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Tiivistelmä 
Tutkin opinnäytetyössäni millaisia erilaisia keinoja pukusuunnittelija voi hyödyntää roolihahmo-
jen rakentamiseen prosessikeskeisessä ja aihelähtöisessä työskentelytavassa. Lähtökohtana ovat 
toimineet kokemani haasteet tekemieni esitysten pukusuunnitteluprosessien aikana. Keskeisim-
mäksi haasteeksi on noussut pukusuunnittelun perinteisten työvaiheiden yhdistäminen prosessi-
keskeiseen työtapaan. Sen ympärille nivoutuu pukusuunnittelun alaan keskeisesti liittyviä kysy-
myksiä, joiden ratkaisuyritykset johdattelevat minut pohtimaan myös puvun materiaalisuuden 
merkitystä esiintyjän roolityössä ja katsojakokemuksessa. 

 
Etsin vastauksia esittämiini kysymyksiin käymällä läpi kahden Teatterikorkeakoululla toteutetun 
harjoitustyön pukusuunnitteluprosesseja: Ei ihminen ole kovin järkevästi toiminut -esitys toteu-
tettiin prosessikeskeistä työtapaa noudattaen ja Koira kuolee -esitys toteutettiin perinteisemmän 
tekstilähtöisen työskentelytavan mukaan. Jälkimmäisessä pukusuunnitteluprosessi lähenteli kui-
tenkin prosessikeskeistä työskentelytapaa. Työni reflektoinnin apuvälineinä hyödynnän prosessi-
keskeistä työskentelytapaa, pukusuunnittelijan ja esiintyjän välistä yhteistyötä, esiintyjän roolityö-
tä, intuitiota ja puvun immersiivisiin ulottuvuuksiin liittyvää ja käsittelevää alan ammattilaisten 
kirjoittamaa kirjallisuutta ja opinnäytetöitä. 

 
Prosessikeskeiseen työskentelytapaan liittyvät avoimemmat ja ammatilliset rajat ylittävät työtavat 
mahdollistavat pukusuunnittelulliset keinot, joiden avulla pyrin tuomaan pukusuunnittelun or-
gaanisemmaksi osaksi esityksen ja roolihahmojen rakentamista. Pukusovitusten siirtäminen har-
joitustilaan ja osaksi siellä tapahtuvaa toimintaa sekä peilittömyys ja pukuharjoitteet nostavat pu-
vun muut kuin visuaaliset ominaisuudet suuremmalle huomiolle. Tämä korostaa myös puvun mo-
nitahoisuutta. Puvun kokemukselliset, emotionaaliset ja assosioivat vaikutukset yhdessä kehon 
aistien kanssa luovat vaikutelman ja kokemuksen puvusta. Kokemus voi jokaisen oman henkilö-
kohtaisen kokemushistoriansa valossa ilmetä eritavoin. Työskentelymenetelmä tarjoaa pukusuun-
nittelijalle ja esiintyjälle perinteisen sovitushuoneessa käytävän keskustelun tilalle vaihtoehtoisen 
tavan keskustella roolihahmosta.  
 
Opinnäytetyöni kirjoittamisen prosessilla on ollut minulle huomattava merkitys suunnittelijaiden-
titeettini hahmottelussa ja se on innoittanut minua mielekkäiden työtapojen kehittämiseen ja jo 
tehtyjen havaintojen jatkotutkimukseen. Toivon sen inspiroivan pukusuunnittelun alaa edustavaa 
lukijakuntaa kokeilemaan rohkeasti erilaisia vaihtoehtoisia pukusuunnittelun menetelmiä proses-
sikeskeisessä teatterissa. 
 
Avainsanat  pukusuunnittelu, prosessikeskeinen, intuitio, yhteistyö, immersiivinen, roolihahmo 
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Johdanto

Olen toistuvasti kokenut pukusuunnittelun prosessin hankalaksi osana ryhmä- ja prosessikes-
keistä teatteria. Matka kohti valmista puvustusta on toisinaan tuntunut selviytymiseltä ja muiden 
osa-alueiden välissä luovimiselta. Hankalana olen kokenut myös oman paikan ja roolin löytämi-
sen ryhmässä. Suhteellisen vähäisen pukusuunnittelu kokemukseni takia oma suunnittelijaiden-
titeettini ja työtapani eivät ole vielä kehittyneet pisteeseen, jonka turvin uskaltaisin epäilyksettä 
ottaa tilani harjoitustilanteissa. Harjoituskaudella haasteita ovat aiheuttaneet ajan niukkuus ja 
harjoitusjakson intensiivisyys sekä oman työn aikatauluttamiseen liittyvä tasapainoilu harjoituk-
sissa olemisen ja poissaolon välillä. Edellä mainituista syistä johtuen suunnittelijoiden työrauha 
on harmillisen usein tuntunut olevan hukassa.

Prosessikeskeisessä työtavassa esityksen maailmaa lähdetään usein rakentamaan sisältäpäin 
erinäisten harjoitteiden ja kokeilujen avulla. Esitystä voidaan rakentaa myös ennalta asetettujen 
visuaalisten raamien pohjalta. Oli niin tai näin, prosessin kehittyminen on monivaiheista ylä- ja 
alamäkeä. Oman kokemukseni mukaan pukusuunnittelullisiin ratkaisuihin perehtyminen on tul-
lut ajankohtaiseksi vasta kun esityksessä käsiteltävä aihe on löydetty ja perattu läpi. Tämä tapah-
tuu usein vasta harjoituskaudelle siirryttäessä. Perinteisimmin etenevässä prosessissa, jonka
lähtökohtana on valmis käsikirjoitus, voidaan pukusuunnitelmat tehdä jo ennakkosuunnittelu-
jaksolla.    

Prosessikeskeisessä työtavassa puvun konkreettisuus ilmenee sen reagoinnin hitautena suh-
teessa prosessin liikkuvuuteen. Aiemmin pukusuunnittelemieni esityksien pohjalta, mieltäni 
ovat jääneet askarruttamaan seuraavat kysymykset: Milloin ja miten lyödä päätöksiä lukkoon, 
jotta prosessilla olisi mahdollisuus vielä elää? Kuinka löytää aikaa abstraktimmalle keskustelulle 
ohjaajan sekä esiintyjien kanssa tiiviin harjoituskauden aikana, jolloin esitys muuttaa alati muo-
toaan, tai kun potentiaaliset hahmot alkavat löytyä vasta harjoituskauden loppupuolella? Millai-
sia erilaisia keinoja roolihahmoista keskusteluun voisi olla ja olisiko mahdollista välttää puhetta 
yksittäisistä vaatteista? Miten ottaa tilaa pukusuunnittelulle ja luonnostelulle kesken harjoitusten 
tai niiden sisällä?

Sekä perinteisemmin etenevässä työskentelytavassa että prosessikeskeisessä työskentelytavassa,
näyttelijän ja pukusuunnittelijan yhteistyö voi olla haasteellinen. Usein eritahtinen ja erillään
tapahtuva työskentely sai minut pohtimaan, voisinko suunnittelutyöni kautta tuoda puvun 
osaksi näyttelijän roolinrakentamista aiempaa paremmin? Oman kokemukseni mukaan puku-
suunnittelijan ja esiintyjän välillä käytävä keskustelu puvusta tapahtuu usein irrallaan esityksen 
maailmasta. Perinteisesti pukusovitus toteutetaan harjoitustilasta erillään olevassa paikassa 
kuten puvustossa. Tällöin näiden kahden tilan fyysinen etäisyys ja usein kiireen tuntu, voivat häi-
ritä pukusuunnittelijan ja näyttelijän kommunikaatiota, koska yhteys roolihahmoon ja esityksen 
maailmaan häiriintyy.

Sovitushuoneessa esiintyjä keskustelee roolihahmostaan peilinkuvansa perusteella. Kuinka peili 
vaikuttaa esiintyjän tekemiin havaintoihin roolihahmon ulkoisesta olemuksesta? Sovitustilantei-
den siirtäminen peilittömään harjoitustilaan tarkoittaa sitä, ettei esiintyjä fyysisesti näe itseään. 
Millainen vaikutus peilittömyydellä on esiintyjään ja roolityöhön, jos hän peiliin katsomisen 
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sijaan tutkisi hahmonsa ulkoista olemusta ainoastaan kosketusaistinsa kautta?

Mielestäni puvun materiaalisuudella on keskeinen vaikutus näyttelijän roolityöhön ja katsojako-
kemukseen. Materiaalin vaikutus voi fyysisesti näkyä selkeimmin esiintyjän liikekielessä. Esimer-
kiksi raskaat kengät voivat saada esiintyjän liikkumaan raskaammin jalkojaan laahaten ja kevyt si-
fonkinen mekko voi tuoda esiintyjän liikkeeseen kepeyttä ja hän saattaa innostua liehuttelemaan 
pukunsa helmaa leikkisästi. Entä millä tavoin materiaali voi vaikuttaa muuhunkin kuin fyysiseen 
kehoomme? Millainen merkitys materiaalin emotionaalisilla, kokemuksellisilla ja assosioivilla 
vaikutuksilla on roolinrakentamisessa?

Haluan opinnäytetyössäni tutkia millaisia keinoja pukusuunnittelija voi hyödyntää roolihahmo-
jen rakentamiseen prosessikeskeisessä työskentelytavassa. Pohdin kuinka prosessin rakenne 
vaikuttaa pukusuunnittelun etenemiseen, kuten siihen milloin ja miten päätöksiä tulisi tehdä tai 
miten toteuttaa suunnittelutyötä ja luonnostelua tiiviin harjoituskauden aikana. Haluan tutkia 
millaisia erilaisia vaihtoehtoja voisi olla esiintyjän ja pukusuunnittelijan väliseen keskusteluun 
roolihahmosta, perinteisen sovitushuoneessa käytävän keskustelun sijaan ja mikä sen vaikutus 
on esiintyjän roolinrakentamisessa. Haluan myös pohtia millaisia puvun ominaisuuksia ja niiden 
vaikutuksia tulee ottaa huomioon roolihahmoa rakennettaessa. Minua kiinnostavat pukujen 
materiaalit, kuten kankaat tai paperi, ja niiden moniaistisuus sekä materiaalien havainnoimisen 
merkitys esiintyjän roolityössä. Rajatakseni opinnäytetyötäni käsittelen kahta teatterikorkea-
koululla pukusuunnittelemaani Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut ja Koira kuolee -esitystä 
ja esitän ratkaisuyritykseni niiden pohjalta.
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Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut
Pukusuunnittelun keinoja aihelähtöisessä ja prosessikeskeisssä työskentelyssä 
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Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esitys valmistettiin Taideyliopiston Teatterikorkea-
koulun Esitys prosessina opetuskokonaisuuden yhteydessä kevätlukukaudella 2016. Esitys sisälsi 
pienen kokoelman välähdyksiä ihmisen historiasta ja yksittäisten ihmisten käymistä sisäisistä 
kamppailuista keskellä maailmankaikkeutta. Fragmentaarinen, useasta erillisestä kohtauksesta 
koostuva pirstaleinen rakenne tuki ajatusta hetkellisistä näyistä tallennettuina levykkeelle. Idea 
pohjautui Voyager -nimisen avaruusluotaimen mukanaan kuljettamaan kullattuun äänilevyyn, 
joka sisältää kuvia ja tietoa ihmiskunnasta ja sen saavutuksista.

Esityksessä nähtiin yksitoista kohtauksittain vaihtuvaa roolihahmoa, joiden lisäksi oli kolme niin 
kutsuttua perushahmoa. Perushahmot näkyivät välillä kokonaan ja toisinaan ne kuulsivat puvus-
tuksellisesti toisen hahmon alta. Roolihahmot olivat ikään kuin kuvia tai muistoja tunnistettavista 
ihmistyypeistä ja hahmoista. Näistä esimerkkinä esityksessä nähtiin muun muassa stereotyyppi-
nen kuvaus 1950-luvun miehestä ja suomalaisesta kansanperinteestä tutut Lalli ja Piispa Hen-
rik. Läpi esityksen näyttelijöiden päällä oli trikoisista valkoisista kalsareista ja vaaleanharmaista 
alustopeista koostuva peruspuku. Ihon lämmön noustessa alustopit muuttivat väriä tummem-
man laikukkaiksi ja näyttivät siten hiestä kostuneilta. Pukuvaihdot tapahtuivat lavalla niin, että 
näyttelijät pukivat muutaman asusteen tai vaatteen peruspuvun päälle vaihtuvaa hahmoa 
merkitsemään. Puvustus oli valkoisen ja beigen sävyinen, mutta joukossa oli myös ripaus mus-
taa ja punaista. Puvut yhdessä lavastuksen kanssa, loivat vaikutelman pölyttyneestä ja utuisesta 
museotilasta.

Esitystilana toimi Teatterikorkeakoulun luokkahuone. Yleisö kulki esitystilaan pienemmän eteis-
tilan kautta, jonka yksi seinusta oli lavastettu halkeilleeksi ja osittain romahtaneeksi. Esitystilan 
lattialla oli muutama valkoinen podesta, joiden päälle oli aseteltu pukujen osia lavalla tapahtuvia 
pukuvaihtoja varten. Podestoja liikuteltiin ja niiden päällä seistiin esityksen aikana. Tila oli valkoi-
nen, puista lattiaa ja yleisön takana sijaitsevaa puista ja ruskeaa äänieristeseinää lukuun ottamat-
ta. Tunnelma oli hämyinen ja esityksessä käytettiin teatterisavua. Utuisuutta rikkoivat ajoittaiset 
välähdysmäiset valotilanteet ja yhdessä äänen sekä pukuvaihtojen kanssa, ne rytmittivät koh-
tausten vaihtumista.

Oman ryhmäni muodostivat itseni lisäksi: Ohjaaja Juho Mantere, lavastaja Virpi Nieminen, valo-
suunnittelija Julia Jäntti, äänisuunnittelija Markus Tapio sekä näyttelijät Geoffrey Erista, Miro 
Lopperi ja Olli Riipinen.
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Kuva 1. Näyttelijät Geoffrey Erista ja Olli Riipinen esittävät kohtauksessa Lallia ja Piispa 
Henrikkiä.

Kuva 2. Kohtauksen aiheena oli perinteinen fyysinen mieskuva.
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Kuva 3. Kohtaus käsitteli empatiaa näyttelijä Olli Riipisen henkilökohtaisen kirjoituksen kautta.

Kuva 4. Näyttelijät vaihtoivat rooleja yksittäisten vaatteiden ja asusteiden avulla.
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Prosessissa työskentely

Esitys prosessina -kurssilla tehtävien esitysten suunnittelu- ja harjoitusprosessien työtapana on 
prosessikeskeisyys ja ne toteutetaan ryhmäkeskeisesti. Esityksien tekoprosessien vaiheet ovat 
taiteellinen ennakkosuunnittelu, esityksen harjoitteluvaihe ja esityskausi. Teatteriopettaja Heidi 
Korhonen (2012, 12) avaa maisterin opinnäytetyössään Ryhmä- ja prosessikeskeinen teatteripe-
dagogiikka esityksen tutkimisen näkökulmana, termin prosessikeskeinen tarkoittavan sitä, että 
painoarvoa ei niinkään anneta esityksen lopputulokselle vaan esityksen rakentumisen prosessil-
le. Hänen mukaansa mahdollinen esitys nähdään prosessityöskentelyssä vain yhtenä prosessin 
osana, eikä esityksen ole tarkoitus toistua samanlaisena. Prosessi nähdään jatkuvan niin pitkään 
kunnes ryhmän toiminta lakkaa. 

Ryhmäkeskeisyys teatterissa tarkoittaa Korhosen mukaan sitä, että ryhmän vaikutus esitykseen 
ja prosessiin on merkittävämpi kuin opettajan tai ohjaajan näkemys. Työskentelyn lähtökohtana 
ei välttämättä ole teksti tai aihe vaan ryhmälle merkityksellistä etsitään prosessissa, jossa tärkeää 
on monimuotoisuus ja omalaatuisuus. Ryhmälähtöisyys voi Korhosen mukaan merkitä sitä, että 
ryhmä lähtee toimimaan ilman ohjaajaa. Ryhmä voi kuitenkin toimia ryhmälähtöisesti, vaikka 
sillä olisi opettaja (tai ohjaaja) jos ryhmän jäsenten käsitykset ja toiminta ovat keskiössä. Tämä 
edellyttää sitä, ettei ohjaaja voi rajata aiheita ja toimintaa liikaa etukäteen. (Korhonen, 2012, 12.) 
Korhonen mainitsee opinnäytetyössään sanan opettaja pedagogiikan opintojensa tähden, mut-
ta hänen mainitsemaansa toimintamallia hyödynnetään myös muualla kuin koulukontekstissa.

Kaavio 1. Pukusuunnittelun prosessi perinteisellä tavalla tehdyssä tuotantoprosessissa.

• Näytelmätekstin purkaminen
• Pukusuunnitelmat
• Raamipalaveri
• Pukujen valmistamisen ja 
hankintojen aloitus

Esiintyjille harjoitusvaatteet •
Pukujen valmistusta ja hankintaa •
Suunnitelmien jatkokehittäminen •

Pukusovitukset •
Valmiita pukuja harjoituksiin •

• Pukujen viimeistelyt
• Lopulliset puvut valmiina

Taiteellinen ennakkosuunnittelu

Harjoitusjakso

Läpimenot

Esitykset

Tuotannon purku
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Kaavio 2. Pukusuunnittelun prosessi prosessikeskeisessä työtavassa.

Taiteellinen ennakkosuunnittelujakso perinteisessä käsikirjoitukseen pohjautuvassa työtavassa 
tarkoittaa varsinaista harjoittelujaksoa edeltävää aikaa, jolloin suunnittelijat syventyvät esityksen 
käsikirjoitukseen ja jonka seurauksena syntyvät ideat ja suunnitelmat esityksen visuaalisten
elementtien osalta (Kaavio 1). Prosessikeskeisessä työtavassa taiteelliseen ennakkosuunnitte-
lujaksoon kuuluu usein ryhmän kollektiivinen ajatustyö yhteisesti tärkeäksi koetun aiheen ja 
teemojen löytämistä varten, sekä erilaisen materiaalin, kuten kohtausaihioiden tuottaminen 
varsinaiselle harjoitusjaksolle (Kaavio). Myös esityksen visuaalista maailmaa voidaan pohtia jo 
tässä vaiheessa.

Prosessityöskentelyssä ennakkosuunnittelujakson loppupuolelle voi sisältyä lattiatyöskente-
lyjakso. Taideyliopiston kotisivujen dramaturgian koulutusohjelman sanakirja selittää termin 
lattiatyöskentely tarkoittavan työskentelymuotoa, jossa oppiminen tapahtuu työpajamaisesti 
näyttämöharjoituksissa ja joka perustuu käytännön kokeiluihin (Taideyliopisto, 2016).  Lattiatyös-
kentelyjaksolla prosessikeskeisen työtavan yhteydessä tarkoitetaan keskustelujen kautta syn-
tyneiden ideoiden konkreettista kokeilua niin näyttelijäntyöllisesti kuin visuaalisia elementtejä 
apuna käyttäen.

Työryhmän aiheen löytäminen •
Yhteisen aiheen pöyhintä •
Materiaalin tuottaminen •

Lattiatyöskentely •

• Pukusuunnitelmien aloittaminen
• Raamipalaveri
• Lattiatyöskentely
• Pukusuunnitelmien kehittäminen
• Pukujen valmistusta ja hankintaa
• Pukusovituksia

Pukusuunnitelmien kehittäminen •
Pukujen valmistusta ja hankintaa •

Pukujen viimeistelyt •
Lopulliset puvut valmiina •

• Mahdollisia pukumuutoksia

Tuotannon purku

Esitykset

Läpimenot

Taiteellinen ennakkosuunnittelu

Harjoitusjakso
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Prosessikeskeisen työryhmän koollekutsuja voi olla alasta riippumatta kuka vain. Usein koolle-
kutsujalle on herännyt jonkinlainen impulssi tai mielenkiinto tietyn aiheen tai asian tutkimiseen. 
Koulu kontekstista johtuen ryhmämme muodostettiin opettajien toimesta kurssin osanottajille 
jaetun ennakkotehtävän perusteella, jonka aihe oli kaikille sama: kallio. Ryhmät toimivat itse-
näisesti ja sopivat omaa työryhmäänsä koskevista toimintaperiaatteista ja työtavoista. Ohjaavat 
opettajat vierailivat harjoituksissa säännöllisesti ja jakoivat havaintojaan ryhmälle tai henkilökoh-
taisesti omalle ohjattavalle opiskelijalleen.  

Prosessikeskeisessä työskentelyssä on tyypillistä, että kukin työryhmä muodostaa mieleisensä ja 
omanlaisensa työyhteisön. Työryhmänjäsenet yhdessä sopivat ja laativat työryhmän työskente-
ly- ja toimintatavat, jotka määrittävät sen päätöksentekoa, hierarkiaa, työtapoja sekä työskente-
lyilmapiiriä. Työryhmämme pyrki heti ensitapaamisesta lähtien luomaan ennakkoluulottoman 
ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa meillä olisi hyvä olla ja esityksellä otolliset puitteet syntyä. 
Ensimmäisen tapaamisemme tärkeimpiä yhteisiä sopimuksia oli toimia rehellisesti ja häpeilemät-
tä. Prosessi oli ohjaajan ehdotuksesta ohjaajavetoinen, mutta ennakkosuunnittelujakson aikana 
muut ryhmänjäsenet toimivat ylitse omien vastuualueidensa.

Esityksemme ennakkosuunnittelujakson työtavoiksi vakiintui ohjaajavetoiset ryhmäkeskustelut, 
joiden lähtökohtina olivat ohjaajan antamat materiaalin etsimiseen tai muodostamiseen liittyvät 
tehtävät, kuten annetusta aiheesta kirjoittaminen. Kehitimme keskustelujen pohjalta muutamia 
kohtausideoita, joita näyttelijät improvisoivat myöhemmin harjoituskaudella. Ennakkosuunnit-
telujaksoamme voisi kokemukseni mukaan kuvailla vellovaksi, vihreäksi post it- lappupyörre-
myrskyksi, joka imi materiaalia sisuksiinsa ja sinkosi sitä välillä ulos. Pyörremyrskyn silmässä istui 
ohjaajamme, jonka uskoin ja luotin olevan paremmin kartalla esityksemme suunnasta kuin minä 
tai muut ryhmänjäsenet. Paikalla ennakkosuunnittelussa olivat pääasiassa suunnittelijat ja ohjaa-
ja sekä näyttelijät muutaman kerran viikossa.

Ennakkosuunnittelujakson loppupuolelle sijoittui viikon mittainen lattiatyöskentelyjakso, jolloin 
kokeilimme ennakkosuunnitteluvaiheessa kehiteltyjä kohtausaihioita ja visuaalisia elementtejä. 
Näyttelijät improvisoivat kohtauksia ja suunnittelijat tarkkailivat harjoitustilassa tapahtuvaa toi-
mintaa. Toisinaan suunnittelijat osallistuivat harjoitukseen tuomalla tilaan rekvisiittaa tai luomal-
la tilanteita tai tunnelmia äänen ja valon avulla. Minä toin harjoitustilaan pukurekin, johon olin 
valinnut muutamia vaatteita ja asusteita kohtausaihioiden innoittamana.

Lattiatyöskentelyjakson jälkeen palasimme suunnittelija ja ohjaaja kokoonpanolla pohtimaan 
näkemäämme ja kokemaamme, ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Tässä vaiheessa aloin miettiä 
esitystä enemmän puvun näkökulmasta, vaikka koin sen hankalaksi esityksen prosessinomaisuu-
den takia. Harjoituskaudelle siirryttäessä olimme sopineet alustavasti muutamia asioita esityksen 
sisältöön ja rakenteeseen liittyen, mutta käytännössä olimme valmistautuneet siihen, että esitys 
tulisi elämään alusta loppuun saakka ja olisi mahdollista, että: ”viikko ennen ensi-iltaa kaikki me-
nisi uusiksi” -kuten ohjaajamme tapasi sanoa.

Harjoituskaudella jokainen ryhmän jäsen keskittyi toimimaan oman osa-alueensa kautta, mutta 
keskustelu oli edelleen avointa ja ammatilliset rajat ylittävää. Harjoituskauden työtapoja olivat 
erilaiset, kaikkia ryhmän jäseniä osallistavat yksilötehtävät, kuten demon eli pienen kohtauksen 
suunnitteleminen ja toteuttaminen, ennalta ideoitujen kohtausaihioiden improvisointi (esiinty-
jät) ja suunnittelijoiden osallistuminen harjoituksiin tuomalla harjoitustilaan omaan alueeseen 
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liittyviä elementtejä. Toimintaperiaatteena oli, että harjoituksissa ei ”huudella” vaan suunnitteli-
joiden harjoituksissa syntyvät ideat tulisi aina ensi kertoa ohjaajalle ja jokaisen ryhmän jäsenen 
läsnäolo kaikissa harjoitustilanteissa oli suotavaa.
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Pukusuunnittelun prosessi ja sen haasteet 
Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esityksessä

Pukusuunnittelemieni teatteriesitysten pukusuunnitteluprosessien yhdistäväksi tekijäksi olen 
kokenut kiireen tunnun. Puvun konkreettisuus ja sen reagoinnin hitaus suhteessa prosessin 
muutoksiin, vaikuttavat keskeisesti kokemaani kiireen tuntuun. Puvun konkreettisuudella tarkoi-
tan puvun koostumista useimmiten konkreettisesta käsin kosketeltavasta materiaalista, kuten 
kankaasta. Puvun puettavuus esiintyjän päälle ja käytännön työ, kuten hankintojen tekeminen 
ja valmistusprosessi, tuovat hidasteita suunnitteluprosessiin. Paine saada puvut nopeasti esiin-
tyjien ylle harjoituskaudella on saanut minut usein toivomaan nopeaa päätösten tekoa, vaikka 
samaan aikaan haluaisin velloa prosessin viemänä ja odottaa sitä ”vielä parempaa ideaa”. Pro-
sessikeskeisen ja aihelähtöisen työskentelytavan alkuvaiheessa eli ennakkosuunnittelujaksolla, 
luodaan esityksen sisältöä keskustellen sen mahdollisista teemoista. Kiireen tuntuun on vaikut-
tanut se, että esityksen visuaalisuutta koskeva pohdinta on tullut ajankohtaiseksi vasta myöhem-
mässä vaiheessa, kun esityksen sisältö tekstintasolla on selkiytynyt. Puvustusta koskeva pohdinta 
on usein alkanut vasta harjoituskaudelle siirryttäessä, kun perinteisemmässä työskentelytavassa 
ensimmäiset pukuluonnokset olisivat jo valmiit.

Aihelähtöisessä prosessissa puvustusta ja ylipäätään esityksen visuaalista ilmenemismuotoa kos-
kevat suunnitelmat ja päätökset tehdään usein myöhemmässä vaiheessa tai ne voivat käydä läpi 
pidemmän muutosprosessin, koska yleensä hahmojen takana ei ole käsikirjoituksen antamaa 
perustaa. Käsikirjoitus antaa tietynlaisia konkreettisia kuvauksia hahmoista, jotka ohjailevat sekä 
synnyttävät mielikuvia ja toimivat siten lähtökohtana pukusuunnittelulle. Ei ihmiskunta ole kovin 
järkevästi toiminut -esityksen alkuvaiheessa meillä oli ideoita kohtauksista ja myöhemmin niiden 
perusteella syntyi ideoita hahmoista, joita kohtausten toimijoiksi tarvittiin.

Pukusuunnitteluprosessin yhdeksi haasteeksi koin päätöksenteon vaikeuden. Oman kokemuk-
seni mukaan syy ilmiön taustalla on, että työryhmä haluaa luottaa prosessiin heittäytymisen ja 
tuotetun materiaalin perusteellisen pöyhimisen antavan vastauksia ja suunnan esitykselle. Liian 
aikaisessa vaiheessa tietoisesti tehdyt päätökset voidaan kokea liian rajoittaviksi ja lopullisiksi. 
Varsinkin pukusuunnittelun ja lavastuksen alueella, joissa lopputulos on usein konkreettista 
materiaa, puvuston ja rakennuspajan aikataulujen yhteensovittaminen luovat paineita suunnit-
teluprosessiin. Suurempien visuaalisten raamien sopiminen prosessin alkuvaiheessa voi olla hyö-
dyllistä ja eteenpäin vievä voima, sillä jatkuvassa muutoksessa ja epätietoisuudessa vellominen 
voi luoda turhautuneen ilmapiirin ja vaikutelman, ettei esityksen prosessi etene. Epävarmuuden 
tunne voi lamaannuttaa, kun ei ole taetta siitä mikä jää esitykseen ja mikä ei.

Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esityksen aihelähtöisyyden takia, aloin ajatella esitystä 
puvun kautta varsinaisesti vasta lattiatyöskentelyjaksolla. Ennakkosuunnittelujaksolla loimme 
esityksen sisältöä analyyttisen ja tiettyyn aihealueeseen pohjautuvan keskustelun kautta. Visuaa-
lisen maailman ajatteleminen ennakkosuunnittelujaksolla tuntui nurinkuriselta siihen nähden, 
että olin tottunut pukusuunnittelun opinnoissani pohjaamaan visuaalisen ajattelun käsikirjoituk-
sen tai jo olemassa olevan maailman antamiin raameihin.  
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Koin hankalaksi aloittaa hahmojen suunnittelun ja valmistautumisen harjoitus-
jaksolle, kun mikään ei tuntunut pysyvältä enkä keskeneräisyyden takia osannut 

hahmottaa kokonaisuutta. En ollut aiemmin työskennellyt kyseisellä tavalla 
eikä aiemmat koulun tarjoamat kurssit tukeneet työtapaa. Ehkäpä yritin alkuun 

lähestyä pukusuunnittelua perinteisemmällä tavalla, koska janosin saada käsiini 
selkeän hahmoluettelon. Toisaalta ahdistukseni saattoi olla ajanpuutteen pelkoa, 

sillä olin uhkaavasti menossa harjoituksiin tyhjin käsin. Oman prosessin kesken-
eräisyyden paljastaminen ja näkyväksi tekeminen muille tuntui vaikealta mikä 

saattoi ilmetä siten, että ikään kuin olisin halunnut pimittää vaatteiden viemistä 
harjoitustilaan. Vaikka kaikki valitsemani vaatteet olivat alussa vielä luonnostelua, 

koin, että minun pitäisi voida perustella valintojani muulle ryhmälle. Tämä johti 
moniin synkkiin hetkiin puvustossa, kun kuuntelin kellon painostavaa tikitystä eikä 

mikään mikä eteeni osui tuntunut perustellulta tai sopivalta esitykseemme.

Keventääkseni tuntemaani painetta puvustuksen valmistumisesta, otin asian puheeksi ohjaajan 
kanssa. Ajattelin että oman työni edistymisen kannalta olisi tärkeää sopia muutamasta kohtauk-
sesta, jotka todennäköisimmin jäisivät esitykseen. Päätöksen tekeminen oli ohjaajalle silminnäh-
den vaikeaa, mutta se vei lopulta omaani sekä koko esityksen prosessia eteenpäin, sillä kuten 
ohjaaja totesi: ”Asioita olisi lyötävä lukkoon kuitenkin jossain vaiheessa.”
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Pukusuunnitteluprosessia vaivaavasta kiireen tunnusta johtuen halusin kokeilla keinoja, joiden 
avulla prosessia voisi helpottaa. Varsinaisen pukusuunnittelutyön tapahtuessa vasta harjoitus-
kaudella, olisi pukusuunnittelullisia keinoja tuotava konkreettisesti osaksi harjoituksia ja harjoi-
tustilaa. Päädyin käyttämään pukurekkiä harjoituksissa, joka mahdollisti nopeat pukukokeilut. 
Minua kiinnosti pukusuunnitteluprosessin näkyväksi tekeminen ja sitä kautta avoimempi, 
prosessikeskeinen pukusuunnittelu. Vastuun jakaminen näyttelijöiden kanssa roolihahmojen 
ulkoisen olemuksen etsimisessä, mahdollistaisi läsnäoloni ja aktiivisuuteni harjoituksissa ja siten 
nopeamman reagoinnin esityksen sisällä tapahtuviin muutoksiin.

Ohjaajan kanssa käydyn, esityksen roolihahmoja koskevan keskustelun pohjalta, etsin puvustos-
ta vaatteita ja asusteita vietäväksi harjoitustilaan esiintyjien vapaaseen käyttöön. Valitsin yksit-
täisiä puvun osia kullekin roolihahmolle, mutta ohjeistin esiintyjiä käyttämään ja yhdistelemään 
niitä vapaasti. Toisinaan saatoin pyytää esiintyjiä pukemaan jonkun tietyn vaatteen päälle, jos 
harjoitusta seuratessani koin, että se voisi sopia kohtaukseen tai viedä tilannetta haluttuun suun-
taan. Käytin pukurekkiä harjoituksissa lattiatyöskentelyjakson lisäksi koko harjoituskauden ajan. 
Harjoituskauden alkupuolella pukurekki sijaitsi lavalla keskeisellä paikalla niin, että esiintyjillä 
oli lyhyt matka sen luokse kesken kohtausharjoituksen. Esiintyjät ottivat pukurekin ”haltuunsa” 
nopeasti ja saattoivat vaihdella puvunosia kesken kohtauksenkin. Pukurekissä olevat vaatteet ja 
asusteet antoivat ideoita esiintyjille ja tukivat heidän roolityötään.

Pukurekki harjoitustilassa

Harjoitustilan seinustalla istuessani ja näyttelijöitä katsoessa minulle tuli ajoittain 
tunne, kuin minulla olisi ohjaimet käsissäni, joiden avulla pystyin sanattomasti 

vaikuttamaan kohtauksen etenemiseen. Hetken mielijohteestani annoin heille mil-
loin mitäkin kokeiltavaksi: naamioita, leikkiaseita, peruukkeja... Ja aina he keksivät 

niille jotakin käyttöä. Harjoitustila täyttyi pikkuhiljaa rekvisiitasta ja asusteista. 
Harjoitusten edetessä ymmärsin, että minulla oli suuri vastuu siitä mitä tilaan vein, 
sillä vain minä, kohtauksen ulkopuolisin silmin, saatoin pitää puvustuksen lopullis-

en visuaalisen kokonaisilmeen kontrollissa.
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Kuva 5. Kohtausharjoituksessa näyttelijät tutkivat naamioiden vaikutusta ilmaisuun.

Kuva 6. Näyttelijät improvisoivat kohtauksen luotiliivien innoittamana.
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Sovitustilanteen vaikutus esiintyjään

Pukurekin käyttö harjoituksissa ja kohtauksien sisällä vaikutti pukusuunnittelun prosessiin siten, 
että varsinaisia puvustossa tapahtuvia sovituksia ei tarvittu. Suvi Matinaro (2014, 39) kirjoittaa 
maisterin opinnäytetyössään Pukusuunnittelija ja näyttelijän kolme minää pukusovituksiin liitty-
vistä ongelmista, joihin liittyy keskeisesti se, että näyttelijä työskentelee pääsääntöisesti lavalla. 
Siirtyminen sovitushuoneeseen voi häiritä näyttelijän yhteyttä roolihahmoon. Itsekin olen ha-
vainnut, että esitystilan ja usein puvustossa sijaitsevan sovitushuoneen fyysinen etäisyys sekä 
kiireen tuntu, voi häiritä pukusuunnittelijan ja näyttelijän kommunikaatiota. Harjoitus- tai esitys-
tilasta siirtyminen pukusovitukseen voi olla ikään kuin hyppäys pois esityksen maailmasta, jolloin 
pukua koskeva kommentointi ei aina tapahdu hahmon kautta. Matinaro kirjoittaa aiheesta ”La-
valla ollessaan näyttelijä tietää olevansa siellä hahmon ja teoksen vuoksi, mutta sovitushuonees-
sa, armottomissa valoissa ja peilien edessä yksityinen ja ammatillinen minäkuva ja ruumiinkuva 
sekoittuvat helposti.” (Matinaro 2014, 38.)

Jaan Matinaron (2014, 75) kokemuksen, jonka mukaan näyttelijä saattaa sovituksessa omaksua 
sovitusmallin roolin sen sijaan, että käyttäisi sovitustilanteen hyödykseen ja tutkisi puvun anta-
mia mahdollisuuksia näyttelijäntyölle. Matinaro (2014, 65) listaa kolme eri tekijää, jotka hänen 
mukaansa vaikuttavat näyttelijän toimintaan sovitustilanteessa ja ovat keskeisiä pukusuunnitteli-
jan työn kannalta. Hän kutsuu niitä nimellä näyttelijän kolme minää. Ammattiminä on näyttelijän 
ammatillinen persoona, joka suhtautuu itseensä ammatinharjoittajana teoksen näkökulmasta 
käsin. Näyttelijän näyttämöminä on fiktiivinen eli esityksen hahmo ja joka pitää sisällään hahmon 
henkilöhistorian ja sen vartalokäsityksen ristiriitoineen ja itsetuntoineen. Näyttelijän yksityisminä 
vaikuttaa ammattiminän taustalla, mikä tarkoittaa sitä että, näyttelijä käyttää yksityistä kokemus-
taan työnsä apuna. Yksityisminällä on oma henkilökohtainen historia, intsetunto, ruumiinkuva, 
kauneuskäsitys ja esteettiset mieltymykset. Matinaron teoriaan nojaten koen, että hänen nimeä-
mänsä ammattiminän ja yksityisminän vaikutukset näkyvät sovitustilanteissa usein voimakkaam-
min kuin näyttämöminän ja tekevät siten pukusuunnittelijan työstä haasteellisempaa. 

Yksityisminän vaikutus lienee voimakkain sovitustilanteissa, jotka tapahtuvat peilin kanssa, näyt-
telijän omien tuttujen kasvojen edessä. Sovitustilanne voi olla tunnelmaltaan latautunut, sillä 
paikalla esiintyjän ja pukusuunnittelijan lisäksi, voi olla puvuston työntekijä, ohjaaja sekä joskus 
muitakin esiintyjiä. Esiintyjä on oman katseensa lisäksi usean muun ihmisen arvioivan katseen 
alla. Kommentointi koskettaa puvun kautta myös esiintyjän fyysisiä ominaisuuksia. Puvun val-
mistamiseen tarvittavat tiedot vartalon mitoista ja yksityiskohdista ovat todellisuutta ja kuuluvat 
esiintyjän siviiliminän ominaisuuksiin, joiden kommentointi voi vieraannuttaa esiintyjän rooli-
hahmon kautta tapahtuvasta ajattelusta. Sovitustilanne on hetki, joka voidaan nähdä päätösten 
teon paikkana. Esiintyjä voi tuntea painetta, jos hän kokee, että hetkessä tehdyt päätökset mää-
rittävät hänen roolityötään prosessin loppuun saakka. Esiintyjä voi kokea olevansa eri tahoilta 
tulevien mielipiteiden ristitulessa ja varsinkin urallaan kokemattomampi henkilö voi olla epävar-
ma siitä, millaisista asioista on aiheellista ilmaista mielipiteensä.
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Havaintoja pukurekin käytöstä

Pukurekki mahdollisti pukusuunnittelun ja esiintyjien roolinrakentamisen prosessien limittymi-
sen, koska esiintyjät käyttivät pukurekkiä roolihahmon fyysistämisen apuvälineenä. Teatteritai-
teen tohtori Pia Houni (2000, 204-208) tiivistää väitöskirjassaan Näyttelijäidentiteetti, tulkintoja 
omaelämänkerrallisista puhenäkökulmista, havaintoja haastattelemiensa näyttelijöiden roolityö-
hön liittyvistä metodeista ja työvaiheista, jotka voivat vaihdella, mutta joista on löydettävissä 
kolme keskeistä elementtiä: Tekstin tasolla liikkuminen, erilaisten ulkoisten puitteiden näkyväksi
tekeminen ja roolityön viimeistely, jossa intuitiivisen toiminnan avulla tehdään näkyväksi edellä 
mainittujen vaiheiden synnyttämiä havaintoja. Pia Hounin haastattelemat näyttelijät kuvaavat 
roolihahmon fyysistämisen vaiheen olevan materiaalin keräämistä roolihahmon tunnistettavien 
piirteiden löytämiseksi. Materiaalilla näyttelijät tarkoittavat erilaisia elementtejä kuten konkreet-
tisia vaatteita, joiden avulla roolihahmoa tunnustellaan ja yritetään tehdä näkyväksi.

Pukurekin käytön antaman kokemuksen perusteella voisi päätellä, että esiintyjät suhtautuivat 
suopeammin puvun konkreettisuuteen harjoituskauden alkuvaiheessa, kun vaatteet esiteltiin ja 
tarjottiin heille heidän omilla ehdoillaan ja ennemminkin harjoittelun apuvälineenä kuin valmii-
na suunnitelmana. Pukusovituksiin tai pukujen kokeiluun ei liittynyt jännittynyttä tai latautu-
nutta tunnelmaa, koska puku oli osa harjoitusprosessia alusta saakka. Esiintyjien kynnys kokeilla 
erilaisia puvun tuottamia mahdollisuuksia madaltui, koska he eivät todennäköisesti ajatelleet 
niiden määrittävän pysyvästi roolityötään. Pukurekki antoi myös minulle pukusuunnittelijana 
mahdollisuuden luonnostella näyttelijöiden iholla, aikataulullisesti haastavan harjoituskauden 
aikana.

Sovitustilanteiden yhteydessä en havainnut Matinaron mainitsemaa näyttelijän ammattiminän 
ja yksityisminän aiheuttamaa roolihahmon epäolennaista kommentointia, kun esiintyjät tutki-
vat puvun mahdollisuuksia osana näyttämöllistä toimintaa. Harjoitustilassamme ei ollut peilejä, 
mistä johtuen esiintyjien oli sujuvampaa uppoutua roolihahmoonsa ja esityksen maailmaan. 
Ilman peiliä tapahtuvat sovitukset, jotka toteutettiin harjoitusten lomassa, käänsivät esiintyjän 
huomion pukuun sen sisältä päin. Tämä ilmeni niin, että esiintyjien kommentit koskivat enem-
män puvun tunnun ominaisuuksia, kuten sitä miltä tuntui kävellä sovitetut kengät jalassa. He 
myös kokeilivat aktiivisemmin liikkumista ja ehdottivat usein, että voisivat tehdä seuraavan koh-
tausharjoituksen sovitettavan vaatteen kanssa nähdäkseen mitä se synnyttää. Emme juurikaan 
tehneet pukuja koskettavia päätöksiä keskustelun pohjalta tai sovitettaessa, vaan mielipiteet ja 
päätökset muodostettiin fyysisen toiminnan kautta saatujen havaintojen perusteella.
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Kuva 7. Näyttelijät improvisoivat kohtauksen käyttäen jääkiekkomailoja aseinaan.

Kuva 8. Empatiakohtauksen harjoittelua.
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Kuvat suunnittelun ja kommunikaation välineenä

Harjoituskaudelle siirryttäessä mieleeni oli kertynyt abstrakteja ideoita: vaikeasti hahmotettavaa 
massaa väreistä, materiaalien tunnuista, muodoista ja silueteista. Minulla oli tarve saada visuaa-
lisia vastineita teemoille ja kohtausaihioille, joita oli ilmennyt ennakkosuunnittelukauden aikana 
käydyissä keskusteluissa. Hahmottaakseni ja järjestääkseni tuota epämääräistä materiaalien 
paljoutta, käytin ajatteluni apuna kuvia.

Ensimmäisiä kuvia valitessa luotin intuitioon. Otin kuvan talteen herkästikin, jos vain pysäh-
dyin sen kohdalle hieman pidempään. Ajattelin, että kuvan kohdalla pidempi pysähtyminen 
merkitsee sitä, että löydän siitä joitain mahdollisia yhtymäkohtia työryhmän kanssa käytyihin 
keskusteluihin ja sitä kautta tulevan esityksen maailmaan. Kuvien määrän kasvaessa, osittain 
alitajuntaisestikin, aloin hahmottaa niitä yhdistäviä piirteitä ja siten nuo havainnot alkoivat 
johdatella minua valitsemaan tietyntyyppisiä, keskenään yhteneväisempiä kuvia. En voi sanoa, 
että pelkästään intuitio olisi johdatellut toimintaani, vaan valintojeni taustalla saattoi vaikuttaa 
tiedostamattani ja tiedostaen työryhmän suunnittelijoiden välillä käydyt pohdinnat esityksen 
visuaalisuudesta.

Käytin kuvia keskustelun apuna, sillä koin, että tarvitsin tukea abstrakteille ajatuksille, joita minun 
oli vaikea sanallistaa. Kuvien käytöstä oli apua keskustelussa ohjaajan kanssa, jolle pukusuun-
nittelijan työnkuva oli vieras ja joka sanoi osaavansa sanoa mielipiteensä vasta kun hän näkee 
jotain konkreettista. Kiinnitin kuvia harjoitustilan seinään tehdäkseni prosessini näkyvämmäksi 
ohjaajan lisäksi myös näyttelijöille. Niiden avulla saatoin avata muille ryhmänjäsenille ajatuksiani 
puvustuksen kokonaisilmeestä, harjoituksissa nähtyjen yksittäisten vaatteiden osien lisäksi. Oh-
jeistin näyttelijöitä tulkitsemaan kuvia ei-kirjaimellisesti, vaan niin, että ne ilmentävät abstraktim-
malla tavalla ajatuksia tunnetiloista, materiaalien tunnuista ja väreistä, joita roolihahmot minussa 
herättivät. Kuvien hyödyntäminen ja niiden tarkoituksen selittäminen tuntuivat auttavan esiin-
tyjiä ymmärtämään, että kuvien käyttö oli samankaltaista pukusuunnittelun luonnostelua kuin 
harjoituksissa käytetty pukurekkikin.

Kuvat olivat keino välittää ajatuksiani näyttelijöille, joiden kanssa ei muutoin ollut aikaa keskus-
tella roolihahmoista. Keväällä 2018 valmistunut näyttelijä kertoi minulle kokemuksistaan roolin-
rakentamisen alkuvaiheessa ja erään pukusuunnittelijan hänelle näyttämien ideakuvien herättä-
mistä ajatuksista seuraavalla tavalla:

Itse näyttelijänä tunnistan sen, että ennen kun roolihenkilö muuntuu lihaksi ja siihen saa 
konkreettista tuntumaa, voi olla vaikea keskustella siitä, miten ulkoisesti näen henkilön. 
Toisaalta se voi olla myös työrauhan antamista pukusuunnittelijalle, koska tontti koetaan 
itselle vieraaksi alueeksi, että saanko minä muka sanoa? Pukusuunnittelijan pukuluon-
nokset voivat toisaalta myös auttaa näyttelijää hahmottamaan henkilöä. Miulle kävi niin 
tässä [teatteriesitys X], että ei miulla ollut kauheesti vielä mielikuvia, millainen se hahmo 
on, mutta kun [pukusuunnittelija X] näytti piirrustuksia pelipaidoista ja gangstatyylisis-
tä vaatteista, alkoi miunkin mielikuvat ohjautumaan siihen suuntaan, et aivan tää olis 
niinku tällainen tyyppi. /.../. Kysymys on varmasti tosi paljon just siitä läpinäkyvyydestä 
ja ääneen sanottamisesta. (Näyttelijä 1. 22.04.2019.)
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Intuitio luovassa työssä

Käytämme intuitiota jokapäiväisessä elämässämme niin arjessa kuin luovassa työssäkin. Psykolo-
gi, luennoitsija ja tietokirjailija Tony Dunderfelt (2011, 9-114) kuvailee kirjassaan Intuitio - sisäinen 
viisaus intuition olevan keino päästä käsiksi alitajunnassamme vallitsevaan tiedostamattomaan 
älykkääseen ja luovaan toimintaan. Arjessa intuitio näyttäytyy meissä itsessämme ja ympäril-
lämme tapahtuvien asioiden havainnoimisena, sen perusteella mihin meidän tulisi kiinnittää 
huomiomme saadaksemme tarpeemme ja tavoitteemme toteutetuksi. Luovassa työssä kuten 
pukusuunnittelussa intuition avulla voidaan löytää taiteellinen inspiraatio. Dunderfeltin mu-
kaan tavallista arkista ajattelutoimintaa ja intuition tuottamia ideoita yhdistää se, ettemme aina 
ymmärrä syitä ajatustemme synnyn taustalla. Ajatusten nopea liikehdintä voi kuitenkin olla usein 
tuloksetonta, kun taas intuitio selkeydessään antaa suoran ratkaisun tai idean. 

Prosessikeskeinen työtapa mahdollistaa intuition käytön keinona tehdä valintoja ja päätöksiä. 
Toisinaan prosessi voi ikään kuin pakottaa suunnittelijan turvautumaan intuitioon tiukan aika-
rajan puitteissa. Demojen eli lyhyiden esitysten tai improvisaatio harjoitusten lopputulemana 
esitykseen voi jäädä puvun elementtejä, jotka on valittu intuitiivisesti, esimerkiksi esiintyjien 
toimesta. Vaikka valintoja ei heti perusteltaisi, voi pukusuunnittelija kokea ennen pitkää tarvetta 
hakea syitä ja perusteluja niiden olemassaololle esityksessä.

Valkoiset kulahtaneet kalsarit olivat ensimmäisiä puvun osia, joita toin näyttelijöille harjoituksiin.
Kalsarit olivat osa peruspukua yhdessä harmaan alustopin kanssa. Vaihtuvien hahmojen alle 
jäävä ”perushahmo” ei kuultanut läpi näyttelijäntyöllisesti.  Harjoituskaudella koin tehneeni 
valintani intuitiivisesti ja siksi minulla oli hankaluuksia yrittäessäni perustella niiden kuuluvuut-
ta esitykseen. Analyyttisen ajattelun sijaan intuitiivisen toiminnan tuloksena syntynyt idea ei 
tuntunut tarpeeksi harkitulta, kun idean alkuperä jäi mielessäni hämärän peittoon. Perustelujen 
puuttuessa saatoin myös epäillä ideani uskottavuutta muiden silmissä.

Aloin kyseenalaistamaan kalsareiden kuuluvuutta esitykseen, koska enhän oik-
eastaan osannut perustella valintaani. Kalsarit ensimmäisenä puvun osana saattoi 
jäädä tai unohtua käyttöön ja ehkäpä vain totuimme niihin. Oli vaikea hahmottaa 

näkymää lavalla niin kuin se olisi tuore. Myöhemmin vein harjoitustilaan chinot 
(Chino-housut, joita käytetään pukeutumisessa usein siistimpänä vaihtoehtona 
farkuille) ajatuksenani, että ”chinomies” edustaa esityksessämme miehenkuvaa. 
Näyttelijöiden ilmeet kertoivat kaiken, mutta tottelevaisina he vetivät aiempaa 
epämukavamman tuntuiset pöksyt jalkoihinsa ja vakuuttivat ymmärtävänsä 

kokeilun syyt. Näyttämökuvallisesti chinot kyllä toimivat, mutta oliko syy sitten 
sympatiassa, jota näyttelijöiden mieltymys kalsareita kohtaan herätti minussa vai 

intuitiivisessa tunteessa siitä, että kalsarit ovat paremmat -syy siihen, että valkoiset 
kalsarit tuotiin harjoituksiin jo samana päivänä takaisin.
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Dunderfelt (2008, 19) avaa intuitioon kohdistuvan mystiikan ja epämääräisen tunteen johtuvan 
siitä, ettemme yleensä tiedä intuition tuottaman oivalluksen alkuperää. Intuitio ei välttämättä ole 
loogista ja järkevästi perusteltavissa emmekä ole tottuneet sellaiseen. Minun mielestäni intuitii-
visesti tehtyjen päätösten perustelun tarpeelle voi olla myös syynä yhteiskunnan ja taideyhtei-
sön älyllisyyden korostaminen. Toisaalta painetta perusteluille antaa taiteilijan vastuu siitä, mitä 
hän päättää laittaa katsojan nähtäväksi ja koettavaksi. Tiedostamatta tehtävää, tiettyä ihmisryh-
mää tai ilmiötä loukkaavaa tekoa halutaan välttää olemalla tiedostavia esitystä tehdessä.

Vaikka en enää nykyään ole tuntenut samanlaista pakottavaa tarvetta perustella jokaista teke-
määni puvustuksellista ratkaisua, voin silti yrittää näin jälkikäteen analysoida valkoisten kalsa-
reiden merkitystä kyseisen esityksen puvustuksessa ja siten löytää valintaani johtaneita syitä. 
Vastapainona suurelle mittakaavalle, maailmankaikkeudelle ja väkivallalle, valkoiset kalsarit 
edustivat henkilökohtaisuutta, samaistuttavuutta ja turvallisuutta. Niiden olemus sekä selkeä ja 
muusta puvustuksesta erottuva väri toimivat ikään kuin puvustuksen tukipilarina, joka selkeytti 
kokonaisuutta olemalla tarpeeksi puhdas alusta muille puvustuksen vaihtuville osille. Ne loivat 
kontrasteja, sillä esimerkiksi pehmeät valkoiset kalsarit yhdistettyinä koviin, mustiin luotiliiveihin, 
loivat ristiriitaisen vaikutelman, mistä koko esityksessä oli kyse: ”kaikki ei ole sitä miltä näyttää”, 
”hyvästä tulee paha” yms. Käytännön tasolla, joustavan ja kevyen materiaalinsa ansioista, ne 
sopivat rajun fyysiseen toimintaan lavalla. Näin jälkikäteen ajattelen, että nämä perustelut ovat 
jollain tasolla vaikuttaneet päätöksieni takana jo harjoituskaudella. Minulla oli hankaluuksia hah-
mottaa esityksen kokonaisuutta, joten todennäköisimmin irralliset elementit ja ilmiöt yhdistyivät 
mielessäni intuitiivisesti yhdeksi kokonaisuudeksi: valkoisiksi kalsareiksi.

Dunderfeltin (2008, 40) mukaan luovassa työssä intuitio ja rationaalinen ajattelu parhaimmillaan 
täydentävät toinen toisiaan: 

Tavallinen aistiminen antaa perustan rationaaliselle järjelle. Intuitio antaa perustan oival-
tavalle järjelle. Molempia tarvitaan. Yhdessä ne muodostavat viisautta. Pelkkä rationaali-
suus on kylmää ilman intuitiota. Intuitio voi olla sekavaa ilman rationaalisuutta. 
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Kuva 9. Valkoiset kalsarit muodostuivat tärkeäksi osaksi esitystä.
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Koira kuolee
Prosessikeskeinen pukusuunnittelu tekstilähtöisessä työskentelyssä
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Esitys Koira kuolee (2017) valmistettiin yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Tam-
pereen Yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelman kolmannen vuosikurssin kanssa, syyslukukau-
den 2016 ja kevätlukukauden 2017 aikana, osana Kanditeatteri -kurssia. Disney musikaalimme 
käsikirjoitus pohjautui Disneyn 101 dalmatialaista -tarinaan ja kertoi sen ”pahishahmon” Cruella 
Devilin tarinan. Tarina alkaa Cruellan varhaisteini-iästä, kun tämän lemmikkikoira kuolee ja hänen 
tietokoneensa Sininen valo (roolihahmo) houkuttelee tämän olemaan ”paha”: syömään roska-
ruokaa, kuluttamaan ja olemaan irstas. Cruella tapaa Turkkurin, esityksen toisen päähahmon ja 
ostaa tältä maailman hienoimman valkoisen turkiksen. Cruella pukee turkiksen päälleen, jonka 
jälkeen paluuta entiseen ei enää ole. Cruella muuttaa kartanoon Turkkurin kanssa ja kartanossa 
vierailee esityksen muita hahmoja kuten Teurastaja, taiteilija Teemu Mäki, Tiedemies sekä ava-
ruuskoirat Strelka ja Belka. Muita esityksen roolihahmoja on kolme tanssijaa sekä esityksen alku-
puolella esiintyvä Kettutyttö. Esitys käsittelee kulutusyhteiskuntaa, materialismia, valtasuhteita, 
väkivaltaa ja se pohtii kuinka lemmikkieläimen kuolemaan pitäisi suhtautua: saako sitä surra?

Esityksessä nähtiin kolmetoista roolihahmoa, joiden pukuvaihdot tapahtuivat yleisöltä piilossa, 
tilaa jakavan, lattiasta kattoon ulottuvan pahvisen seinän takana ja eteistilassa pahvisen rekan 
takana. Puvustuksen lähtökohtana ei ollut Disneyn alkuperäisteos eikä lopputulos muistuttanut 
sitä lainkaan. Värikäs ja yliampuva puvustus oli kontrastinen suhteessa neutraaliin valaistukseen 
ja lavastukseen, joka koostui kokonaan ruskeasta pahvista rakennetuista elementeistä. Hahmot 
olivat ikään kuin karikatyyrejä tai vinksahtaneita lelufiguureja, jotka temmelsivät pahvisessa 
pakkauksessaan eli lavasteissa. Cruellan varhaisteini-iän tapahtumat sijoittuivat esityksen alku-
puolelle ja pahvisen seinän etupuolelle lähelle katsomoa. Puvustuksen ilme on alussa neutraali ja 
arkirealistinen, kunnes pahvisen seinän läpi työntyvät Sinisen valon -hahmot - jotka ilmentyvät 
kahtena sinisiin vartaloa myötäileviin kokovartalopukuihin pukeutuneena hahmona - alkavat 
muuttaa esityksen maailmaa vinksahtaneemmaksi. Pahvisen seinän takaosassa, jossa Cruellan 
kartano sijaitsee, puvustus alkoi noudattaa aivan omaa koodistoaan. Turkikset muodostuivat 
värikkäistä matonkuteista ja taiteilija Teemu Mäki oli kuristua liian moneen kaulassa roikkuvaan 
kravattiinsa. Pukusuunnittelun taustalla minulla oli ajatus, että hahmojen visuaalinen ilmentymä 
on Cruellan vinksahtaneen ja hallusinoivan mielen tuotosta. Hahmojen fyysinen olemus kuvasti 
sitä, kuinka roolihahmot kokevat itsensä: Upeina, mahtavina ja voittamattomina. Lavastus puo-
lestaan kuvasi roolihahmojen sisällä vallitsevaa todellista tyhjyyttä.

Oman ryhmäni muodostivat ohjaaja ja dramaturgi Anni Rajamäki, lavastaja Teija Turtio sekä näyt-
telijät Lauren Lehtinen, Eric Parco, Pihla Pohjolainen, Anna-Sofia Tuominen ja Juho Uusitalo.
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Kuva 10. Esityksen alkupuolella puvustus noudatti enemmänkin arkirealismia.

Kuva 11. Kohtauksessa Cruella on pukenut turkiksen ylleen ja hänestä tulee paha.
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Kuva 13. Kuvassa näkyvät Cruellan lisäksi taustatanssijat sekä taiteilija Teemu Mäki.

Kuva 12. Avaruuskoirat Strelka ja Belka tanssivat kohtauksessa.
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Työprosessi

Esityksen tekoprosessi lähenteli perinteisempää käsikirjoitukseen pohjautuvaa työtapaa, koska 
esityksellä oli käsikirjoitus ja prosessiin sisältyi harjoituskautta edeltävä ennakkosuunnittelujak-
so. Ennakkosuunnittelujaksolla olivat läsnä suunnittelijat ja ohjaaja. Esiintyjät vierailivat suunnit-
telujaksolla muutaman kerran. Keskustelu oli avointa ja ideoita heiteltiin ylitse ammattirajojen, 
mutta toimimme kuitenkin jo tässä vaiheessa enemmän oman suunnittelija-alueemme kautta. 
Ennakkosuunnittelujakson aikana purimme tarkasti käsikirjoituksen sekä mietimme esityksen 
visuaalista ilmettä ja rakennetta. Ennakkosuunnittelun loppupuolella häämöttävä Teatterikor-
keakoulun opetusteatterin -joka mahdollistaa opiskelijoiden esitysten tekemisen tarjoamalla 
puitteet ja resurssit- raamipalaveri pakotti meidät lyömään isompia linjoja visuaalisten suunnitel-
mien osalta lukkoon. Ryhmäkeskustelun lisäksi ennakkosuunnittelujakson työtapoja oli kaikkien 
ryhmänjäsenten valmistamat demot, lukuharjoitukset, inspiraatiokuvien etsiminen ja kohtausten 
pohjalta tehdyt improvisaatioharjoitukset.

Harjoituskauden aluksi ohjaaja ja suunnittelijat esittelivät esiintyjille sen hetkiset suunnitelmansa 
eli käytännössä kerroimme, mitä olimme ennakkosuunnittelujaksolla puhuneet ja mitkä olivat 
opetusteatterin asettamat resurssit. Avasimme ajatuksiamme visuaalisesta ilmeestä painottaen 
suunnittelutyön keskeneräisyyttä. Harjoituskauden työtapoja oli ryhmäkeskustelut, esiintyjien 
valmistamat demot, kohtausharjoitukset sekä pukuharjoitteet. Suunnittelijat seurasivat harjoi-
tuksia ja osallistuivat niihin tuomalla tilaan elementtejä esiintyjille.
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Kuva 14. Näyttelijä Juho Uusitalo esitti Tiedemiestä.
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Pukusuunnittelun prosessi ja sen haasteet 
Koira kuolee -esityksessä

Toisin kuin Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esitystä, ajattelin Koira kuolee -esitystä alus-
ta asti pukusuunnittelun näkökulmasta. Yksi kokemukseeni vaikuttanut tekijä oli se, että esitys 
pohjautui käsikirjoitukseen, jossa hahmot olivat jo olemassa. Haluan nostaa tämän esityksen esil-
le opinnäytetyössäni, koska oma suhtautumiseni esityksen pukusuunnittelun prosessiin lähenteli 
kuitenkin enemmän prosessikeskeisestä työtapaa.

Aiemmin pukusuunnittelemieni esitysten kohdalla olen aina ollut erityisen kiinnostunut puku-
suunnittelijan ja näyttelijän yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista. Harmikseni olen kuitenkin 
usein huomannut, että ajallisesti tiukka harjoituskausi on hankaloittanut sitä. Pukusuunnitteli-
jan ja esiintyjän väliselle keskustelulle on ollut aikaa vain rajallisesti. Koen olevani sosiaalisissa 
tilanteissa hitaasti lämpiävä, joten tietyn aikarajan sisällä tapahtuva vilkas, usean eri henkilön 
välillä käytävä keskustelutilanne, ei ole minulle antoisin hetki tuottaa uusia ideoita. Minusta on 
tuntunut, että pukusuunnittelijana olen jäänyt liikaa taka-alalle näyttelijäntyöhön painottuvan 
harjoitusjakson aikana. Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esityksen prosessin aikana löy-
tämäni keinot työskennellä näyttelijöiden kanssa harjoitteiden ja kuvien avulla aiheuttivat sen, 
että halusin työstää hahmoja yhdessä esiintyjien kanssa harjoituskaudella sen sijaan, että olisin 
painottanut pukusuunnittelun ennakkosuunnittelujaksolle.

Olin asennoitunut suunnittelemaan esitystä prosessinomaisesti. Jätin useat puvus-
tusta koskevat päätökset harjoituskaudelle, sillä halusin luottaa palasten loksahtel-
evan paikoilleen aina yksi pala kerrallaan. Niin lopulta tapahtuikin, vaikka prosessi 

koettelikin niin omia, kuin varmasti muidenkin hermoja, sillä näyttävä ja runsas 
puvustus vaatii aikaa näyttelijöiltä oppia työskentelemään sen kanssa.
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Turkisharjoite

Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esityksen harjoituskaudella käyttämäni prosessikeskei-
nen pukusuunnittelutapa, antoi minulle uudenlaisen tavan keskustella roolihahmoista esiinty-
jien kanssa. Halusin kokeilla konkreettisiin pukukokeiluihin perustuvaa pukusuunnittelua myös 
käsikirjoitukseen pohjautuvan esityksen yhteydessä. Kokeilin muutamia pukuharjoitteita, joiden 
tarkoitus oli pitkälti samankaltainen kuin käyttäessäni pukurekkiä. Minua kiinnosti saada puku-
suunnittelulliset keinot osaksi näyttämöharjoituksia ja siten tehdä pukusuunnittelun prosessista 
näkyvämpi ja orgaanisempi.

Halusin välttää peilin käyttöä harjoitusjakson aikana perustuen huomioihin peilittömyyden 
vaikutuksista näyttelijäntyöhön, joita olin aiemman esityksen työprosessin aikana tehnyt. Koira 
kuolee -esityksen sisältöön liittyi vahvasti materian ihannointi, mikä edellä mainitun lisäksi saat-
toi johdatella minua kehittämään harjoitteita, jotka keskittyvät erityisesti puvun tunnun vaiku-
tukseen roolihahmon rakentamisessa. Koin, että esityksen kaksi päähahmoa Cruella ja Turkkuri 
olivat ikään kuin tyhjiä kuoria: niin kutsuttuja materiaalinarkomaaneja. He saivat tyydytyksensä 
ja sisällön elämäänsä maallisesta mammonasta. Tästä syystä harjoitteet, jotka saivat esiintyjät 
kiinnittämään huomionsa pukujen materiaalien ominaisuuksiin, tuntuivat mielestäni perustel-
luilta. Harjoitteiden tarkoitus ei ollut pelkästään tähdätä hahmon ulkoisen olemuksen löytämi-
seen vaan niillä oli merkitystä myös hahmon sisäisen maailman löytämisessä. Harjoitteet olivat 
yksittäisen hahmon rakentamisen lisäksi keino hahmottaa koko esityksen maailmaa.

Siru Kosonen (2016) mainitsee maisterin opinnäytetyössään immateriaalisen puvun. Hän tarkoit-
taa sillä puvun avulla tuotettua tunnetta, joka näyttäytyy sen kokijassa kehollisena muutoksena. 
Kosonen avaa kehittämäänsä metodia:

...keksin juurruttaa puvun tanssijan iholle. Suunnittelin kokonaisuuden jokaiselle esiin-
tyjälle. Se puettiin päälle. Näitä vaatteita pidettiin kolme täyttä päivää, vaatteet sai myös 
viedä kotiin. Piirsin heidän liikeratojaan ja kehollisia muuntautumia treeneissä, uusia 
tapoja olla. Tämän jälkeen vaatteet poistettiin. Pyysin heitä havainnoimaan kehossaan 
tunnetta vaatteessa/vaatteesta ja vaatteen tuottamaa ruumiillista muistoa. Tanssijat 
pystyivät palauttamaan ruumiiseensa puvun olemuksen, sen tunteen tai tuottaman 
liikkeen. (Kosonen 2016, 62.)

Ennen varsinaisen harjoittelujakson alkamista kokeilimme harjoitetta, joka osittain hyödyntää 
kyseistä menetelmää. Harjoitteen keskiössä olivat alun alkaen turkikset. Halusin tarkkailla re-
aktioita ja kehonkieltä, joita pelkästään turkisten paino ja tuntu näyttelijöissä aiheuttavat. En 
halunnut käyttää käsikirjoituksessa mainittuja oikeita turkiksia, vaan napata niistä olennaisen ja 
representoida muilla keinoilla. Harjoitteen edetessä näyttelijä teki ehdotuksen, jonka seuraukse-
na naamiot päätyivät mukaan harjoitteeseen. Naamioteatterin perinne oli minulle vieras, mutta 
niiden visuaaliset ominaisuudet viehättivät minua, joten ne saivat jäädä harjoitteeseen puvus-
tukselliseksi elementiksi.

Esiintyjien tehtävänantona oli valita harjoitustilassa olevasta pukurekistä turkikset ja naamiot 
itselleen ja improvisoida kohtaus niiden inspiroimana. Esiintyjät marssivat tilassa katu-uskotta-
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van oloisina ”leuhautellen” turkiksiensa liepeitä. He silittelivät turkiksiaan ja hautautuivat niihin, 
nostellen takin kauluksia suojakseen.  Kohtaus eteni niin, että esiintyjät räppäsivät ja poseerasi-
vat itsetietoisen oloisina. Esiintyjät henkivät itsevarmuutta ja tunnelma kohtauksessa oli uhkaa-
va. Harjoituksissa vierailulla olleet ohjaavat opettajat pyysivät esiintyjiä toistamaan kohtauksen 
ilman naamioita, koska heidän mielestään hahmot jäivät näköesteen takia etäisiksi. Esiintyjät 
toistivat kohtauksen ilman naamioita, mutta olivatkin nyt silminnähden vaivaantuneita ja yritti-
vät kieltäytyä, koska sanoivat tuntevansa häpeää räppäämisestä ilman naamion tuomaa suojaa.

Soile Mäkelä, näyttelijä, ohjaaja, fyysisen teatterin opettaja sekä teatteri Metamorfoosin perusta-
ja kuvailee naamion vaikutuksia esiintyjään Kansan uutisten verkkoartikkelissa Teatteria naamion 
takaa (Ylitalo 2011) seuraavalla tavalla: ”Naamio on avain teatterin illuusioon. Se houkuttelee 
luoviin ja hulluihin juttuihin ja rohkaisee kehon ja tilan käyttöön.” Vaikka käytimmekin naamioita 
tietämättöminä naamioteatterin traditioista, ne kuitenkin mahdollistivat nopean muodonmuu-
toksen esiintyjissä: roolihahmon, jonka turvin he saattoivat tehdä jotain, mitä heidän yksityismi-
nänsä eivät mielellään tekisi. Mäkelän mukaan naamioteatterissa katsojalla on rauha keskittyä 
esityksen fiktiiviseen puoleen, esiintyjän ollessa taka-alalla. Voi siis olla, että esiintyjän kokemuk-
sissa naamion fyysisyys ikään kuin alleviivasi toiminnan fiktiivisyyttä katsojille, jolloin mahdolli-
nen arvostelu esiintyjän yksityisminän räppäämistaitojen sijaan kohdistuisi roolihahmoon. Tehty 
harjoite ei onnistunut tuottamaan puvun eli tässä tapauksessa naamion avulla niin voimakasta 
kehollista kokemusta esiintyjälle, että sen tuottama muistijälki olisi suojannut häntä häpeältä 
naamion riisuttuaan. Häpeän vaikutus oli niin suuri, että se kumosi myös turkiksien keholle tuot-
taman tunteen ja siksi aiemmin nähty itseriittoisen oloinen liikkumistapa oli nyt heikompaa.

Turkiksien käytöllä harjoitusjakson edetessä tuntui olevan merkittävä vaikutus esiintyjien kehon-
kieleen ja olemisen tapaan. Turkisten olemukseen kiteytyi jotain olennaista esityksestämme ja 
varsinkin Cruella-hahmon näyttelijälle oli tärkeää saada pukeutua harjoituspuvun virkaa toimit-
tavaan turkikseensa kaikissa harjoituksissa. Hänelle sen tuntu oli tärkeämpää kuin sen ulkonäkö, 
sillä käsikirjoituksessa turkista kuvailtiin kirkkaan valkoiseksi, maailman hienoimmaksi turkik-
seksi, kun todellisuudessa harjoitusturkis oli rikkonainen ja nukkavieru. Näyttelijän mukaan mitä 
isompi ja painavampi turkis on sitä parempi. Lopullisen esityksessä nähtävän värikkään maton-
kudeturkiksen päälle, lisättiin esityksen puolivälissä matonkude paakuista valmistettu lisäosa. 
Takki painoi niin paljon, että näyttelijä hiostui sen sisällä ja liikkeestä tuli hitaampaa. Näyttelijä 
korosti näyttelijäntyöllisesti turkiksen keholleen tuottamia vaikutuksia. Sen sijaan, että hän olisi 
yrittänyt vastustella tai tulla toimeen vaativan matonkudeturkiksen kanssa, hän toimi sen kanssa 
symbioosissa. Aiemmin mainitsemani ajatus materiaalinarkomaaneista, kiteytyi matonkudetur-
kiksessa ja sen vaikutuksesta lyyhistyneessä Cruellassa.
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Kuva 16. Näyttelijä Pihla Pohjolainen esitti Turkkuria.

Kuva 15. Cruellan turkis kokonaisuudessaan.
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Puvun materiaalisuuden vaikutus esiintyjään ja 
roolihahmon syntyyn

Materiaalisuuden korostuminen Koira kuolee -esityksen yhteydessä johdatteli minut pohtimaan 
uudestaan omaa suhdettani puvun materiaalisuuteen. Tieteen termipankki (2016) kuvailee 
aineella ja materialla tarkoitettavan tavallisessa kielenkäytössä sitä ainesta, josta materiaaliset 
objektit koostuvat. Materiaa on esimerkiksi puu, josta tuoli koostuu. Tieteellisen kielenkäytön 
yhteydessä materiaalisella objektilla tarkoitetaan objekteja, jotka ovat ulotteisia ja joihin liittyy 
massa. Kielitoimiston sanakirja (2018) määrittelee sanan aineellinen seuraavalla tavalla: ”ainetta 
oleva, aistein tajuttava, materiaalinen; ainetta, aineellisia seikkoja koskeva t. niihin liittyvä.” Näin 
ollen puvun materiaalisuudella tarkoitan puvun ominaisuutta rakentua aineellisista materiaaleis-
ta kuten kankaista, turkiksista, paperista tai vaikkapa muovista.

Materiaalisuus sanana assosioi minussa negatiivisesti, minkä taustalla vaikuttaa kulutusyhteis-
kuntamme ja ilmastonmuutos. Toisaalta kiinnostuksestani konkreettisia materiaaleja kohtaan 
kielii se, että olen aiemmalta koulutukseltani vaatetusalan artesaani. Materiaalit kuten kangas, 
lanka, pahvi, paperi ja erilaiset maa-ainekset kiehtovat minua, niiden erilaisten ominaisuuksien ja 
muuntautuvuutensa vuoksi ja siksi koen ajoittain turhautuneisuutta puvun materiaalisen merki-
tyksen vähäisestä huomioimisesta. 

Pukusuunnittelija Laura Haapakangas (2018, 7) havainnoi maisterin opinnäytetyössään SHH! - 
Ei-inhimillisen toimijuuden äärellä, että näyttämö koetaan inhimillisen ilmaisun paikaksi ja siten 
materiaalisuuteen lavalla suhtaudutaan väheksyvästi. Haapakankaan kokemusta tukee kuva-
taiteilija Timo Heinon (2016, 51-52) aiheeseen liittyvä huomio hänen väitöskirjassaan Aineen 
olemuksesta materiaalin muuntumiin: ”Teosten materiaalisuuteen suhtaudutaan usein pelkkänä 
varsinaisen teoksen mahdollistavana rakennusmateriaalina, ilman että teoksen aineellisuudelle 
itsessään annettaisiin erityistä merkitystä tai että siihen suhtauduttaisiin teoksen olennaisena 
sisältönä.” Heinon mukaan taiteen arvottamisen yhteydessä voi ilmetä välinpitämätön, tiedosto-
maton tai tietoisen väheksyvä suhtautuminen aineellisuuteen. Haapakangas ja Heino kommen-
toivat materiaalisuutta näyttämöllä sekä teosten materiaalisuutta kuvataiteen kentällä, mutta 
koen sen myös perustelevan ajoittain kokemaani tunnetta puvun alisteisuudesta ja sen sisällölli-
sen merkityksen vähäisestä huomioimisesta.

Puvun näkökulmasta materia, josta puku koostuu, voidaan ajatella olevan rakennusmateriaalia 
roolihahmon sisäisen ja ulkoisen olemuksen synnyssä. Lopputuloksena nähtävästä roolihahmon 
visuaalisesta ilmenemismuodosta on sen synty prosessin aikana karsiutunut pois tarpeettomaksi 
koetut elementit. Katsojakokemuksen kannalta hahmo on uskottavampi, kun kaikkea ei kerrota 
puvun keinoin, sillä näyttelijäntyölliset ratkaisut yhdessä puvun kanssa luovat kiinnostavan rooli-
hahmon. Kun katsoja näkee lavalla valmiin esityksen ja pukusuunnitteluprosessin lopputuloksen: 
esimerkiksi roolihahmon pukeutuneena farkkuihin ja mustaan t-paitaan, hän ei välttämättä tie-
dosta sitä vaikutusta, jonka pukusuunnittelun prosessi ja materiaalin ominaisuudet ovat tehneet 
esiintyjän roolinrakentamiseen ja sitä kautta roolihahmoon. Voimakkaan visuaalisen ja runsaan 
puvustuksen kohdalla voidaan antaa arvostusta sille pelkästään sen miellyttävien visuaalisten 
ominaisuuksien perusteella eikä niinkään pohdita tai kyseenalaisteta sen esitykselle tai roolihah-
moille antamaa sisällöllistä merkitystä.
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Moniaistinen puku

Aloin ymmärtämään puvun monitahoisuutta tutustuttuani prosessikeskeiseen työtapaan, joka 
nosti puvun muut kuin visuaaliset ominaisuudet suuremmalle huomiolle. Aloin kiinnostua tar-
kemmin siitä, kuinka materiaalin aiheuttama tuntoaistimus vaikuttaa roolihahmon syntyyn ja sen 
johdosta tulin paremmin tietoiseksi myös puvun materiaalin kokemuksellisista, emotionaalisista 
ja assosioivista ominaisuuksista.
 
Pukusuunnittelija Mimosa Norja (2017) on käsitellyt laajasti puvun monitahoisuutta ja sen tran-
sformatiivisia ulottuvuuksia maisterin opinnäytetyössään Puku muutoksen agenttina, eli katsoja 
- kokija kävelyllä toisen kengissä. Norja jaottelee näitä ulottuvuuksia ranskalaisen filosofin sekä 
marxilaisen yhteiskuntateoreetikon Henri Lefebvren (1901-1991) kolmijakoista sosiaalisen tilan 
ja sen tuottamisen hahmotelmaa soveltaen. Norja (2017, 24) jakaa puvun ulottuvuudet kolmeen 
kategoriaan seuraavalla tavalla: ”Objektiivisesti havaittu puku, eli aistien kautta havaitut puolet. 
Subjektiivisesti käsitetty puku, eli puvun mentaaliset ulottuvuudet; muistot ja merkitykset. Eletty 
puku, eli ajassa syntyvät ulottuvuudet, jotka ovat samaan aikaan ”havaitun” ja ”käsitetyn” yhdis-
telmä, kokonaiseksi elettyjä”. Norjan jaottelu kuvaa hyvin sitä, kuinka kattavasti käytämme koko 
kehoamme ja kaikkia aistejamme havaitessamme pukua. Eri aisteihin ja mieleen vetoavien omi-
naisuuksien yhteisvaikutuksesta koostuu havaintomme ja sitä kautta kokemuksemme puvusta.

Ei ihmiskunta ole kovin järkevästi toiminut -esityksen harjoituskaudella ilmeni tapaus, jota käytän 
esimerkkinä Norjan mainitsemien puvun ulottuvuuksien hyödyntämisessä esiintyjän roolinra-
kentamisessa. Improvisaatio harjoituksen myötä syntyi kohtaus, jossa roolihahmo kuuntelee 
hevi musiikkia, pukee päälleen kiiltävät mustat legginsit, niittivyön ja mustan verkkopaidan sekä 
levittää huulilleen mustaa huulipunaa ja rajaa silmänsä mustalla meikkikynällä. Vein harjoitus-
tilaan mustan verkkopaidan ja näytin sitä esiintyjälle ehdottaakseni sen kokeilemista kohtaus-
harjoituksessa. Esiintyjän katse kirkastui, hän reagoi paitaan voimakkaasti ennen kuin ehti edes 
koskettaa sitä. Hän kertoi sen herättävän hänessä voimakkaita omakohtaisia nuoruudenkoke-
muksia ja hänestä se kuului ehdottomasti roolihahmolle. Esiintyjä puki paidan päälleen ja totesi 
useaan otteeseen sen olevan juuri oikeanlainen. Paidan lisäämisen jälkeen minusta tuntui, että 
kohtauksen tunnelma syveni. Kohtauksen sisältö oli esiintyjälle jo ennestään henkilökohtainen, 
mutta puvun aikaansaama tunnereaktio auttoi häntä hyödyntämään omaa kokemushistoriaansa 
roolityössään.

Esiintyjä havainnoi pukua katseellaan peilin kautta, mutta myös kehonsa tuntoaistimuksien ja 
liikkeen avulla. Katsoja havaitsee pukua usein pelkästään näköaistinsa kautta. Puvun herättä-
mien mentaalisten mielleyhtymien lisäksi puku ja puvun materiaali voivat herättää katsojan 
kehossa konkreettisempiakin reaktioita, kuten puistatuksen tai lämmön tunteen ilman fyysistä 
kosketusta. Haptisen representaation termiä on käytetty pukusuunnittelusta poiketen enemmän 
liikkuvan kuvan ja kuvataiteen analysoinnin yhteydessä. Professori Hanna Johansson (2010, 199) 
määrittelee artikkelissa Liikkuvan kuvan materiaalisuus ja haptinen representaatio haptisen rep-
resentaation tarkoittavan visuaalisen kuvan voimaa saada aikaan kosketusaistiin ja liikkeeseen 
vetoavia kokemuksia ja aistimuksia. Marjo Kuula (2012, 5) käyttää termiä haptinen representaatio 
maisterin opinnäytetyössään Valokuvan kosketus: Ulla Jokisalon teosten haptinen representaatio
tarkastellessaan sen vaikutusta Jokisalon esineellisten teosten (valokuvien) kokemisessa. Kuulan 
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mukaan haptinen havainnointi määritellään yleensä taktiilisten (kosketusaisti), kinesteettisten 
(liikeaisti) ja propriaseptisten (ruumiin sisäaistimus) aistimusten yhteistoiminnaksi. Haptisessa 
representaatiossa kuvallinen esittäminen on yhdistävä tekijä eri aistien ja asioiden välillä, jossa 
katse ja kohde lähentyvät toisiaan ilman kirjaimellista kosketusta.

Taidehistorioitsija Marjo Kuula (2012) käyttää esimerkkinä opinnäytetyössään videotaiteilija 
Shauna Beharryn Seeing is Believing -videota (1991) kirjoittaessaan puvun tuottamasta tunne-
muistosta. Kuula kuvailee puvun materiaalin tuottamaa vaikutusta seuraavalla tavalla:

Seeing is believing - teoksessaan Beharry kuvaa suruaan äitiään kohtaan. Hän on pu-
keutunut äitinsä intialaiseen kansallisvaatteeseen, sariin, jonka kankaan tekstuuriin ja 
muotoihin videolla keskitytään. Videolla Beharry kertoo äitinsä tarinaa ja samalla kamera 
ohjaa katsetta liikkuen sarin kankaan pinnalla. Audiovisuaalisen kuvan avulla Beharry 
luo tunteen läsnä olevasta äidistä ja hänen kosketuksestaan. Kankaan liikkuva muoto 
saa aikaan haptisen representaation, äidin kosketuksen tunnun tyttären (tai katsojan) 
kädellä. Tällä tavalla materiaalin tuntu ja äidin henkilökohtaisen vaatteen näkeminen luo 
tunteen äidin läsnäolosta ja kosketuksesta. (Kuula 2011, 46.)

Norjan (2017, 35) mukaan muistilla ja intuitiolla on pukusuunnittelijan työssä keskeinen mer-
kitys. Suunnittelija ammentaa omaan intuitiopankkiinsa kerääntyneestä ja kerätystä tiedosta, 
minkä lisäksi hänen on tiedostettava puettujen sekä heitä katselevien ihmisten ajattelun ra-
kenteet. Edellä mainituista syistä johtuen ajattelen, että niin pukusuunnittelijan, esiintyjän kuin 
katsojankin tulkinnassa roolihahmosta voi olla hienovaraisia tai suurempiakin eroja riippuen 
heidän kokemusmaailmastaan suhteessa puvun aiheuttamiin aisti- tai tunnemuistin reaktioihin. 
Materiaalin tuottama vaikutus resonoi aina suunnittelijassa, esiintyjässä ja sitä kautta katsojassa 
saakka vaikuttaen lopulta roolihahmon samaistuttavuuteen.  
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Pukuleikki esityksen ja puvustuksen 
kokonaistunnelman löytämiseksi

Pukuleikkiharjoitus toteutettiin esityksemme markkinointia varten järjestettyjen valokuvausten 
puitteissa. Tehtävänantona oli esiintyjien virittäytyminen käsikirjoituksesta irrotetun kohtauksen 
ja paranteesin tunnelmaan, jonka jälkeen annetun aikarajan sisällä heidän täytyi intuitiivisesti 
etsiä itselleen vaatteet puvustosta. Yritin korostaa esiintyjille, että heidän tulisi välttää analyyt-
tistä ajattelua ja mieluiten peiliin katsomista. Vihjaisin heille, että he voisivat lähestyä asiaa niin 
kutsutun materiaalipakkomielteen kautta, jolla tarkoitin pakkomielteistä, jopa fetissin omaista 
suhtautumistapaa johonkin tiettyyn materiaaliin kuten nahkaan. He myös meikkasivat itsensä, 
mutta saivat tehdä sen peiliä apuna käyttäen. Ajatus harjoitteen takana oli, että se olisi leikki, 
jonka kautta näyttelijät voisivat virittäytyä tuleviin mainoskuvauksiin ja tehdä omaa tulkintaan-
sa esityksen ja kohtauksen maailmasta. Ajattelin, että heidän näkemyksensä voisi antaa ideoita 
omaan suunnitteluprosessiini.

Esiintyjät heittäytyivät harjoitteeseen innokkaina ja leikkimielisinä. Eräs esiintyjä koki vaattei-
den etsimisen hankalaksi ja hän moitti siitä itseään puvustossa. Hänen puheidensa perusteella 
tekemäni johtopäätöksen mukaan luulen, että hänen kokemansa epävarmuus ja epätietoisuus 
pukusuunnittelua kohtaan sai hänet suhtautumaan ylikriittisesti annettuun tehtävään ja siten 
hän pelkäsi jollain tavoin epäonnistuvansa. Hän saattoi myös ajatella, että hänen puvustuksel-
liset valintansa saattaisivat määrittää hänen roolihahmoaan lopullisesti ja liian konkreettisesti, 
eikä siten jättäisi pelivaraa myöhemmälle roolin tulkinnalle. Ehkäpä hän pyrki miellyttämään mi-
nua valinnoillaan ja siten intuitiivinen lähestymistapa ei onnistunut. Näin jälkeenpäin ajateltuna, 
olisin voinut omalta osaltani ohjeistaa esiintyjiä tehtävään yksityiskohtaisemmin tai olla tämän 
kyseisen esiintyjän apuna harjoituksessa, jotta tehtävä ei olisi tuntunut hänestä vain selviytymi-
seltä.

Harjoitteen tuottama visuaalinen näky oli, niin kuin kuvitella saattaa, kamala ja todella yliampu-
va, vaikka yliampuvuutta esityksemme visuaalisuudelta juuri halusimme. Puvustusta yhdistävään 
yliampuvuuteen saattoi vaikuttaa leikkimielisen suhtautumisen lisäksi se, että esiintyjät valitsivat 
vaatteita samaan aikaan. He ikään kuin peilasivat toistensa toimintaa ja siten päätökset eivät 
syntyneet välttämättä puhtaasti heistä itsestään ja intuitiivisesti. Esiintyjien roolinrakentamiseen 
kannalta voi olla kuitenkin merkityksellistä, että he ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 
myös roolivaatteen osalta. Kiinnostavaa olisi tutkia tarkemmin sitä, millainen vaikutus näyttelijöi-
den keskinäisellä kommentoinnilla on toistensa rooliasuihin ja mikä sen merkitys roolirakentami-
sessa on. Voisivatko esiintyjät toimia peileinä toisilleen, kuten he tämän harjoitteen yhteydessä 
tavallaan toimivatkin? Soile Mäkelä (2008, 29) puhuu maisterin opinnäytetyössään Lost persons 
area, naamioteatterintekijän muodonmuutoksia peilin käytöstä. Mäkelän mukaan moni naamion 
ensi kertaa päällensä laittava esiintyjä etsii peilin kautta naamiosta visuaalista vahvistusta aivoil-
lensa. Hän ei käytä peilejä koulutustilanteissa, jotta naamion ehdottaman kehollisen muodon-
muutoksen tutkiminen tapahtuisi sisäkautta. Mäkelän mukaan työparia voidaan käyttää harjoi-
tustilanteessa peilinä, jolloin toinen ensin tarkkailee toista ja toiminnan jälkeen kommentoi tätä. 

Intuitiivinen työtapa tehdyn harjoitteen yhteydessä saattoi olla haastava, koska aina ei ole selvää, 
milloin on kyse intuitiivisesta ja milloin rationaalisesta tai arkisesta ajattelusta. Rajallinen tehtä-
vänanto ja aika, jonka sisällä tehtävä on toteutettava saattaa asettaa aivot ikään kuin selviytymis-
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vaihteelle, jolloin ratkaisu yritetään löytää ennemminkin aktiivisen ajattelun keinoin. Toisaalta jos 
harjoitustilannetta ei koeta liian painostavaksi, voi intuitiivisen toiminnan kannalta olla suotuisaa 
tehdä päätöksiä lyhyen aikarajan sisällä, koska silloin ”ei ole aikaa ajatella”. Mielestäni virittäytymi-
nen kohtauksen tunnelmaan onnistui ja kuvaukset sujuivat estottomasti. Jopa niin estottomasti, 
että näyttelijät jälkikäteen sanoivat tuntevansa hieman häpeää, vaikka he eivät tunteneet sitä ku-
vausten aikana. Häpeäkynnyksen ylittäminen ja törkeän puvustuksen toteuttaminen, totuttivat 
meitä kyseisen kaltaiseen estetiikkaan. Omalla kohdallani voin selittää puvustusta kohtaan koke-
maani häpeän tunnetta, sen anteeksipyytelemättömyydellä. Puvustus oli provosoiva ja otti tilaa: 
Siihen ei voinut olla kiinnittämättä huomiota. Edellä mainitusta syystä johtuen harjoite totutti ja 
kannusti näyttelijöitä isompaan ilmaisuus, jolloin he olivat ikään kuin samalla viivalla pukunsa 
kanssa. Pukuharjoitus osaltaan edesauttoi ja tuki näyttelijöiden ilmaisun kehittymistä samankal-
taiseksi absurdiksi ja törkeäksi, kuin mihin näytelmätekstin sisältö kannusti. Oli kuitenkin selvää, 
että puvustuksen kaikessa runsaudessaan olisi oltava yhtenäinen ja sen sisällä olisi oltava jon-
kinlainen oma koodistonsa, jota se noudattaa. Lopullisessa esityksessä nähtävä puvustus toistaa 
samankaltaista anteeksipyytelemätöntä linjaa, jokseenkin hieman jäsennellymmässä muodossa.
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Kuva 17. Harjoitteen tuloksena syntynyt mainoskuva.



38

Havaintoja tehdyistä harjoitteista

Prosessinomaisen pukusuunnittelun työtavan yhdistäminen käsikirjoitukseen pohjautuvaan työ-
tapaan ei helpottanut pukusuunnittelun prosessia vaivaavaa kiireen tuntua. Tähän vaikuttaa se, 
että puvustuksesta tuli runsas ja vaikka tiesin sen olevan tähtäimessä alusta saakka, halusin silti 
pyrkiä prosessinomaisuuteen. Työtapani esittely harjoituskauden alussa todennäköisesti vaikutti 
siihen, että esiintyjät sietivät työlään puvustuksen toteuttamisesta aiheutuvaa keskeneräisyyttä 
suhteellisen hyvin.

Harjoitteiden toteutus tuntui toisinaan haasteelliselta, mihin saattoi vaikuttaa se, että hahmot 
olivat jo olemassa käsikirjoituksessa ja sen luomat mielikuvat ohjailivat näyttelijöiden toimintaa 
enemmän kuin olin etukäteen ajatellut. Jos harjoitteisiin olisi ollut käytettävissä enemmän aikaa, 
se olisi voinut helpottaa esiintyjien keskittymistä. Toisaalta harjoitteet virittivät näyttelijöitä on-
nistuneesti käsikirjoituksen tunnelmaan ja valmisteli heidät fantasiapuvustukseen. Puvun tun-
nulle herkistymisen vaikutus, ilmeni parhaiten mainitsemassani Cruellan näyttelijän ja matonku-
deturkiksen välisessä symbioosissa.
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Loppupäätelmät
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Koin pukusuunnittelun prosessin, prosessikeskeisessä ja aihelähtöisessä esityksessä, aiemmin 
hämmentäväksi kokemattomuuteni takia. Prosessikeskeisyyteen heittäytyminen sai minut 
kuitenkin huomaamaan, että tällainen työskentelytapa voi tuoda pukusuunnittelun orgaanisem-
maksi osaksi esityksen ja roolihahmojen rakentamista. Prosessinomaiseen työskentelytapaan 
liittyvät avoimemmat ja ammatilliset rajat ylittävät työtavat vaikuttivat positiivisesti epäkohtiin, 
joihin olin aiempien pukusuunnittelemieni esityksien kohdalla törmännyt.

Pukusuunnitteluprosessia vaivaavaa kiireen tuntua helpotti pukusovitusten tuominen osaksi 
harjoitustilannetta. Sen sijaan, että pukusuunnittelu olisi tapahtunut harjoitustilan laitamilla, 
harjoitustilanteista erillään ja/tai harjoitusajan ulkopuolella, tulivat suunnittelulliset keinot puku-
rekin ansiosta osaksi siellä tapahtuvaa toimintaa. Pukusuunnittelun prosessin näkyväksi tekemi-
nen lisäsi työryhmän keskustelua esityksen visuaalisuudesta ja madalsi näyttelijöiden kynnystä 
tehdä omia ehdotuksia tai tulkintoja roolihahmojen ulkomuodosta. Sovitusten tapahtuminen 
harjoitusten lomassa, edesauttoi esiintyjiä tekemään havaintoja puvusta, esityksen maailmasta 
ja roolihahmostaan käsin. Pukurekin käyttö harjoitustilassa mahdollisti luonnostelun esiintyjien 
iholla ja auttoi pukua reagoimaan nopeammin harjoituksissa tapahtuviin muutoksiin. Koin myös 
itse pukusuunnittelijana olleeni aiempaa aktiivisemmassa roolissa harjoituksissa ja minulla oli 
konkreettinen väline, jolla vaikuttaa kohtausten sisältöön.

Pukurekin käytön antaman kokemuksen myötä innostuin kehittämään pukulähtöisiä harjoitteita. 
Harjoitteiden tarkoitus oli suunnata esiintyjien huomio puvun tunnun antamiin mahdollisuuk-
siin roolinrakentamisessa ja vähentää puvun visuaalisuuteen liittyvää pukusuunnittelijan työtä 
hankaloittavaa keskustelua, jonka takana voi vaikuttaa Matinaron nimeämä näyttelijän ammatti- 
sekä yksityisminä. Prosessinomaisen ja peilittömyyteen tähtäävän työtavan käytön myötä, ilme-
ni, että esiintyjien huomio puvun visuaalisten ominaisuuksien sijaan kääntyi enemmän puvun 
tuntuun. Peilittömyys auttoi esiintyjiä tarkastelemaan roolihahmonsa ulkoista olemusta esityk-
sen maailmasta ja roolihahmosta käsin. Harjoitustilassa tapahtuvien pukusovitusten ja pukuläh-
töisten harjoitteiden myötä puvun merkitys esiintyjän toiminnan välineenä korostui. Harjoitustila 
täyttyi helposti vaatteista, asusteista ja rekvisiitasta, mutta pukusuunnittelijana ja harjoitteita 
ulkopuolisin silmin seuraavana, minun oli oltava tietoinen harjoitteeseen annettujen element-
tien vaikutuksista lopulliseen visuaaliseen kuvaan.

Kiinnostukseni puvun materiaalisuutta kohtaan heräsi tekemieni pukuharjoitteiden pohjalta ja 
sai minut viemään suurennuslasini vielä lähemmäksi kohti aluetta, joka tutkii materiaalin ais-
teihin ja mieleen vetoavia vaikutuksia ja niiden merkitystä roolihahmon rakentamisessa ja kat-
sojakokemuksessa. Puvun materiaalisuuden ymmärtäminen voi auttaa havainnoimaan, mitkä 
puvun materiaaliset elementit ovat merkityksellisiä roolihahmon rakentamisen vaiheessa ja millä 
on merkitystä katsojakokemuksen kannalta. Immersiivisessä pukusuunnittelussa voidaan hyö-
dyntää fyysisen vaatteen tuottamia vaikutuksia esiintyjän kehossa ja siten karsia ylimääräinen 
materiaali lopullisesta visuaalisesta lopputuloksesta pois. Käsittelin aihetta tässä opinnäytteessä 
vain pintaraapaisun verran, lähinnä esitelläkseni sen, sillä koen, että aiheen lähempi tarkastelu 
vaatisi taakseen konkreettisesti ja tietoisesti kohdennettuja harjoitteita sekä niihin pohjautuvan 
teoksen.

Suunnittelijaidentiteettini pohtiminen ja oman suunnan etsiminen jalkojeni alla risteilevien 
polkujen tantereella, on johdattanut minua tämän opinnäytetyön kautta ideoimaan puhtaas-
ti pukulähtöistä esitystä, joka asettaa materiaalin jalustalle ja keskiöön ja josta koko esityksen 
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sisältö kumpuaa. Kuten valokuvat gallerian seinällä, myös puvut näyttelijöiden päällä lavalla tai 
valkokankaalla ovat katsojalta fyysisesti koskemattomissa. Millä keinoin puku koskettaa, kun se 
ei fyysisesti kosketa?  Minua kiinnostaa haptisen representaation vaikutus ketjureaktiossa, jonka 
pukusuunnittelija, näyttelijä, roolihahmo ja katsoja muodostavat. Haluan asettaa ihmisen alis-
teiseksi materiaalille ja tutkia rituaalinomaisuutta, joka materiaalille ja intuitiolle herkistymiseen 
usein liitetään. Kosketus- ja tuntoaistin hyödyntäminen voisivat olla väylä päästä tekemisiin sy-
vällä meissä vaikuttavien juurien kanssa, jotka tuntuvat niin usein olevan hukassa, kaikessa tässä 
modernissa hektisyydessä.

Koen ottaneeni opinnäytetyöni kirjoitusprosessin aikana suuren harppauksen, sillä aloitin pis-
teestä, jossa seisoin epävarmana ja hämmentyneenä, siitä mikä minua pukusuunnittelun alalla 
tarkalleen ottaen vetää puoleensa. Aihe, jota päädyin tutkimaan oli pyörinyt mielessäni epä-
määräisenä ja irrallisina paloina pitkään, enkä osannut hahmottaa sitä kokonaisuutena. Omien 
suunnitteluprosessieni ja käyttämieni menetelmien analysoinnin lopputulemana oivalsin, että 
vastaukset esittämiini kysymyksiin olivat olleet koko ajan löydettävissä omasta työskentelystäni. 
Jälkikäteen huomaan, että kirjoitusprosessissani on yhteneväisyyksiä käsittelemääni prosessi-
keskeisen teatterin tekemiseen: itseä kiinnostavan aiheen pöyhimistä, epätietoisuutta, kesken-
eräisyyden sietämistä, tekemisen kautta oivaltamista ja tuotos, joka jatkaa vielä kehittymistään. 
Pysähtyminen, hetkellinen irtaantuminen sekä omaan pukusuunnittelijuuteeni ja työhöni pureu-
tuminen, auttoi minua huomaamaan millainen tekijä minä olen tai millainen minusta on ehkä 
tulossa. Itselle mielekkäiden työtapojen etsiminen ja toteuttaminen on minusta tärkeää, koska 
silloin yhteys omaan luonnolliseen luovuuteen aukeaa ja sillä on turvalliset, jopa leikinomaiset 
olosuhteet virrata.
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