
tunteensakin. (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 30-31.) Goleman 
(1995) kertoo miten välkivalta, itsekeskeisyys ja pahantahtoisuus 
tuntuvat olevan yhä kasvavampi osa arkipäiväämme ja runnovan 
yhteiskuntamme perusrakenteita. 

Onneksi nykyään lähes jokainen vanhempi on kuullut puhuttavan 
tunnetaidoista ja niiden positiivisista hyödyistä. Tunteiden esittämi-
sestä ja niistä puhumisesta on tulossa arkipäivää, mutta sen eteen 
pitää vielä tehdä töitä. Varsinkin suomalaiset ovat tunnettuja puhu-
mattomuudestaan ja tunteiden niukasta ilmaisusta. Meidän tulee 
tiedostaa heikkoutemme ja kiinnittää siihen erityistä huomiota. Suku-
puolella on merkitystä siihen, miten tunteiden esittämiseen suhtaudu-
taan. Meillä kaikilla on tarve tuntea ja näyttää tunteemme, ja siihen 
pitäisi kaikkia kannustaa. Keskittymällä varhaisessa vaiheessa ihmisen 
tunnetaitojen rakentamiseen voimme vähentää negatiivisia tekoja 
ja ajatuksia, jotka heijastuvat lopulta koko yhteiskuntaan (Goleman 
1995), kuten alkoholismia, syrjäytyneisyyttä ja mielenterveysongelmia.

Haastattelussa psykologi Julia Pöyhönen, joka on erikoistunut 
lasten tunnetaitoihin, kertoo miten jokainen meistä omaksuu 
elämänsä aikana jonkinlaisia keinoja pärjätä tunteiden kanssa. 
Tunteet ohjaavat meitä nopeisiin ratkaisuihin, jotka tuottavat mieli-
hyvää. Esimerkiksi lapsi riuhtaisee toiselta lapselta lelun kädestä, 
jolloin lapsi tönäisee riuhtaisijaa. Lelun saa nopeasti takaisin, mutta 
tällainen käytös ei tue lapsen kehitystä, eikä ole hyväksi pidemmän 
päälle esim. ystävien saannissa. Lapsi kuuntelee tunteidensa viestiä, 
mikä on hyvin luonnollista, mutta tunteisiin perustuvat ratkaisut eivät 
aina ole kaikista rakentavimpia. Tämän takia tunnetaitojen harjoittelu 

jo pienen lapsen kanssa auttaa lasta saamaan oikeanlaisia toiminta-
tapoja vaikeissa tilanteissa. 

Tunnetaitoja harjoittelemalla lapsen resilienssi, eli psyykkinen 
palautumiskyky, kasvaa. Tunnemyrskyt kuuluvat lapsen kehitykseen, 
mutta kun ne rupeavat kuormittamaan koko perheen arkea, niiden 
syitä on syytä pohtia. Usein lapsi ei osaa kertoa pahasta olostaan 
jolloin hän ei keksi muuta pahan olon purkamiseen, kuin raivoamisen. 
Tunnetaitoja harjoittelemalla lapsi oppii miten saada tunteensa 
ilmaistuksi sopivalla tavalla, joka ei satuta tai loukkaa ketään.

Tunnetaidot heijastuvat myöhemmällä iällä hyvään itsetuntoon. 
Hyvä itsetunto auttaa selviytymään vastoinkäymisistä ja näkemään 
asioiden positiiviset puolet. Jokainen vanhempi varmasti toivoo, 
että oma lapsi kääntyisi aikuisen puoleen mieltä painavien asioiden 
kanssa. Nuoret jotka arvioivat omat tunnetaidot hyviksi pyytäisivät 
herkemmin apua aikuiselta, kuin nuoret jotka arvioivat tunnetaitonsa 
heikommiksi (Kokkonen 2017, 21). 

Osa kannattaa ajatusta, että älykkyysosamäärä on geneettisesti 
määräytyvä ominaisuus, mihin ei voi vaikuttaa. Goleman (1995, 13) 
haastaa tätä ajatusta ja selventää miksi alhaisemman älykkyysosa-
määrän saaneet saattavat toisinaan menestyä paremmin. Hänen 
mukaansa kysymys on kyvyistä, mitä hän kutsuu nimellä tunneäly. 
Tunneäly viittaa samoihin kykyihin kuin tunnetaidot. Näitä kykyjä 
opettamalla voimme auttaa lapsiamme menestymään elämässään 
hyödyntämällä heille annettuja geneettisiä älyllisiä valmiuksia 
(Goleman 1995, 13).

Tunnetaitojen harjoittelu
Jokainen lapsi oppii tunnetaitoja omaan tahtiinsa, toisilla ne 
vaativat enemmän harjoittelua kuin toisilla. Siihen kuinka nopeasti 
lapsi oppii tunnetaitoja, vaikuttaa esimerkiksi temperamentti 
(Family Boost 2020). Kun aikuinen on herkkänä lapsen tunteille ja 
huomaa niihin johtaneet tilanteet, hänen on helpompi tukea lasta. 
Tunteiden sanallistaminen auttaa lasta tunnistamaan tunteita ja 
oppimaan säätelemään niitä.

Tunnetaidot näkyvätkin eniten arjessa juuri tunteiden säätelynä. 
Säätelyllä tarkoitetaan nimensä mukaisesti taitoa säätää tunteen 
voimakkuutta. Tunnesäätelyä opitaan sosiaalisissa kanssakäymi-
sissä ja siksi vanhemman tuki on tärkeä. Lapsi tarvitsee pitkään 
aikuisen tukea tunnesäätelyssä ja varsinkin voimakkaiden tunteiden 
kanssa. (Pöyhönen 2019.) 

Tunteiden säätelyn epäonnistuminen voi olla tunteiden yli- tai 
alisäätelyä. Tunteitaan alisäätelevä ihminen toimii impulsiivisesti, 
eikä pysty päämääräsuuntautuneeseen toimintaan. Alisäätely 
johtaa mielipahaan ja ylikuormittumiseen, kuten masentuneisuuteen, 
ahdistuneisuuteen ja maniaan. Tunteiden ylisäätely tarkoittaa 
tunteiden liiallista tukahduttamista ja torjumista, mikä vaikeuttaa 
merkityksellisten ihmissuhteiden muodostamista ja ylläpitämistä. 
(Kokkonen 2017, 26-28.) Kukaan meistä ei aina onnistu tunteiden 
säätelyssä ja se tekee meistä ihmisiä. On onni, että koemme naurun 
remahduksia ja itkun purskahduksia, miten muuten oppimisimme 
lisää itsestämme?

Jokainen vanhempi haluaa auttaa lastaan pahan olon hetkellä. 
Lapselle on vaikea sanallistaa mistä kummallinen olo vatsassa 
tuntuu, jos hänen kanssaan ei olla harjoiteltu tunnesanastoa. 
Tunteet ovat hyvin abstrakteja asioita, joita saattaa olla aikuisenkin 
vaikea tunnistaa ja niistä puhuminen on sitäkin vaikeampaa. Goleman 
(1995, 234) painottaa miten vanhemmat, jotka omaavat hyvät 
tunnetaidot ovat itsessään valtava etu lapselle. Mitä paremmin 
aikuinen osaa havainnoida omia tunteitaan, sitä paremmin hän 
osaa sanoittaa lapsen kokemia tunteita. Havainnointi ja hetkessä 
eläminen on avainasemassa tunnetaitojen opettelussa. 

Pöyhösen (2019) mukaan vanhempi voi auttaa lasta hyväksymällä 
kaikki tunteet ja tarjoamalla empatiaa. Kullberg-Piilola (2005, 24) 
kertoo teoksessaan miten vihan ja aggression pitäminen häiriönä 
kertoo lapselle, että hänessä on jotain vikaa ja tällaisista tunteista 
tulee päästä eroon. Tunteita ei tule yrittää muuttaa, vaan jokainen 
tunne on sallittu. Lapsi oppii, että tunteita tulee ja menee ja hän 
pystyy rauhoittumaan niistä.

Kirjat ovat erinomainen apu tunnetaitojen harjoittelussa. Joskus 
vaikeasta tunteesta voi olla helpompi keskustella kirjan hahmon 
kautta. Kirjan tarinaan uppoutumalla lapsi heittäytyy toisen tuntei-
siin, mikä opettaa empatiaa. Tarinan kautta lapsi voi peilata omia 
tunteita ja huomata samankaltaisia tunteita itsellään. Pieni lapsi ei 
useinkaan jaksa keskittyä pelkkään keskusteluun aikuisen kanssa. 
Kirjojen avulla kuvitukset ja tarina auttavat pitämään lapsen 
mielenkiintoa yllä. (Family Boost 2020) 

Helposti ajattelemme, että se hallitsee hyvät tunnetaidot, joka 
osaa puhua hyvin tunteistaan. Yhtä tärkeitä välineitä sanojen lisäksi 
tunnetaiturille ovat: kosketus, äänenpaino, ilmeet ja eleet, asento, 
tekeminen tai tekemättä jättäminen. Ennen kaikkea tunteita täytyy 
osata kuunnella ja uskaltaa ottaa ne käyttöön. (Peltonen & Kull-
berg-Piilola 2005)
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3.
Luova prosessi
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Suunnittelun aloitus
Syventyminen tutkimustietoon tunteista ja lasten tunnetaidoista 
avasi uudenlaisen lähestymistavan suunnitteluprosessiin. Yleensä 
aloitan suunnittelun  keräämällä visuaalista materiaalia tietystä 
aiheesta, mutta oli virkistävää aloittaa työ teoreettiselta pohjalta. 
Työn luonne myös vaati sen, että valintojen pohjalla on muutakin kuin 
visuaalista inspiraatiota. Teorian tutkimisien ohella minulle heräsi 
ideoita kuosien värimaailmoista, kuva-aiheista ja materiaalin tunnusta. 
Lopputuloksen pohtiminen sai minut välillä “jumiin” ja oli todella vaikea 
tehdä valintoja ilman, että mietti lopullista tulosta. Tavoitteiden unohta-
minen helpotti luovaa prosessia ja antoi tilaa ideoille.

Lapsille suunniteltaessa on hyvä kysyä lasten mielipidettä. Vali-
tettavasti aikatauluni ei venynyt siihen, joten hyödynsin mahdolli-
simman paljon muita tutkimuksia, joissa lapset ovat olleet osallisina. 
Anna-Kaisa Surakan pro-gradu tutkielma (2013) lasten tunnetai-
doista päiväkodissa oli erityisen mielenkiintoinen ja avuksi omassa 
työssäni, koska työni on suunnattu myös päiväkoti-ikäisille lapsille. 

Surakka tutki 5-vuotiaita päiväkotiryhmässä, joissa oli käytössä 
Tunnemuksu-ohjelma. Hänen tutkimuksensa keskittyi tunnetaitojen 
nimeämisen, tunnistamisen ja ymmärtämisen taitoihin. Hän teki 
huomion, että lasten nimeämistä tunteista useimmiten esiintyivät 
ilo, suru, pelko ja viha. Nämä neljä perustunnetta oli 5-vuotiaille 
lapsille helpoin tunnistaa ja nimetä kuvista kasvojen ilmeiden ja 
kehon eleiden avulla. Sisäinen tunnekokemus välittyy toiselle usein 
juuri erilaisten kasvojen ilmeiden kautta (Kokkonen 2017, 14). Sura-
kalla oli tunnetaitojen havainnoinnissa käytössä nalle-tunnekortit, 
joiden avulla lapset tunnistivat ja nimesivät tunteita. Nalle-kortit 
toimivat keskustelun avaajina tunteista puhumiselle. Surakka pani 
merkille, että lapset usein nimesivät ja tunnistivat tunteita matkien 
nallen ilmeitä ja eleitä. Nallen tunteen taustalle kerrottiin usein myös 
tarinoita. (Surakka 2013, 68.)

Tunnetekstiileissä ajatukseni onkin ollut luoda helppo tapa 
keskustelun avaamiseksi. Kuoseista tunne tulee esiin hahmojen 
eleiden ja ilmeiden kautta, jotka ovat lapselle helppo tunnistaa. 
Kuosin väritys ja materiaalin tuntu vahvistavat tunnetta. Kuosia 
tutkimalla lapsi voi havainnoida hahmojen tunteita ja kertoa 
samalla tarinaa. Tarina ei ole kuoseissa loppuun asti avattu, vaan 
mielikuvitukselle on jätetty tilaa. Tarinat auttavat lasta ymmärtämään  
ja käsittelemään tunteita. Ne opettavat empatiakykyä, kun lapsi 
osaa samaistua toisen asemaan. Lasta voi hävettää jokin tietty 
tunne ja siitä puhuminen on vaikeaa. Sadun avulla on helpompi 
avata keskustelua, kun voi heijastaa tunteitaan hahmon kautta,  
eikä tarvitse puhua itsestään (haastattelu Julia Pöyhönen).

Ennen kuin olin aloittanut kuosien tekemisen, pompottelin ideoita 
millaiseen käyttöön kuosit tulisivat. Mihin tunne-kuosit olisivat 
tarkoitettu? Missä niistä olisi hyötyä? Minun oli vaikea vastata 
näihin kysymyksiin ja se myös hidasti etenemistä. Tarkoitus oli tuoda 
materiaali osaksi kuosia, mutta millä tavoin oli vielä epäselvää. 
Tekniikat, kuten seripaino, digitulostus, jacquard ja neule vaikut-
tavat kuosiin merkittävästi. Digitulostamalla on mahdollista saada 
valokuvan tarkka kuva kankaalle, mutta kudotussa kankaassa asia 
on monimutkaisempi. Lanka, materiaali, sidos, kaikki vaikuttavat 
lopputulokseen, eikä yhtä yksityiskohtaista kuosia ole mahdollista 
saada kuin tulostamalla. Näissä esimerkeissä lopputuloksessa on 
mielestäni täysin erilainen tunnelma, vaikka kuosi olisikin sama. 
Digitulostamalla lopputulos on aina tasainen kangas, kudottu 
jacquard taas voi olla hyvinkin kolmiulotteinen sidoksista ja materi-
aaleista riippuen. Nämä asiat poukkoilivat päässäni ja koitin miettiä 
mikä olisi oikea ratkaisu. Kuosit olisivat kuitenkin työn pääosassa, 
joten päätin mennä kuosit edellä ja pohtia tekniikoiden aiheuttamia 
rajoituksia  myöhemmin. Kuosit ovat minun tapani kertoa tarinaa ja 
tärkeintä olisi tehdä vahvat kuosit, jotka kertovat tunteet selkeästi. 

Pöyhösen (haastattelu 2019) mukaan lapsi oppii tunnetaitoja 
sosiaalisissa kanssakäymisessä. Aikuisen tuki on tärkeää varsinkin 
tunteiden säätelyssä. Tunnetekstiilit voivat olla avuksi arjessa, 
olemalla osa sisustusta. Lapsen ollessa tunnekaappauksen vallassa 
siitä on turha yrittää keskustella, mutta ehkä lapsi voisi saada 
tilanteessa lohtua esim. tyynyä halaamalla. Lapsen rauhoituttua 
tunteesta on helpompi keskustella ja apuna voi käyttää tyynyn 
hahmoja keskustelun helpottamiseksi.

Aloitin suunnittelun tutustumalla kasvojen ilmeisiin ja niiden välittämiin tunteisiin.
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Kuosien suunnittelu
Niin kuin aloittaminen aina on vaikeaa, se oli tälläkin kertaa. Tutki-
mustiedon tueksi rupesin keräämään kuvia kustakin tunteesta. 
Huomasin miten helppoa oli löytää abstrakteja pintoja ja maala-
uksia kuvaamaan tunteita. Abstraktit pinnat avaavat ehkä tunnetta 
itselleni, mutta onko se vain oma kokemukseni? Kulttuuri ja omat 
kokemukset vaikuttavat miten jokin tuntu tai väri näyttäytyy. 
Huttunen (2004, 43) kertookin miten jotkut väriyhdistelmät saat-
tavat merkitä täysin eri asioita eri ihmisille. Tässä työssä olen käyt-
tänyt omaa harkintakykyäni ja tutkinut tunteista kertovia lasten-
kirjoja ja kuvituksia. Länsimaissa lastenkirjoissa vaikuttaa olevan 
samanlainen tyyli kuvata eri tunteita. Tietynlainen värimaailma 
toistuu ja hahmot ovat lastenkirjoissa usein ne jotka selkeimmin 
tuovat tunteen lukijalle esiin. 

Jäin pohtimaan väreihin liitettyjä mielleyhtymiä ja symbolisia 
merkityksiä. Terhi Laine (2018) syventyi opinnäytetyössään symboliikan 
maailmaan ja tutki etenkin lohdun symboliikkaa. Hän suunnitteli  
kirkkotekstiilejä valmistuvaan lastensairaalaan. Työ oli silmiä avaava,  
miten monitasoista kuosisuunnittelu voi olla. Laineen työssä kuosit 
koskettavat lapsia ja aikuisia, vaikka symboliikka niiden taustalla 
ei kaikille samalla tavalla aukeaisikaan. Tällainen selkeys on vaikea 
saavuttaa ja vaatii aiheen syvällistä ymmärtämistä. Omassa työssäni 
perehtymiseni oli vain pintaraapaisu symboliikan maailmaan. Laineen 
työ kokonaisuudessaan toimi itselleni suunnannäyttäjänä ja inspiraa-
tiona. Miten paljon tekstiileillä voikaan olla vaikutusta tunteisiin.

Perehdyin myös Eveliina Netin (2019) opinnäytetyöhön, jossa hän 
suunnitteli visuaalista materiaalia päiväkotiin. Erityisen kiinnostunut 
olin miten Netti tutki lapsille suunnittelua ja miten päästä aidosti 
lapsia tyydyttävään lopputulokseen. Netti tarkkaili lasten käyttäyty-
mistä päiväkodissa ja sen avulla selvitti heidän tarpeitaan. Netti otti 
lapset mukaan suunnitteluprosessiin, jolloin lopputulos oli entistä 
merkityksekkäämpi lapsille. Lasten kanssa suunnittelusta syntyi 
tarinat suunnitelluille kuosiperheille. 

Netin (2019) työn myötä pohdin miten voin suunnitella lapsille, 
ilman että kysyn heidän mielipidettään. Vastaus onkin selkeä, en voi. 
Aikatauluhaasteiden takia en päässyt päiväkotiin vierailemaan ja 
keskustelemaan lasten kanssa heidän toiveistaan ja tarpeistaan. 
Päädyin siihen tulokseen, että työni on ehdotus tunnetaitojen tueksi ja 
lasten mielipide pääsisi kuuluviin suunnitteluprosessin lopussa. Lasten 
kommenttien perusteella mallistoa voisi muokata, jos siitä valmistet-
taisiin tulevaisuudessa tuotteita tunnetaitojen opettelun tueksi. Työni 
on tutkimus siitä miten tunnetaidot voivat auttaa lapsia tunnetaitojen 
opettelussa, eivätkä yritä tarjota suoraa ratkaisua ongelmaan. 

Omassa työssäni pääpaino oli tuoda tunteet esiin mahdollisimman 
selkeästi, koska lapset vasta harjoittelevat tunteiden ymmärtämistä. 
Vastasyntynyt alkaa tunnistaa äidin kasvoilta tunteita ja noin yksi 
vuotias voi tunnistaa kuvasta tunteita. Lapset tunnistavat tunteet 
parhaiten kasvojen ilmeistä ja kehon kielestä. Oli siis tärkeä suunnitella 
kuoseihin jonkinlaiset hahmot kuvastamaan tunteita ilmeillä ja eleillä. 

Lapset rakastavat eläimiä lähes poikkeuksetta, joten niiden kuvit-
taminen tuntui oikealta vaihtoehdolta. Eläimet seikkailevat usein 
lastensaduissa ja niiden esiintyminen saduissa juontaa juurensa jo 
esihistoriallisten heimoyhteisöjen mytologiseen tarinaperinteeseen. 
Heimot elivät tiiviisti yhdessä luonnon kanssa ja heimoilla oli omat 
toteemieläimensä. Maailmankuva oli silloin hyvin erilainen kuin 
nykyään ja ihminen inhimillisti eläinten lisäksi myös luontoa. Eläimiä 
käytettiin vertauskuvina, kuten viekas kettu. Kulttuurisia eroja on 
jonkin verran, esim. nähdäänkö jokin eläin ystävänä vai vihollisena. 
Vaikuttaa, että ihmisellä on jonkilainen tarve selittää eläinten sielun-
maailmaa. (Häyrynen 2017.)

Otteeni piirtämiseen ja maalaamiseen oli aluksi jäykkä,  
pitkän tauon takia. Kokeilin erilaisia tekniikoita tunteiden 
kuvaamiseen ja myös itselleni mieluista tapaa tehdä.

Ilon luonnotelua.
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Tunteet muokkaavat harkintakykyämme ja emme aina pysty 
tekemään tarkkaan harkittuja päätöksiä. Tätä kuvastaa se, että 
jokainen tunne-kuosi keskittyy samanlaiseen satumetsäympäris-
töön. Tunne on muokannut metsän omanlaisekseen. Iloisena se on 
ystäviä täynnä, pelon vallassa joka puolella näkyy vaaroja. 

Kun olin kerännyt laajan kokoelman kuvia rupesin kategorisoi-
maan niitä tunteisiin. Alusta asti helpoimmalta tuntui ilo-aiheisten 
kuvien kerääminen ja vaikeimmalta pelko-aiheisten kuvien löytä-
minen. En tiedä johtuiko tämä siitä, että iloisia asioita on kiva etsiä 
ja pelkoa kuvastavia kuvia hieman ahdistavaa? Ehkä käytin iloisten 
kuvien etsimiseen enemmän aikaa, koska se oli niin mieltä kohot-
tavaa. Pelko-kuvien etsiminen oli alusta asti hieman raskasta ja siksi 
tuntui, ettei niitä millään löydy. Suruun syventyessäni huomasin, että 
surullisten kuvien etsiminen toi omia muistoja pintaan ja kuvien etsi-
minen antoi omalla tavallaan lohtua. Vihaan liittyvät kuvat olivat 
usein osittain humoristisia. Vihaisena pieni asia voi saada jopa 
naurettavat mittasuhteet, joten ehkä humoristisuus on lähtöisin 
siitä. Vihaisena ei ajattele järkevästi, ja myöhemmin tunteen laan-
nuttua saattaa olla itsekin ihmeissään mitä oikein tapahtui. 

Nämä huomiot olivat mielenkiintoisia ja huomasin, miten ne 
kertovat omasta suhtautumisestani tunteisiin. Iloiset tunteet on 
sallittuja ja ahdistavista tunteista pitää siirtyä mahdollisimman 
nopeasti pois. Opinnäytetyöni aihetta valitessani ajattelin valitsevan 
aiheen mitä ei ole tarvetta liiaksi pohtia henkilökohtaisella tasolla. 
Mitä syvemmälle pääsin teorian tutkimisessa rupesin peilaamaan 
omaa käyttäytymistäni tunteiden kanssa ja pohtimaan mistä kaikki 
johtuu. Ajatukseni oli tehdä lapsille ennen kaikkea viihdyttäviä 
kuoseja, jotka aikuisille näyttäytyisivät kepeinä ja suloisina. En koe 
epäonnistuneeni tässä, mutta en aavistanut miten suuria tunteita 
työn tekeminen herättäisi itsessäni. Olen kuitenkin erittäin tyyty-
väinen kaikista heränneistä tunteista ja entistä varmempi siitä, että 
kaikista tunteista pitää pystyä puhumaan.

Kun olin kerännyt visuaalisen inspiraatio aineiston jokaisesta 
tunteesta, siirryin luonnostelemaan. En ollut hetkeen piirtänyt tai 
maalannut, joten alkukankeudesta pääseminen vei hetken. Luon-
nostelin paljon erilaisia tyylejä ja tekniikoita millä kuvata tunteita. 
Ideat vaihtelivat abstraktista esittävään. Luovan prosessin aloitus oli 
kuosien suunnittelun lisäksi paljon oman kuvitustyylin tutkimista ja 
pohdintaa. Koska kuosit kuvaavat eri tunteita, niitä ei yhdistä sama 
värimaailma, vaan yhdistävä tekijä on kuvituksen tyyli. Vähitellen 
pääsin jännityksestä eroon ja löysin miellyttävän tavan tehdä.

Aloitin kaikkien kuosien luonnostelun piirtämällä ja gouache- 
maaleilla maalaten. Ihastuin täysin niiden muovautuvuuteen paksusta 
peittävyydestä akvarellimaiseen pintaan. Koen, että työskentelyn 
aloittaminen käsin tekemällä johtaa mielenkiintoisempaan loppu-
tulokseen, kuin täysin koneella tehty. Käsinmaalatut luonnokset 
skannasin ja jatkoin työskentelyä Photoshop-ohjelmassa. Digitaali-
sesti kuosin rakentaminen on helppoa ja tiedostoa on yksinkertaista 
muokata kuosin painotekniikasta riippuen.

Suunnitteluprosessi oli minulle osittain myös oman tyylini hiomista, 
minkä takia olin kriittinen selkeän tyylin kanssa. Opinnäytetyöni 
tulisi olemaan osana portfoliotani ja siksi halusin sen näyttävän siltä, 
millaista jälkeä haluan tehdä. Tietenkin kohderyhmä vaikuttaa jonkin 
verran lopputulokseen, mutta se ei sanele tyyliä. Uskon, että oikean 
kuvitustyylin löytyminen oli loppujen lopuksi kiinni vain harjoituksen 
puutteesta. Tuottamalla enemmän ja enemmän pääsin jälleen oman 
kädenjälkeeni kiinni ja nautin tekemisestä. 

Kuoseja rakentaessa pohdin tunteen ominaispiirteitä. Koetaanko 
se yksin, onko siihen muut osallisena, tai tarvitaanko siihen muiden 
tukea. Pyrin rakentamaan kuoseista tasapainoisia, mutta koros-
tamaan tunteen ominaispiirteitä. Hahmojen ja muiden asioiden 
suhdetta on pohdittu tarkkaan, jotta sanoma on selvä. Esimerkiksi 
surukuosissa yksinäisyys ja kyyneleet tulevat esiin, sekä yksipuolinen 
värimaailma. Ilokuosissa on pääosassa runsaus ja yhdessä tekeminen. 
Tarkoitus on, että yhdellä silmäyksellä kuosin tunne tulee esiin. 

Mietin tarkkaan eläinten asentoja ja ilmeitä jokaisen tunteen kohdalla.
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3. Matti Pikkujämsän vaneriteoksia 2019

4.  Tove Janssonin muumit https://www.muumimuseo.fi/

Tunne tunteet työn alkumetreillä pohdin paljon omaa tyyliäni 
ja tutkin lempikuvittajiani. Ihailen suomalaisten kuvittajien 
Matti Pikkujämsän, Sanna Manderin omaleimaista 
kädenjälkeä. Tove Jansson on ikuinen inspiraation lähde 
ja hänen muumihahmonsa ovat vaikuttaneet varsinkin 
Tunne tunteet-työn prosessissa. Jansson on onnistunut 
välittämään ihailtavalla tavalla eri tunteita muumien 
kautta. Lisäksi Janssonin muumikuvitukset ovat väreiltään, 
toteutustavaltaan ja tunnelmaltaan aivan omaa luokkaansa.

5. Sanna Manderin kuvitus 
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Kun löysin itselleni mielekkään tavan tehdä, eteneminen 
oli helppoa. Tämän tajuaminen ei kuitenkaan tapahtunut 
hetkessä, vaan vaati monien eri tekniikoiden läpikäyntiä 
ja paljon epäonnistumisia. Lopulta päädyin käyttämään 
kaikkien kuosien tekemiseen qouache maaleja. Havahduin 
niiden monipuolisuuteen vasta prosessin myötä ja rakas-
tuin täysin niillä maalaamiseen. 
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Tunteet suunnitteluprosessissa
Luovan prosessin alkuvaiheessa ajatukseni oli suunnitella neljä 
kuosia, yksi joka tunteelle. Aloitin kuosien suunnittelun ilo-tunteesta. 
Olin intoa täynnä ja ilo-kuosiin minulla oli heti selkeitä ideoita miltä 
haluaisin kokonaisuuden näyttävän. Luonnoksia syntyi paperikau-
palla ja olisin voinut jatkaa loputtomiin. Seuraavat kuosit vaativat 
itseltäni huomattavasti enemmän vaivaa. 

Jäin pohtimaan miksi ensimmäinen kuosi syntyi niin helposti ja 
muiden kanssa kamppailin niin paljon. Rupesin huomaamaan linkin 
työstettävän kuosin ja omien tunteenkäsittelytapojeni välillä. Positii-
visen ilokuosin tekemiseen uppouduin täysin, mutta muiden kolmen 
kuosin kanssa toivoin niiden olevan valmiita jo ennen kuin edes aloitin.  
Positiivisesta tunteesta ei ole kiire pois vaan siihen pyritään, minkä 
takia annoin itselleni aikaa työstää ilokuosia. Negatiiviset tunteet 
ovat itselleni epämiellyttäviä, ja en mielelläni näytä niitä julkisesti,  
se vaikeutti jo pelkästään aloittamista muiden kuosien kohdalla.

Huomasin miten epäonnistumisen pelko vaanii vierelläni koko 
ajan ja rajoittaa tekemistäni, ihan kaikessa. Vaikka tiedostan asian, 
siitä eroon pääseminen on erittäin vaikeaa. Se rajoitti opinnäytetyöni  
aloittamista, aiheen valintaa, luovaa prosessia, työstäni puhumista 
ja esiintymistä. Uskon, että nämä asiat vaikuttivat siihen miten 
vaikeaa varsinkin pelkokuosin tekeminen minulle oli. 

Surukuosin kanssa työskentely oli hieman helpompaa, mutta 
senkään aloittamisesta en nauttinut. Surullisten inspiraatiokuvien 
läpikäyminen sai pohtimaan mikä minut tekee surulliseksi. Suru 
syntyy kun menettää itselleen jotain tärkeää ja siinä surun merkitys 
piileekin. Se auttaa ymmärtämään mikä on itselle tärkeää. Suru-ku-
osia tehdessä Laineen (2018) opinnäytetyö oli paljon mielessäni. 
Laineen pohdinnat lohdusta pyörivät mielessäni ja olivat kaikessa 
kauneudessaan, myös raskaita. Itselle tärkeiden asioiden menettä-
mistä ei kukaan haluaisi pohtia, mutta se laittaa asioita myös pers-
pektiiviin. Vasta kun tarkastelee mikä tekee surulliseksi voi huomata 
kuinka onnellinen onkaan.

Jokainen tunnekuosi kuvaa vahvaa tunnetta, ovathan ne päätun-
teiksi luokiteltu. Ehkä siitä syystä niiden suunnittelu nosti niin paljon 
omia tunteita pintaan. Jokaista tunnetta piti prosessoida ja tarkas-
tella eri suunnista. Miten itse koen tämän tunteen? Miten näytän 
tämän tunteen? Miten havaitsen tämän tunteen muissa? Näitä 
asioita pohtimalla pystyi kuvittamaan tunteen. Jokainen tunne 
koostuu laajasta skaalasta asioita ja tässä työssä ne täytyi kiteyttää 
selkeäksi kuosiksi, joka kuvastaa tunteen ydintä. 

Kuosien suunnitteluprosessi herätti itsessäni todella paljon 
tunteita, mihin en ollut osannut varautua. Tiesin tekeväni opin-
näytetyötä tunteista, joka on itsessään iso aihe. Kohderyhmäni 
on lapset ja ajattelin sen pitävän prosessin ja pohdinnan kepeänä. 
Prosessin myötä huomasin miten väärässä tässä ajatuksessa olin. 
Lapsille suunnitelluissa tuotteissa ajatuksen täytyy olla selkeästi 
esillä. Yksinkertaisuus on monessa asiassa helpon näköistä, mutta 
yllättävän monimutkaista saavuttaa. 

Ajattelin, että viha-kuosin tekeminen tulisi kuin itsestään. 
Kyseessä on vahva tunne, jonka ilmeitä on helppo kuvittaa. 
Kuitenkin välttelin tämänkin kuosin tekemistä viimeiseen asti. 

Usein luova prosessi meneekin niin, että aloittamista välttelee niin 
kauan kunnes on pakko, ja tuskan ja hien kautta pääsee jopa yllät-
tävään lopputulokseen. Viha kuosin aloittaminen ei kiinnostanut 
minua ollenkaan, mutta aikataulun sanelemana väkisin piirsin ja 
piirsin. Pian huomasinkin innostuvani ja pääsin lopputulokseen, jota 
en osannut odottaa. 

Uskon, että tämänkin tunteen kohdalla oma tapani käsitellä vihan 
tunnetta vaikutti tekemiseen. Vihan tunnetta ei halua näyttää ja siitä 
pyrkii mahdollisimman nopeasti yli, oli se sitten itsellä tai ystävällä. 
Mieltä painavista asioista kannattaisi puhua ennen kuin ne kasvavat 
omassa päässä niin suuriksi, ettei “räjähdystä” voi enää estää.

Kuosien suunnitteluun meni iso osa koko opinnäytetyöhön käytetystä 
ajasta. Kuoseihin kiteytyy opinnäytetyön aihe, joten se on toisaalta 
ymmärrettävää. Tunteiden käsittely oli toisinaan raskasta, mutta myös 
palkitsevaa. Vahvojen tunnekuosien avulla työtä oli helppo jatkaa.
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Kuoseista tuotteiksi
Neljän tunne-kuosin valmistuttua jäin pohtimaan toteutustapaa 
ja kokonaisuutta. Jokainen kuoseista oli hyvin innformatiivinen ja 
runsas, minkä takia neljän kuosin kokonaisuus näytti sekavalta. 
Kuosit kaipasivat rinnalleen sisaruskuoseja, eli yksinkertaisemmat 
kuosit, jotka tukevat monimutkaisemman pääkuosin tarinaa. Jokai-
sesta tunteesta kehittyi oma minimallistonsa, jotka rakentuvat 
kolmesta kuosista: pääkuosista ja kahdesta sisarkuosista. 

Ajatus tunne-aiheisista tyynyistä ja peitoista ei ollut vielä selkeä 
suunnitteluprosessin alussa. Kuoseja suunnitellessani ideat muovau-
tuivat ja pohdinta kuosin tarkoituksesta muokkasivat kuosit lopulli-
seen muotoonsa tuotteiksi. Alusta asti tavoitteenani oli olla hyödyksi 
kuosien avulla. Sen takia päädyin lopputulokseen valmistaa kuosit 
valmiiksi tuotteiksi. Halusin suunnata tuotteet päiväkoteihin, koska 
siellä ammattilaisten ohjaamana niistä voisi olla lapsille eniten iloa 
ja hyötyä. Päätös suunnata tuotteet päiväkotiin myös rajoittivat 
materiaalivalintoja ja toteutustapoja. Tuotteiden tulisi olla turval-
lisia, niitä pitäisi pystyä pesemään ja soveltamaan erilaisiin tilan-
teisiin. Koin nämä asiat päätöksiä helpottavina asioina, koska nyt 
minulla ei ollut enää taivas rajana. 

Tyynyt ja peitot olivat tuotteina mahdollisia toteuttaa, varsinkin 
kun tuotteita olisi suhteellisen paljon. Jokainen kuosi saisi oman 
tuotteen. Tuotteet toimisivat päiväkodissa sisustuselementteinä, 
mutta niistä saisi myös materiaalia tunnetaitojen opetteluun. 
Kuosien ja tuotteiden tyyli tekee tuotteista yhteensopivat ja toimivat 
selkeänä kokonaisuutena päiväkodin sisustuksessa. Tyynyihin ja 
peittoihin olisi mahdollista toteuttaa villejäkin suunnitelmia. 

Pyrin valitsemaan kaikille tunteille erilaiset tuntumaailmat, jotta 
ne erottuisivat selkeästi toisistaan. Aluksi lähdin pohtimaan millaiset 
tekstuurit kuvastavat mitäkin tunnetta. Kuvien avulla keräsin pienet 
moodboardit tekstuurimaailmoista ja niiden avulla lähdin suunnis-
tamaan eteenpäin. Tein alustavat suunnitelmat tuotteista ja päätin 
mikä kuosi tulisi mihinkin tuotteeseen. Alustavan suunnitelman teke-
minen helpotti materiaalien hankinnassa ja tekniikoiden valinnassa. 
Tekemisen edetessä tein pieniä muutoksia tuotteisiin tekniikan ja 
materiaalien asettamien rajoitteiden takia. 

Koska asenteeni oli koko ajan mennä kuosit edellä, käytin moni-
mutkaisten pääkuosien kohdalla digitulostusta. Moniväriset kuosit 
olisi helpointa tulostaa kankaalle, jolloin säästyisi aikaa ja loppu-
tulos olisi kuoseille eduksi. Pääkuosit kertoisivat tunteesta visuaa-
lisesti selkeimmin ja sisaruskuoseista valmistetut tuotteet olisivat 
enemmän materiaaliin keskittyviä. Kaikkia materiaalivalintoja 
tehdessäni pohdin, minkä takia juuri tämä materiaali sopisi tähän 
tunteeseen? Päädyin hyödyntämään digitulostuksen lisäksi brodee-
rausta, ryijyä ja silkkipainomenetelmiä. 
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Lapset rakastavat pehmeitä ja pörröisiä asioita. Kaikissa  
neljässä tunnmallistossa on jonkinlaista hapsu- tai 
nukkapintaa, jota haluaa koskettaa. Tekstuurit on 
toteutettu eri tekniikoilla, mikä antaa vaihtelua niiden 
luomaan tunnelmaan.

Ryijyn valmistusta ja siinä käytettyjä tarvikkeita.
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Silmäkuosin brodeerausta froteekankaalle.

Mustaa mustalle painokokeiluja. Flokki- ja foliopaino luovat mielenkiintoista vaihtelua mustalle sametille.Silmäkuosi hohtaa pimeässä.
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Juuri painosta saapuneet digitulostetut kankaat. Valmistuksen viimeinen vaihe, eli ompelu.
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Toteuttamisen haasteet
Alkuvuodesta maailmalla puhkesi koronavirus-epidemia, joka 
kasvoi pandemiaksi. Pian virus oli jo Suomessakin ja yhteiskunnassa 
rajoitettiin liikkumista ja sosiaalisia kontakteja. Koulut suljettiin ja 
ihmiset siirtyivät koteihinsa etätöihin. 

Olin juuri aloittanut tuotteiden toteuttamisen, kun myös Aalto 
yliopiston kampus suljettiin ja pääsy tarvitsemiini studioihin oli 
mahdotonta. Jouduin siirtymään koulun studioista kotiin työsken-
telemään. Opinnäytetyön työstäminen ja lastenhoito samanaikai-
sesti ei juurikaan onnistu, joten työskentelytahti hidastui. Turhautu-
misen lisäksi olin todella huolissani viruksesta ja sen aiheuttamista 
muutoksista. En ollut ajatusteni kanssa yksin, vaan kaikki pohtivat 
samoja asioita. Tilanne aiheutti paljon sekalaisia tunteita ja välillä 
niiden kanssa oli vaikea selviytyä. Kriisin hetkellä opinnäytetyön 
valmistuminen ei ole se suurin huoli ja onneksi asiamme olivat tilan-
teeseen nähden kuitenkin hyvin. 

Tämä sai minut pohtimaan miten varsinkin kriisitilanteessa on 
tärkeä pystyä keskustelemaan tunteistaan. Jos tunteidensa kanssa 
jää yksin, siitä ei seuraa hyvää psyykkiselle terveydelle. Lapselle 
kriisi ei näyttäydy samanlaisena kuin aikuiselle, mutta voi silti 
olla hyvinkin pelottava. Aikuisen tulee pärjätä omien tunteidensa 
kanssa, mutta lisäksi olla tukena ja herkkänä lapsen kokemille 
tunteille. Tällaisella kriisin hetkellä tunnetekstiileistä olisi varmasti 
enemmänkin kuin hyötyä, niin aikuisille kuin lapsillekin. Harvoin 
puhumme tunteistamme liikaa, joten jokainen keino on eduksi. 
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Jokaisen tunnemalliston kanssa aloitin työskentelyn 
keräämällä tunnetta kuvaavia inspiraatiokuvia. Ilomal-
liston keskeisiä aiheita on ystävyys, aurinko, kirkkaat 
värit ja leikki. Keräämäni kuvat auttoivat suunnitte-
luprosessin aloituksessa ja ohjasivat työskentelyäni. 
Ne auttoivat muistuttamaan, että kohderyhmäni ovat 
lapset ja kuosien tulisi olla heille räätälöityjä.

Ilo
Mitä ilo on?

Ilo on hetkessä elämistä, sitä että pystyy nauttimaan arjen pienistä 
asioista. Ilo on mielihyvän tuntemista ja hetkellistä tyytyväisyyttä. 
Iloisena asiat tuntuvat helpoilta ja keveiltä, eikä ole huolta tulevasta. 
Iloisena tavoitteisiin on helpompi päästä, eikä pienet vastoinkäymiset 
tunnu niin suurilta. 

Ilosta ja onnesta puhutaan sekaisin ja ne ovatkin paljon samaa 
tunnetta. Aristoteleksen mukaan onnellisuus on elämän päämäärä 
ja ihmisen tulisi pyrkiä hyveelliseen elämään, koska silloin hyvät teot 
seuraavat itsestään. Onnellisena kaikki tuntuu helpolta ja on kevyt 
ja rento olo. Golemanin (1995, 23) mukaan tällöin kehon fyysisiä 
reaktioita ei juuri esiinny, paitsi levollisuutta. Aivojen toiminta alkaa 
vastustaa kielteisiä toimintoja ja vaimentaa huolestuneisuutta. 
Onnellisuus, tai iloisuus poikkeaa muista päätunteista, koska se on 
ainut positiivinen tunne, mikä ei kuluta energiaa, vaan mistä saa 
energiaa. Ilon tunteesta ei pyritä pois, vaan sitä kohti pyritään. 

Neuvoja onnen saavuttamiseksi on paljon, mutta psykologian professorin 
Markku Ojasen (2006) mukaan pitäisi pysytellä perusasioissa. Ystävällisyys, 
terveyden hoitaminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja läheisten 
ihmissuhteiden vaaliminen on hänen neuvonsa onneen. 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston teettämässä julkaisussa (Tuukkanen 
2016) kysyttiin 6-vuotiailta lapsilta mikä tekee heidät iloisiksi ja 
onnellisiksi. Suurin osa vastauksista liittyi juhlahetkiin, perheen ja 
ystävien kanssa yhdessä tekemiseen, leikkimiseen, pelaamiseen ja 
ulkoiluun. Ei siis ole täysin tuulesta temmattu sanonta, että jaettu 
ilo on moninkertainen ilo! Lapsille on ominaista elää hetkessä ja 
nauttia siitä mitä on, yhdessä ystävien ja perheen kanssa.

6. 7.

8. 9.
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Ilo-mallisto

Ilomalliston pääkuosissa Ilo keskeisenä aiheena on yhdessä teke-
minen ja ystävyys. Kuosin eläimet kommunikoivat keskenään, leik-
kivät ja nauravat. Kasvit kukoistavat ja auringonpaiste paljastaa 
niiden kirkkaat värit. Taustan valkoinen väri tekee kokonaisuudesta 
raikkaan ja viattoman. Värit leikittelevät keskenään ja pääosassa 
ovat keltaisen, oranssin ja vihreän sävyt, jotka viestivät positiivisuu-
desta, luovuudesta ja hyvinvoinnista. 

Kuoseista löytyy viitteitä onneen ja iloon liitetyistä symboleista, 
kuten neliapila ja leppäkerttu. Neliapila tunnetaan onnen symbolina, 
koska se on harvinainen löytö. Yksinkertainen neliapilakuosi on kuin 
moninkertaistettu ilon hetki. Jos leppäkerttu laskeutuu kädelle sen 
pilkkujen määrän sanotaan kertovan tulevat onnelliset kuukaudet. 

Ilomalliston kokonaisuus on ensisilmäyksellä leikkisä ja saa 
katsojan hymyilemään. Malliston värimaailman voi liittää myös 
karkkeihin. Lapsille karkkipäivä on yksi maininnan arvoinen ilon 
hetki, ja miksei aikuisillekin! Karamellikuosi on viittaus tähän ilon-
päivään. Materiaalimaailmaltaan ilomallisto on pehmeä ja pirteä. 
Ilokuoseihin on tuotu leikkisyyttä ryijytekniikalla. Hapsut ja pehmeys 
vetävät puoleensa ja saa tarttumaan niihin yhä uudestaan, ja pitä-
mään ilosta kiinni.

Ilomallistoon kuuluu kolme tuotetta: torkkupeitto, ryijytyyny ja rahi.

Torkkupeitto on kaksipuoleinen. Toisella puolella on ilon pääkuosi, 
joka on digitulostettu puuvillajerseylle. Peiton toisella puolella on 
hillitympi karamellikuosi, joka on digitulostettu pehmeälle ja hieman 
kiiltävälle puuvillasatiinille. Torkkupeiton välissä on ohut vanu, joka 
tekee siitä kutsuvan. Peiton kulmissa on tupsut, jotta kokonaisuus on 
yhtä pirskahteleva, kuin ilon kuuluukin olla.

Ryijytyyny on tehty käsintuftauslaitetta apuna käyttäen. Nukan 
pituuserot leikittelevät simppelillä kuviolla ja värit jatkavat ilomal-
liston raikasta linjaa. Tyynyt ovat täydellisiä istuintyynyjä pienille 
käyttäjille ja kutsuvat kavereita jutusteluhetkeen. 

Rahi on saatu Hakolalta opinnäytetyötä varten. Sitä koristaa 
paksulle puuvillasatiinille digitulostettu ilokuosi. Kiiltävä pinta tuo 
värit kirkkaina esiin ja on eduksi kuosille. Rahille kiipeiltäessä ei voi 
olla muuta kuin hyvällä tuulella.
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Suru
Mitä suru on?

Suru tuntuu toisinaan täysin turhalta tunteelta. Mehän tavoittelemme 
hyvää oloa ja iloa, emmekä alakuloisuutta. Vaikuttaa kuin surun 
tunnetta välteltäisiin, tai jopa pelättäisiin.  Miksi surua tarvitaan? 

Suru auttaa hahmottamaan meille tärkeitä asioita ja oppimaan 
lisää itsestämme. Ilman surua emme osaisi kertoa mikä meidät 
tekee iloisiksi ja onnellisiksi. Ilman, että on kokenut ahdistusta ja 
syvää surua ei huomaisi eroa suuren riemun hetkellä. Usein kuulee 
vanhempien sanovan miten he toivovat vain lastensa olevan onnel-
lisia. Mutta haluammeko oikeasti lapsillemme niin tunneköyhää 
elämää? (Valitut palat 2020)

Peltosen (2005, 24) mukaan tunteet voivat tuntua myös fyysisenä 
kipuna, tai huimauksena. Joskus tunteet voivat tuntua niin voimak-
kailta ja vaikeilta, että ilman niitä olisi helpompi elää. Toisinaan 
tunteiden tukahduttaminen on perin inhimillistä ja jopa välttämä-
töntä, mutta pitkään tukahdetut tunteet aiheuttavat lopulta pahaa 
oloa, mihin ei riitä enää hoidoksi pelkkä tunteiden purkaminen. 

Goleman (Goleman 1995, 23-24) listaa samankaltaisia surun 
oireita. Suru puristaa rintaa, ruokahalu katoaa, kyyneleet valuvat, 
eikä öisin saa unta. Surun hetkellä ihminen vetäytyy omiin ajatuk-
siinsa pohtimaan menetyksen seurauksia. Koko keho tuntuu lamaan-
tuneelta ja aineenvaihdunta hidastuu. Suru on saattanut auttaa 
varhaisia ihmisiä pysymään lähellä kotia ja turvassa vaaroilta. 

Suru tuntuu abstraktilta asialta, mihin on vaikea tarttua. Kaikki 
pysähtyy, kun suru valtaa kehon ja eteenpäin meneminen tuntuu 
vaikealta. Lapsen voi olla vaikea löytää surulleen sanoja. Surun 
tuntemuksista ja sen aiheesta on tärkeä keskustella lapsen kanssa, 
jottei lapsi täytä tyhjiä aukkoja mielikuvituksellaan. Mielikuvituksen 
seurauksena lapsi saattaa ajatella esimerkiksi olevansa syyllinen 
toisen ihmisen kuolemaan. (Mielenterveys ry 2020.) 

Meillä kaikilla on keinoja selviytyä vaikeiden koettelemusten yli. 
Suru on normaali asia, jonka jokainen kokee omalla tavallaan. 
Tunteet ovat usein sekoituksia useista eri tunteista ja samoin voi olla 
myös surun kohdalla. Ihminen saattaa kokea surun hetkellä ahdis-
tusta, ikävää, hylätyksi tulemisen tunnetta, syyllisyyttä ja vihaakin. 
Fyysinen kosketus lisää turvallisuuden tunnetta. Sylissä pitäminen, 
halaaminen ja silittäminen rentouttavat lasta ja auttavat tunteen 
käsittelyssä. (Mielenterveys ry 2020.) 
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Suru-mallisto

Surun kokee jokainen omalla tavallaan. Se on yksin koettava tunne, 
vaikka sen käsittelyssä lähimmäisen tuki on arvokasta. Malliston 
tunnelma on alavireinen, koska surut saa voimat vähiin ja keskitty-
mään surun käsittelyyn. Malliston värimaailma on murretun sininen. 
Värisävyt ovat lähellä toisiaan, luoden utuisen tunnelman. Surun 
vallassa mieli on matalana ja mihinkään ei oikein jaksa keskittyä, 
mitä utuinen värimaailma kuvastaa.

Surumalliston pääkuosi Suru kuvastaa tätä yksinäisyyden tunnetta. 
Jokainen eläin on on yksin, eikä hae kontaktia muiden kanssa. Pyöreät 
muodot lehdissä antavat turvaa ja lohtua sureville eläimille. Kukat ovat 
menettäneet voimansa ja ovat kaartuneet alaspäin. Kukat kuosissa 
kukat putoilevat, kuin kunnioittaen surijan tunteita. 

Sadekuosi kuvastaa kyyneleitä ja miten niillä uskotaan olevan 
puhdistava vaikutus, kuten sateella. Sade puhdistaa ilmaa ja antaa 
luonnolle elinvoimaa. Itkiessä tunne näyttäytyy selkeästi myös 
muille ja he voivat lohduttaa surijaa. Vahva tunnepurkaus voi siksi 
helpottaa oloa, koska silloin on helpompi saada tukea muilta. 
(Valitut palat 2020.) Varsinkin lapsilla, surun kanssa pärjäämiseen, 
tarvitaan aikuisen tukea. 

Surukukkakuosissa kukat tippuilevat lempeästi alaspäin. Kukat 
tuovat lohtua surun hetkellä.

Surumalliston tuntumaailma jatkaa utuista tunnelmaa pehmeillä 
materiaaleilla. Untuvapeiton ja sametin pehmeys kutsuvat turvalliseen 
syleilyyn ja tarjoavat mahdollisuuden surra rauhassa. Upottavaan 
peittoon voi kadota hetkeksi ja olla turvassa. 

Surumallistoon kuuluu kaksi pehmeää peittoa.

Muhkea untuvapeitto on kaksipuolinen. Toisella puolella on 
pääkuosi Suru ja toisella puolella yksinkertaisempi Surusade-kuosi. 
Molemmat kuosit ovat tulostettu pehmeälle puuvillasatiinille, joka 
on miellyttävä lapsen herkkää ihoa vasten. Materiaali on eduksi 
rauhallisille kuoseille ja peitto antaa mahdollisuuden rauhoittua.

Samettipeittoa peittää Surukukka-kuosi. Kuosi on digitulostettu 
pehmeälle puuvillasametille. Peiton toisella puolella on yksivärinen 
pehmeä satiinikangas. Pehmeä peitto ja samettipäällinen kertovat 
samaa tarinaa. Surullisena on herkässä tilassa, eikä silloin ansaitse 
ylimääräisiä kolhuja. Pehmeä tuntumaailma alusta loppuun varmis-
tavat turvallisen tunteen.
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Pelko
Mitä pelko on?

Pelon tarkoitus on pitää meitä hengissä. Modernissa maailmassa 
emme joudu enää pelkäämään henkemme edestä esimerkiksi villi-
eläimiä. Varhaisista ajoista meille on kuitenkin jäänyt pelko asioita 
kohtaan, jotka ovat aikaisemmin saattaneet johtaa pahimmassa 
tapauksessa jopa kuolemaan. 

Nykyään koemme pelkoa usein jotain tuntematonta kohtaan. Pimeän pelko 

on yleistä, koska emme pysty näöllämme varmistamaan mitä edessämme on. 

Mielikuvitus täyttää helposti puuttuvat kohdat ja saa meidät paniikin valtaan.

Pelko aiheuttaa fyysisiä reaktioita kehossa. Pelon vallatessa kehon, veri 

siirtyy suuriin lihaksiin, kuten jalkoihin ja näin auttaa pakenemista. Veren 

pakenemisen takia kasvot muuttuvat kalpeiksi, mikä on säikähtäneen ihmisen 

tunnuspiirteitä. Keho jähmettyy ja punnitsee onko parempi vaihtoehto juosta, 

vai piiloutua. Koko keho on hälytystilassa ja keskittynyt uhkaavaan vaaraan. 

(Goleman 1995, 23-24.)

Teoksessaan Tunneäly varhaiskasvatuksessa Köngäs (2019) kuvaa pelkoa 

salakavalana ja nopeasti kulkevana tunteena, jonka edelle on vaikea päästä. 

Lapsen pelon lähde, saattaa olla aikuisen silmissä täysin arkinen asia, mutta  

tunne on lapselle tosi. Pelon lähde ei aina ole edes todellinen, vaan kokemus- 

tai tunneperäinen muisto voi saada hermostomme reagoimaan. Pelon vallassa 

emme pysty tekemään järkeviä päätöksiä, tai käyttämään harkintaa. 

Lapsen pelkoa ei sanoilla pysty helpottamaan, vaan paras apu on aikuisen 

esimerkki ja kärsivällinen läsnäolo kerta toisensa jälkeen. Lapsi voi luulla 

aikuisen kiintymyksen vähentyneen häneen, jos aikuinen ärsyyntyy lapsen 

pelon hetkellä. (Köngäs 2019.)

11. Tove Janssonin kuvitus kirjasta Taikatalvi.

10. Tove Janssonin kuvitus kirjasta Muumipeikko ja pyrstötähti.
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Pelko mallisto

Lähes jokainen meistä pelkää joskus pimeää ja synkkä värimaailma 
on tuttu kauhoelokuvistakin. Pelkomalliston värimaailma on pimeä. 
Metsä on muuttunut hämäräksi ja valon kaikottua tutut puut eivät 
näytä enää samoilta.

Pääkuosi Pelko, kuvastaa tuntemattoman pelkoa. Pimeässä 
metsässä ei voi nähdä mitä edessä on vastassa. Puiden varjot alkavat 
muodostaa uusia muotoja ja mielikuvituksen ruokkimana ne alkavat 
näyttäytyä täysin uudella tavalla. Onko puiden välissä sittenkin 
aaveita? Pelko hiipii salakavalasti luokse ja ruokkii itseään. Pelokkaat 
eläimet ovat avanneet silmänsä äärimmilleen nähdäkseen mahdolli-
simman hyvin mitä metsässä lymyilee.

Pelkomallistossa on käytetty mustaa samettia, joka imee valoa 
itseensä ja näyttää erityisen mustalta. Materiaalisina yksityiskohtina 
on käytetty brodeerausta pimeässä hohtavalla langalla, sekä matan 
ja kiiltävän pinnan leikittelyä. Yhdessä nämä tekniikat saavat mallis-
toon erikoisen tunnelman, jonka tarkoitus on yllättää katsoja.

Pelkomallistoon kuuluu kolme tuotetta, torkkupeitto ja kaksi tyynyä.

Torkkupeitossa komeilee pääkuosi Pelko, joka on digitulostettu 
kiiltävälle polyesterille. Tumman sävyinen kuosi leikittelee valon kankaalle 
aiheuttamien kiiltojen kanssa. Peiton toisella puolella on kiiltävälle 
kankaalle vastakohtana mattapintainen musta samettikangas. 

Jättityynyyn on brodeerattu silmäkuosi pimeässä hohtavalla langalla. 
Kun tyyny on valossa, silmät keräävät itseensä valoa. Valojen sammuttua 
silmät hohtavat ja tarkkailevat ympäristöään vielä pitkään. 

Samettityynyyn on painettu Pelkometsä-kuosi. Kuosi on toteutettu 
nukka- ja foliopainotekniikoilla. Sametille painettu nukkapinta tuo 
puut esiin hienovaraisesti. Mattapintaiselle sametille kiiltävä folio-
painatus luo mielenkiintoisen kontrastin. Mustalle sametille mustalla 
painettu kuosi on kokonaisuudessa mystinen ja sen selvittämiseksi 
tyynyä on pakko päästä hypistelemään. 
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Viha
Mitä viha on?

Vihan tunne kertoo, että koemme epäoikeudenmukaisuutta tai meidän 
on huono olla. Viha auttaa itsenäisyydessä ja oman tahdon ilmaise-
misessa (Pöyhönen & Livingston 2019).

Vihan tunne vaikuttaa olevan itsepintaisin tunne, mistä on vaikea 
päästä eroon. Viha ruokkii itse itseään ja antaa loistavia syitä vihan 
purkamiseksi. Vihasta saa tarmoa ja se voi saada olon tuntumaan  
jopa riemukkaalta. Vihan vallatessa kehon, käsiin virtaa lisää verta,  
mikä helpottaa esimerkiksi vihollisen lyömistä. Adrenaliini vapauttaa 
energiavaroja toimintaa varten. (Goleman 1995, 23-24.) 

Vihan tunnetta on vaikea hillitä ja joidenkin uskomusten mukaan 
sitä ei edes tulisi tehdä, koska vihan purkaminen on puhdistavaa 
ja vain hyväksi. Tutkimukset eivät puolla näitä kansanuskomuksia, 
vaan on huomattu, että käsittelemällä vihan tunnetta huuta-
malla ihminen ajautuu entistä vihaisempaan tilaan, eikä päinvas-
toin. Parempi ratkaisu on ensin antaa vihan tunteen laantua ja sen 
jälkeen keskustella rakentavasti henkilön kanssa, johon vihan tunne 
kohdistuu. (Goleman 1995, 85, 91.) 

Goleman (1995, 87-88) kuvaa miten viha kasvattaa vihaa ja 
viittaa Zillmanin ajatuksiin vihasta. Zillman oli huomannut miten 
jo hermostuneessa tilassa oleva keho kokee sitä seuraavat tunteet 
entistä voimakkaampina olivatpa ne vihaisia tai pelokkaita. Tämä 
selittää ihmisten äkillisen raivostumisen. Päivän aikana kasaantu-
neet tunteet kuormittavat, jolloin pieni ärsyke saattaa saada aikaan 
verrattain suhteettoman mittakaavan. 

Viha on kuin tunnekaappaus, missä raivo ottaa vallan ja ajau-
dumme selittämättömiin ylilyöteihin. Emme tällöin kykene käyttä-
mään aivojen niitä osia, jotka ovat kehittyneet käyttäytymään sosi-
aalisten normien mukaan. Lapsilla negatiiviset tunnekaappaukset 
ovat ymmärrettäviä, koska aivot eivät ole vielä täysin kehittyneet. 

Tunnekaappauksen vallassa lapsen on vaikea tunnistaa tuntei-
taan. Varsinkin negatiivisten tunnekaappausten yhteydessä aikuiset 
harvoin auttavat lapsia tunteen kanssa. (Köngäs 2019.)

Nimitämme helposti vihan ja pettymyksen tunteita negatiivi-
siksi. Tällä käytöksellä kerromme niiden olevan ei-toivottuja. Nämä 
tunteet tulisi kuitenkin nähdä voimavarana, koska aggressiot 
auttavat meitä suojelemaan itseämme. Lapsen oppiessa kertomaan 
miltä hänestä tuntuu hänen ei tarvitse näyttää sitä teoilla. Tunne ei 
vahingoita, vaan teot. (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 33.)

Lapsen vihan tunteita voi olla aikuisen vaikea kohdata ja niitä ei 
välttämättä pysty ottamaan ollenkaan vastaan. Jos lapselle jatkuvasti 
ilmaistaan, että hänen kokemansa vihan tunteet eivät ole sallittuja, 
hän alkaa kokea, että kokemissaan tunteissa on jotain epänormaalia. 
Tunne on kuitenkin todellinen, tuntui se aikuisesta kuinka epämiel-
lyttävältä tahansa. Vihaa voi ilmaista sanoilla tai teoilla. Jos lapsi 
rupeaa purkamaan pahaa oloaan väkivallalla ja alkoholilla on kyse 
jo suuremmasta ongelmasta kuin ruma kielenkäyttö. (Peltonen & 
Kullberg-Piilola 2005, 26.) 

11. Cy Tombly

12. Tove Janssonin kuvitus Hobitti -kirjaan.
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Vihamallistoon kuuluu kolme tuotetta: peitto, sekä kaksi tyynyä.

Pyöreässä peitossa komeilee pääkuosi viha, joka on digitulos-
tettu puuvillasatiinille. Reunoja koristaa hapsut, kuin liekit. Vihai-
sena tunnemme itsemme voimakkaiksi, puolustamme itseämme 
adrenaliinin voimalla. Lapsi voi pukea peiton hartioilleen viitaksi ja 
samaistua vihan tunteen tuomaan voimakkaaseen olotilaan.

Liekkikuosi on digitulostettu paksulle twill-kankaalle. Ronskimpi 
ja kulutusta kestävä kangas sopii roihuavaan tyynyyn, johon saa 
purkaa tunteitaan. Yksityiskohtina on rispaantunutta denimiä. 
Rispaantuneet reunat tuovat rajun efektin, kuin tyyny olisi joutunut 
tunnekaappauksen uhriksi.

Sotkukuosi on brodeerattu myös paksulle puuvillakankaalle. 
Kuosin toteutustapa tuo kuosin ajatuksen esille. Suututtaa niin paljon, 
mutta ei saa ajatuksia kasaan, vaan lopputulos on pelkkää sotkua.

Aggressio näkyy mallistosta. Kontrastiset värit ja ronskit toteutus-
tavat kertovat samaa tarinaa. Tuotteita voi käyttää tunteen purka-
miseen tai sen käsittelyyn. Viitta on erinomainen erilaisten leikkien 
välineeksi. Tunteista, edes vihan, käsittely ei tarvitse olla aina niin 
vakavaa! Tunteita voi käsitellä myös huumorilla höystettynä.

Viha mallisto

Punainen koetaan voimakkaita tunteita ilmaisevaksi väriksi, minkä 
takia se on viha mallistossa pääosassa. Punainen yhdistetään usein 
voimaan ja aggressioon, mutta myös rakkauteen ja intohimoon. Se 
on vastakohtien väri, mitä viha tunteena on. 

Aivan kuin vihan tunne saisi veremme kiehumaan ja silmät pullis-
tumaan päästä. Tunnetta ei vain pysty pitää sisällä, vaan se räjäh-
dyksenomaisesti puskee ulos ja roihuaa kuin liekit. Vihaisena on 
vaikea pysyä paikallaan tai saati ajatella selkeästi. Paha olo ja oma 
tahto haluavat tulla kuulluiksi. 

Jälkikäteen ajateltuna vihan tuoma tunnemyrsky saattaa 
vaikuttaa jopa hieman naurettavalta. Aina tunnemyrskyt eivät pysy 
hallinnassa vaan purkautuvat tällaisina räjähdyksinä. Lapsella 
raivokohtaus saattaa roihahtaa pieneltä vaikuttavasta asiasta, 
mutta syyn taustalla voi olla monta muutakin asiaa. Vaikka vihaisen 
tunnemyrsky saattaa vierestä katsojalta näyttää naurettavalta, 
tunteelle on aina aito syy, minkä selvittämiseen on syytä perehtyä. 

Viha pääkuosissa tunnetta tuodaan esiin vahvoilla väreillä ja 
muodoilla. Kasvojen ilmeet ja kehon asennot kertovat suuttumuksesta. 
Liekit roihahtelevat ja salamat sinkoilevat, vihaisena haluamme 
näyttää voimamme ja puolustautua. Vihan vallassa muut pyrkivät 
hämmennystä aiheuttavasta henkilöstä kauemmaksi (Köngäs 
2019). Sen takia eläimet eivät kommunikoi keskenään, vaan 
jokainen on oman tunnemyrskynsä kanssa yksin.

Vihan tunne on todellinen ja se saa meidät joskus toimimaan 
täysin järjettömällä tavalla. Jälkikäteen tarkasteltuna saatamme 
jopa hieman nauraa itsellemme. Miten minä nyt noin suutahdin? 
Vihan tunne tulee katsojalle selkeäksi, mutta samalla saattaa vähän 
hymyilyttää. Vihan puuska on mennyt niin äärimmilleen, että se saa 
Jo koomisia piirteitä: silmät pullistuvat päästä ja salamat sinkoilevat. 
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4.
Lopuksi

Vallitsevan epidemian takia en päässyt esittelemään tuotteitani 
päiväkotiin, kuten olin suunnitellut. Kuosien ja tuotteiden tekstuurien 
luomat tunnemaailmat eivät päässeet testiin, niille tarkoitetulla 
tavalla. Käyttäjäkokemukset ovat tärkeässä osassa lapsille suun-
nittelussa, joten halusin järjestää asian jollain tavalla.  Päädyin 
järjestämään toisenlaisen käyttäjätestin kuosien kanssa. Tiukan 
aikataulun takia sain vain yhden perheen 4-vuotiaat kaksospojat 
osallistumaan kuosien kommentointiin. Heidän kommenttien pohjalta 
voi antaa suuntaa-antavia arvioita miten kuosit toimivat, ja itse 
valmiiden tuotteiden käyttäjäkokemukset jäävät myöhemmälle.

Kasasin kuoseistani kaksi kuvaesitystä, jotka perheen äiti sai käydä 
läpi lasten kanssa. Ensimmäisessä esityksessä olivat tunteiden pääku-
osit, jotka kuvaavat tunteita lapselle selkeimmin. Lapset saivat kertoa, 
ilman äidin ohjausta, mitä heille tuli kuvasta mieleen. Äiti ohjasi 
keskustelua antamillani yksinkertaisilla kysymyksillä: Millaisia ilmeitä 
eläimillä on? Minkälainen tunne sinulle tulee kuvasta? 

Toinen esitys, jonka nimesin tunnekaruselliksi, koostui pääkuosien 
sisarkuoseista, jotka olivat sekalaisessa järjestyksessä. Lapsien mielikuvitus 
pääsi liikkeelle, kun he saivat kertoa mitä kuvissa heidän mielestään 
on. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ollut, vaan toivoin lapsilta mahdolli-
simman suoria kommentteja. Nyt kuosit oli erotettu niiden kontekstista 
ja niiden tarina ei ollut enää niin selkeästi havaittavissa. Keskustelu 
kuoseista ja niiden herättämistä tunteista videoitiin, jotta sain jälkikä-
teen nähdä myös lasten ilmeitä ja eleitä. 

Vastaukset olivat huikeita. 4-vuotiaiksi pojat osasivat hienosti kertoa 
erilaisia tunteita. Ensimmäisessä esityksessä he tunnistivat kaikki 
tunteet “oikein”. Ilokuosin kohdalla poikien kasvoilla oli iloinen ilme ja 
he etsivät kuosista eri eläimiä innoissaan. Ensimmäisiä kommentteja oli, 
että “tulee iloinen olo, koska saa leikkiä yhdessä”. Tämä lämmitti miel-
täni paljon, koska juuri se ajatus minulla kuosin taustalla olikin. Ilokuosi 
oli tarkassa tutkinnassa ja yksi eläimistä koettiin olevan surullinen, 
koska “se on jäänyt tuonne lehden alle yksin”. Yhdessä tekeminen oli 
pojille tärkeä iloa tuottava asia. Pelkokuosi oli hieman hankala tunne 
tunnistaa eläinten kasvoilta, mutta toinen pojista kuvasi omaa tunnet-
taan kuvaa katsoessaan pelokkaaksi. Surun tunne tunnistettiin heti. 
Kyyneleitä kuvaavat pisarat pojat tulkitsivat vesisateeksi, minkä he 
kertoivat olevan syy eläinten suruun: “koska ei pääse ulos leikkimään”. 
Oli ihana huomata miten pojat omista kokemuksistaan loivat tarinan 
tunteen taustalle. Vihan tunne tunnistettiin myös nopeasti ja se myös 
nauratti hieman. Vihaisia ilmeitä oli hauska kokeilla itse ja murahdella 
vihaisesti. Punainen väri mainittiin myös yhdeksi syyksi, miksi vihan 
tunne tuli mieleen.

Seuraavaksi katsottiin läpi tunnekaruselli. Pojat kertoivat mitä heille 
tulee mieleen kuoseista. Ilomalliston kuoseista tuli hyvä mieli, kara-
mellikuosi näytti karkilta ja apilakuosi lahjapaperilta. Nämä sopivat 
hienosti siihen mitä olin suunnitellutkin. Pelkomalliston kuosit saivat 
aikaan pelokkaita tuntemuksia. Pelkokuosit olivat muista kuoseista 
enemmän esittäviä, joten ne kertoivat myös selvemmin tunteesta. 
Vihamalliston sotkukuosista tuli mieleen kuusimetsä ja “jouluinen 
ilme”. Kun tarkastelin itse kuosia en voinut kieltää yhtäläisyyttä. Kun 
kuosi otetaan pois kontekstista se muuttuu. Kaksiulotteisena kuvana 
kuosi on täysin eri näköinen kuin brodeeraamalla totetutettu sama 

kuosi. Harmi, että en päässyt esittelemään lopullista toteutettua 
kuosia ja kuuleemaan mielipiteitä siitä. Liekkikuosin pojat kokivat 
voimakkaana. Liekit eivät olleet pojille ilmiselviä vaan pikkuhiljaa 
lehdet rupesivat näyttämään liekeiltä. Surumalliston surukukkakuosi 
toi pojille mukavan olon “koska kukat on kauniita”. Sadekuosi teki 
pojat surullisiksi, koska sade on tylsää. 

Vaikka käyttäjäkokemuksen tutkiminen jäi niukaksi, se antoi viitteitä  
välittyykö tarkoittamani sanoma kuoseista. Ainakin päätunteet onnistuivat 
tehtävässään ja kontekstista irrotetut sisarkuositkin suurimmalta osin. 
Oli ihana nähdä miten innoissaan pojat tutkivat kuoseja. He jaksoivat 
käydä kaikki läpi, vaikka selkeästi 4-vuotialle kuoseja oli aika monta 
läpikäytäväksi. Pojat löysivät itse erilaisia tunnesanoja ja selkeää oli,  
että tunnetaitoja on harjoiteltu heidän kanssaan. Poikien kommenttien  
pohjalta olen toiveikas, että lopulliset tuotteet herättävät entistä 
enemmän innostusta ja mielenkiintoa tunteita kohtaan. 

Kuosien tarinankerronta olisi voinut olla rikkaampaa. Keskityin 
saamaan tunteen mahdollisimman selkeästi esiin, jonka takia kuosiin 
ei muodostunut tilanteita, mistä olisi saanut helposti tarinanalkuja 
lasten mielikuvituksen ruuaksi. Toisaalta olisiko se tehnyt tunteesta 
vaikeamman ymmärtää? Tasapainottelu näiden kahden asian välillä 
oli hankalaa ja tein valinnat tunteen selkeyden eduksi. 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan osoittautui syvällisemmäksi prosessiksi, 
kuin osasin odottaa. Omilta tunnemyrkyiltä oli mahdotonta välttyä, kun 
lähti kuvittamaan tunteita. Syventyminen tunteiden maailmaan oli erittäin 
mielenkiintoista ja johti pohtimaan myös omaa käyttäytymistä tunteiden 
kanssa. Peilaaminen omiin kokemuksiin oli kiinnostavaa, mutta välillä myös 
raskasta. Olin aluksi päättänyt, että en muodosta opinnäytetyöstä henki-
kökohtaista tutkimusmatkaa, mutta taisin epäonnistua siinä täysin. Kaikki 
prosessin varrella oppimani asiat tulevat vaikuttamaan omaan käyttäytymi-
seeni oman lapsen kanssa. Olen huomannut miten jotkut käyttäytymistavat 
tulevat niin selkärangasta, että niitä on vaikea muuttaa. Mutta kuten olen 
työni varrella oppinut, tiedostaminen on ensiaskel kohti muutosta!

Tein mielestäni oikean valinnan keskittymällä kuosien suunnitteluun. 
Kuvittaminen on minulle mielekäs tapa käsitellä asioita. Tavoitteenani  
oli esittää tunteet lapselle ymmärrettävillä keinoilla ja kasvojen ilmeiden 
näyttäminen oli välttämätöntä. Keskittymällä kuoseihin sain esiin 
eläinhahmojen avulla kehon asennot, kasvojen ilmeet ja eläinten 
keskinäisen kommunikoinnin. Työ olisi paisunut liian suureksi, jos olisin 
painottanut myös tekstuureihin. Työtä voisi tulevaisuudessa jatkaa 
kehittelemällä selkeät tekstuurit kuosien rinnalle. 

Pelkkä keskustelu lapsen kanssa tunteista ei johda samaan lopputu-
lokseen kuin kuvien ja tarinan seuraaminen. Uskon, että tuotteista voisi 
aidosti olla hyötyä. Lapsi ja aikuinen tarvitsevat jotain minkä avulla 
aloittaa keskustelemaan tunteista. Tunnetekstiilit tuovat uudenlaisen 
lähestymistavan aiheeseen, kun tuotteisiin voi kietoutua, niitä voi 
silitellä ja tutkia. Tyynyistä on mahdollista kehitellä erilaisia leikkejä, 
peitoista majoja ja turvapaikkoja. Tuotteet voivat tuoda lohtua ja 
herättää ajatuksia. Käytännössä on vasta mahdollista nähdä, mitä 
kaikkea tunnetekstiilit tarjoavat lapsille. Lapset keksivät aina sellaisia 
tapoja lähestyä uutta asiaa, mitä aikuinen ei ole osannut edes kuvi-
tella. Se tekee lapsille suunnittelusta niin mielenkiintoista.



88 89

Kiitokset

Ilona Hyötyläinen     
Ohjauksesta

Maarit Salolainen      
Ohjauksesta

Julia Pöyhönen      
Haastattelusta

Hakola        
Tuotesponsorista

Essi, Aapo & Peetu      
Haastattelusta

Jenni Juntunen      
Graafisesta tuesta, sponsoroinnista ja lapsenhoidosta

Mari Juntunen      
Lapsenhoidosta

Äiti ja isä       
Henkisestä tuesta

Theo Sandström      
Kaikesta

Otto        
Inspiraatiosta



90 91

Lähteet
Kirjallisuus:
Goleman, Daniel. 1995. Tunneäly: lahjakkuuden koko kuva, suomentanut Jaakko Kankaanpää (New York: Bantam Books, 1995)

Huttunen, Martti. 2004. Värit pintaa syvemmältä. Sanoma Pro Oy.

Kokkonen, Marja. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. PS-Kustannus.

Köngäs, Mirja. 2019. Tunneäly varhaiskasvatuksessa. PS-Kustannus.

Mattila, Leea & Janne Rantala. 2019. Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä. Gummerus.

Núñez Pereira, C. & Rafael R. Valcárcel. 2018. Tunne hetket. PS-Kustannus.

Ojanen, Markku. 2006. Onnellisuus: mikä on onnen salaisuus : miten voit edistää omaa onneasi. WSOY.

Peltonen, Anne & Tarja Kullberg-Piilola. 2005. Tunnemuksu. Tunnetaitoja perheille ja kasvattajille. LK-Kirjat.

Pöyhönen, Julia & Heidi Livingston. 2019. Fanni ja suuri tunnemöykky. Kumma kustannus.

Rantanen, J & Lahtinen, A. 2019. Tunnetaidot opetustyössä: Opas haastaviin tilanteisiin. PS-Kustannus.

Riihonen, Riina & Kaisla Suokas. 2020. Aada ja kiukkuleijona. Kumma-kustannus.

Riihonen, Riina & Minna Koskinen. 2020. Kuinka kiukku kesytetään? PS-Kustannus.

Ylikangas, Mikko. 2016. Mielen salat. Gaudeamus.

Painamattomat lähteet:
Laine, Terhi. 2018. Kuljen rinnallasi - kirkkotekstiilikokoelma uuden lastensairaalan kappeliin. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu. Taiteen maisterin opinnäyte.

Netti, Eveliina. 2019. Maja - Designing visual material for kindergarten. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taiteen maisterin opinnäyte.

Surakka, Anna-Kaisa. 2013. Lasten tunnetaidot päiväkodissa: 5-vuotiaat ja Tunnemuksu-ohjelma. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden 
laitos, varhaiskasvatustieteen pro gradu-tutkielma.

Tuukkanen, Terhi. toim. 2016. Lapsibarometri 2016: Luottamus 6- vuotiaiden lasten kokemana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja, 
2016: 2. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2016/11/LA_lapsibarometri_2016.pdf

Artikkelit:
Valpas, Ida 2020. “Äidin tunnustus: ”En osaa komentaa lastani” – Psykologi kertoo, miksi rajojen asettaminen on nykyvanhemmille vaikeaa”                    
Helsingin sanomat 23.3.2020.

Sarasti, Kristiina 2020. “Äidin itkupotkuraivari” Meidän perhe, tammikuu, 60-64. 

Sievinen, Anna 2020. “Miten toimia vihamielisen ihmisen edessä? Psykoterapeutti kertoo tekniikan, joka rauhoittaa mielen uhkaavassa tilan-
teessa.”   Helsingin Sanomat, 28.2.2020

Internetlähteet:
Family Boost. “Miten kirjojen avulla voi opettaa tunnetaitoja?” https://www.familyboost.fi/miten-kirjojen-avulla-voi-opettaa-tunnetaitoja/

Family Boost. “Tunnetaidot: Mitä ne ovat ja miksi niitä täytyy harjoitella?” https://www.familyboost.fi/mita-ovat-tunnetaidot/

Häyrynen, Sanna. 2017. “Viikon 26 Tiedekysymys: Miksi eläimet toimivat saduissa kuin ihmiset?” Oulun ylioppilaslehti, julkaistu sähköisesti 
27.6.2017.     https://www.oulunylioppilaslehti.fi/elaimet-saduissa/

Mielenterveys RY. “Lapsi suree omalla tavallaan.” https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/suru/lapsi-suree-omalla-tavallaan

Papunet. “Tuntoaisti vuorovaikutuksessa.” https://papunet.net/tietoa/tuntoaisti-vuorovaikutuksessa

Valitut palat. “Miksi itkemme” https://www.rd.fi/ihmiset/miksi-itkemme

Valitut palat. “Miksi surua tarvitaan?” https://www.rd.fi/terveys-ja-hyvinvointi/miksi-surua-tarvitaan

Haastattelut:
Nivala, Aapo & Peetu. 2020. Videohaastattelu, haastattelijana toimi Essi Stolt. 13.4.2020.

Pöyhönen, Julia. 2019. Psykologi. Puhelinhaastattelu 24.10.2019.

Kuvalähteet:
1. Pöyhönen, Julia & Heidi Livingston. 2019. Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari. Kumma kustannus. Kaniskuvan kuvitus Linnea Bellamine.

2. Tunnetaitoja lapselle -kirjakaupan instagram julkaisuja 2019. https://www.instagram.com/tunnetaitojalapselle/

3. Pikkujämsä, Matti. 2019. Vaneriteoksia vuoden kuvittaja 2019 näyttelyssä. 

4. Jansson, Tove. Muumit kuvitus.

5. Mander, Sanna. 2019. Picnic-kuvitus.

6. Oakley, Marcus.

7. Auringonkukka tuotekuva. https://www.albuquerqueflorist.com/small-sunflowers/

8. Pikkujämsä, Matti. 

9. Sun, Michelle. Tasting Table. https://www.tastingtable.com/dine/national/rainbow-bagel-secrets-viral-food-unicorn-trend

10. Jansson, Tove. 1955. Kuvitus kirjasta Muumipeikko ja pyrstötähti. 

11. Jansson, Tove. 1958. Kuvitus kirjasta Taikatalvi. 

12. Twombly, Cy. 

13. Tove Janssonin kuvitus (1947) kirjasta: Bilbo - En Hobbits äventyr. Rabén & Sjögren. (Alkuperäinen teos J.R.R. Tolkien. 1937. The Hobbit, or 
There and Back Again)

Kuvat, joissa ei ole mainintaa, ovat tekijän omia. 



92




