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Luovuus todella on kuin taikavoima,
kun sitä vain oppii käyttämään. 

Yhteistyön muodoksi syntyi Keski-
Suomen Luovat osaajat ry ja samas-
sa rytäkässä sai alkunsa myös
Luovuustilassa – luovien alojen eri-
koislehti muiden uusien yhteistyöku-
vioiden rinnalle.

Luovuustilassa on lehti kaikille
luovuudesta, taiteista ja käsillä teke-
misestä kiinnostuneille. Tekijöinä on
monipuolinen joukko luovien alojen
osaajia. Ensimmäinen numero on
tehty pitkälti keskisuomalaisin voi-
min, mutta jatkossa toivomme hou-
kuttelevamme tekijöitä ja juttu-
aiheita ympäri Suomen, miksei ym-
päri maapallonkin. Lukijoiksi ovat
tervetulleita niin luovat ihmiset kuin
hekin, jotka eivät ehkä vielä tunnista
luovuutta itsessään. J O H A N N A  B E R L I N

päätoimittaja
Keski-Suomen Luovat osaajat ry:n
puheenjohtaja

Olipa kerran luovien alojen yrittäjille
suunnattu liiketoiminnan kehittämis-
ohjelma ja kolmekymmentä luovaa
yrittäjää tai yrittäjyyttä suunnittele-
vaa – sattumalta naisia koko poruk-
ka. Puolen vuoden aikana uusia
ideoita syntyi kuin koiranpentuja
koronavuosina ja vanhatkin ideat
saivat uutta tuulta siipiensä alle.
Naiset tukivat ja tsemppasivat
toisiaan, löysivät toinen toisestaan
hengenheimolaisen.

Kun puoli vuotta oli kulunut, naiset
eivät millään halunneet päästää irti
toisistaan vaan päättivät löytää
uusia yhteistyön muotoja – sellaisia,
jotka hyödyttäisivät ja ilahduttaisivat
heidän lisäkseen myös monia muita.
Yhteistyötä, joka kutsuisi luokseen
lisää luovia osaajia, uusia jäseniä
luovien ihmisten ”noitapiiriin”, kuten
joku yhteistyötä nimitti. 

P Ä Ä K I R J O I T U S

Jokaisella taialla on oma tavoit-
teensa. Myös luovalla toiminnalla voi
olla erilaisia tavoitteita ja seurauksia.
Ensimmäisen Luovuustilassa-lehden
teemana on luovuus ja hyvinvointi.
Kuten seuraavilta sivuilta voit lukea
ja todistaa, luovuudella on hyvää
tekeviä vaikutuksia. Ne voivat kos-
kettaa meistä jokaista.

Pidetään silmät, korvat ja ennen
kaikkea sydämet avoinna.
 
Lämpimästi tervetuloa lukemaan,
luomaan ja inspiroitumaan!

Ps. Löydät meidät myös Insta-
gramista (@luovuustilassa). Laitahan
viestiä ja kerro, millaisia ajatuksia ja
oivalluksia lehti herättää.

TERVETULOA 
LUOVUUSTILAAN!
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https://www.instagram.com/luovuustilassa/


I I N A  L O U S A
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P Ä Ä K I R J O I T U S

HUOLEHDI LUOVUUDESTASI, HUOLEHDIT SAMALLA ITSESTÄSI
 
                                                  
 Maailmantilanne ahdistaa ja
taivaalta sataa räntää. Luovuudelleni
ei hektisessä arjessa aina ole aikaa
tai jaksamista. Sitten saan kaivettua
askartelutarvikkeet esiin tai käyn
konsertissa, ja hetken mieleni on
kirkas ja voin tuntea syvää tyytyväi-
syyttä.
 
Luovuus on monelle meistä tärkeä
henkilökohtainen voimavara ja ilon
lähde. Toiset kanavoivat luovuuttaan
enemmän luovaan tekemiseen,
kuten taidemaalaukseen tai nikka-
roimiseen, toiset taas nauttivat
kulttuuri- ja taide-elämyksistä kat-
selijoina. Kaikilla on jokin kosketus-
pinta luovuuteen: luovuus näkyy niin
teknologian uusissa innovaatioissa
kuin arjessa valitsemissamme vaat-
teissa tai kodin sisustamisessa.

Maailman terveysjärjestö WHO
julkaisi vuonna 2019 tähän asti
laajimman tutkimuskatsauksen 

kulttuurin ja taiteen vaikutuksista.
Sen mukaan on olemassa vahvaa
näyttöä, että taiteeseen ja kult-
tuuriin osallistuminen parantaa hy-
vinvointia ja terveyttä. Se voi jopa
hoitaa ja ehkäistä psyykkisiä ja
fyysisiä sairauksia. Myös monet
muut tutkimukset ovat osoittaneet,
että luovuudella on myönteinen
yhteys psyykkiseen hyvinvointiin.
Taidekokemukset voivat mm. vä-
hentää stressiä ja masennusoireita
sekä ehkäistä dementiaa. Taide voi
myös tuoda ihmisiä yhteen ja
vähentää yksinäisyyttä.
 
Tämänhetkisessä maailmantilan-
teessa hyvinvoinnin ja jaksamisen
merkitykset korostuvat entisestään.
Kiihtyvätahtisessa työelämässä ja
maailmaa ravisuttavien kriisien kes-
kellä tarvitsemme erityisen paljon
voimavaroja sekä resilienssiä eli
psyykkistä selviytymiskykyä, jota
edesauttaa oman hyvinvoinnin vaali-

minen. Taide, kulttuuri ja luovuus
voivat toimia elämyksenä, tunne-
ilmaisun väylänä, ilon lähteenä ja
hengähdyshetkenä arjessa.
 
Omaan hyvinvointiin kannattaa
panostaa. Pyrin siis järjestämään
mahdollisuuksien mukaan aikaa it-
selleni ja omalle luovalle itseilmai-
sulleni. Käyn konserteissa ja näyt-
telyissä, neulon, askartelen – mitä
vain, millä ruokin luovuuttani ja
vahvistan yhteyttä itseeni sekä
parhaimmillaan myös muihin. Kan-
nustan sinuakin!

 

"TÄMÄNHETKISESSÄ
MAAILMANTILANTEESSA

HYVINVOINNIN JA JAKSAMISEN
MERKITYKSET KOROSTUVAT

ENTISESTÄÄN"

I i n a  o n  p s y k o l o g i ,
j o k a  o n  k i i n n o s t u n u t
e r i t y i s e s t i  l u o v u u d e s t a
p s y k o l o g i s e n a  i l m i ö n ä .  



Kirjoitan aamusivut. Katson tuttuakin maisemaa kuin
näkisin sen ensi kertaa, käytän kaikkia aisteja
yksityiskohtien havainnointiin, nappaan käydyistä
keskusteluista talteen sanoja ja lauseenparsia, julkaisen
joka päivä #päivänluonnos-tekstin, jota en edes yritä
muokata valmiiksi.
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Käyn museoissa, valokuvanäyttelyissä ja konserteissa.
Seuraan kansainvälisten ja kotimaisten valokuvaajien
verkkosivuja ja somekanavia. Osallistun alan kursseille.
Vastapainona rauhoitun ulkoilemalla, harrastamalla
mindfulnessia ja pitämällä taukoja somesta.

-Sari Muhonen

Laiturilla istuen, sammalmättäällä ihmetellen,
hiljaisuudesta humaltuen.

 -Mari Jalava

Seuraan muotia, arkkitehtuuria, taiteilijoita, käsityöläisiä
ja valokuvaajia sekä elokuvajuttuja. Olen melkein
kaikkiruokainen elokuvien ja musiikin suhteen.
Lukeminen ja hyvä ruoka lisäävät myös luovuutta. Pyrin
käymään perjantaisin museoissa. 

 

-Mari Kuusisto

-Sari Linna 

Julkaisija: Keski-Suomen Luovat osaajat ry
luovattekijat@gmail.com / toimitus@luovuustilassa.fi

Päätoimittaja: Johanna Berlin 
Toimitus: Iina Lousa ja Johanna Janhonen 
Taitto ja graafinen suunnittelu: Raija Kastell-Blom 
Valokuvat: Sari Muhonen 
Kuvitus: Pia-Maria Pohto ja AistiSiimes 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Seuraava Luovuustilassa-lehti ilmestyy toukokuussa 2023.

Onko sinulla luova juttuidea tai vinkki kiinnostavasta haastateltavasta?
Ota yhteyttä toimitus@luovuustilassa.fi!



Kerrot maalaavasi intuitiivisesti
senhetkisestä mielentilasta käsin.
Minkälainen prosessi maalaa-
minen sinulle on?

Usein lähden liikkeelle väreistä,
jotka valitsen tunnetilani mukaan.
Värit ja sävyt keskustelevat
keskenään luoden kokonaisuuden.
Maalatessani sukellan väreihin ja
annan kädelleni vapauden valita.
Pyrin sulkemaan ajatuksen pois ja
toimimaan siten, ettei järki sotke
tunnetta. Tämä vaihe on usein
haastavin: pitäisi asettaa
aivolohkojen toinen puoli off-tilaan.
Tähän otan avuksi musiikin tai
äänikirjat. Kun keskittyy kuule-
maansa, on helpompi heittäytyä.
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Ritva Puranen on visualisti ja
taidemaalari, joka maalaa sekä
tilauksesta että omaksi ilokseen.
Vapaa-ajallaan hän kiertää esiin-
tymässä mm. osana Naiskuoro
Viklaa.

Olet tehnyt aikamoisen uraloikan
kauppiaasta visualistiksi ja
taidemaalariksi. Kerro siitä?

Työskentelin pitkään mieheni
kanssa perheyrityksessämme. Kou-
luttauduin jo silloin työn ohella
visualistiksi ja sisustussuunnit-
telijaksi, koska koin, että vahvuuteni
ovat enemmän luovalla puolella. Tein
tuolloin visualistin töitä myös muihin
yrityksiin ja pohjustin askeleitani
kohti tulevaa. Kun minulla oli liiketoi-

RITVA PURANEN
Taiteilijan tarina:

”Niin kauan kuin ei satuta ketään, voi tehdä mitä vain. Jos maalaus
menee pieleen, niin aina voi maalata päälle ja yrittää uudelleen.”

- Ritva Puranen

mintakaupan jälkeen vapaus valita
mitä haluan tehdä, aloin ensin tehdä
visualistin töitä. Sitten innostuin
kuitenkin maalaamisesta niin, että
siitä on tullut minulle työ.

Mikä merkitys uraloikalla on ollut
omalle hyvinvoinnillesi?

Kaipaan luovaa työtä ja uusien
ratkaisujen löytämistä. Nyt, kun olen
lähes täysin siirtynyt pois tieto-
koneiden ja kirjanpidollisten asi-
oiden ääreltä, on kapasiteettia
vapautunut oikeaan suuntaan. Tästä
muutoksesta olen erittäin on-
nellinen, ja se tuntuu hyvinvointina
arjessani.

Ehkä parhaiten tunnetilan kuvaa-
mista ja oman olon muuttumista
näen Kesän muisto -maalauk-
sessani. Olin aamulla synkissä
ajatuksissa ja vedin taulupohjan
mustaksi. Päivän edetessä lisäsin
mukaan hieman väriä. Iltapäivällä
huomasin maalanneeni niin inten-
siivisesti, että paussit olivat jääneet
pitämättä. Maalaus oli saanut sävy-
jä, ja lopputulos oli kaikkea muuta
kuin synkkä.
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Haastattelu: Johanna Berlin 
Kuvat: Sari Muhonen
Kesän muisto -maalauksen kuva: Ritva Puranen
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Intuitiivisesti maalatessa mieli
kevenee ja tunteet saavat puhua.
Oman ihanan haasteensa tuovat
tilaustyöt, joiden tekemiseen saan
asiakkaalta toiveet väreistä ja
mahdollisesti myös aiheesta.

Maalaamisen lisäksi ohjaat työpa-
joja. Onko ihmisten helppo heit-
täytyä maalaamaan ryhmässä?

Intuitiivisen maalauksen työpajois-
sani olen huomannut, että osaa
ihmisistä maalaaminen pelottaa ja
jännittää, vaikka se samalla kiehtoo
kovasti. Osallistujat kertovat usein
maalaamisen aina kiinnostaneen,
mutta jostain syystä kynnys testata
on ollut liian korkea.

Työpajoissa osallistujilla on lupa ja
mahdollisuus sukeltaa omaan sisim-
päänsä maalaten. Aiempaa koke-
musta ei tarvita, ja työpajoihin on
helppo tulla, sillä tarjoan kaiken
maalaamiseen tarvittavan. Osallistu-
jat tarvitsevat mukaansa vain avoi-
men asenteen ja halun heittäytyä.
Yleensä tekemisen ilo ja kokei-
lemaan heittäytyminen tuottavat
rohkeutta. Ohjaajana on upeaa
nähdä se onni ja riemu, joka osal-
listujille syntyy itse tehden. Syntyy
oivalluksia. Jokainen saa työpajasta
mukaansa maalaamansa voimateok-
sen, jonka elementit kumpuavat
sisimmästä.
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”Helppo hengittää.”

Siimes on luontoaiheisten taidekankaiden avulla
rajattu tila. Siellä voi istahtaa hetkeksi sohvalle ja
kuunnella luonnon ääniä, hengittää männyn raikasta
tuoksua ja koskettaa kaarnan karheaa pintaa.
Taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutuksista on
tieteellistä näyttöä. Stressitasot laskevat ja
vaikutukset mielenterveyteen ovat positiivisia.
Olemme halunneet yhdistää Siimekseen monta
hyvinvointiin vaikuttavaa tekijää, kuten moniaisti-
suuden. Suunnittelimme tilan metsän syliksi, jossa
voi rauhassa lumoutua ja inspiroitua. 

Elämyksellisyyden ammattilaisena hän koki, että
suurista taidekankaista huokuva satumainen
tunnelma on uniikki elämys. Aloimme heti ideoida
yhteistyötä, joka toisi meidän lisäksemme hyvän
mielen myös muille. Näin AistiSiimes sai alkunsa.
Haluamme tuoda taiteen ja luonnon hyvää tekevät
vaikutukset niille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat. 

Idean syntyyn liittyy hauska sattuma: Satu oli
halunnut jo pitkään keksiä, miten hänen
hoivakodissa asuvalle 90-vuotiaalle Pirkko-äidilleen
ja muillekin hoivakodin asukkaille voisi tarjota
virikkeitä ja luontokokemuksia helposti toteutettuna.  
Kun Satu tuumi asiaa ääneen, selvisi, että minun
sukulaistätini oli asunut samassa hoivakodissa
viimeiset vuotensa. Myös tätini nimi oli Pirkko, ja hän
asui viimeiset vuotensa täsmälleen samalla osastolla
kuin Sadun äiti. Kävi ilmi, että he olivat olleet
seinänaapureita. 

Tänä syksynä Sairaala Novan hoitajia ja asiakkaita on
hellitty vihreällä yllätyksellä. He ovat saaneet
sujahtaa tuoksuvaan luontotilaan, sopivan kokoiseen
metsän siimekseen. Sairaalan Hiljaiselle pihalle
rakentunut AistiSiimes kutsui kolmen kuukauden
ajan sisäänsä satoja kävijöitä.

”Sadunomainen paikka, tuli lapsuus mieleen.”

Kuvittajana minua ovat jo kauan kiinnostaneet
suomalaiset mytologiahahmot, tontut ja metsätarinat.
Näytin kankaille painettuja kuvituksiani ystävälleni
Satu Freybergille. 



Hyvinvoinnin tuominen arjenHyvinvoinnin tuominen arjen
keskelle on Sadulle ja Pia-keskelle on Sadulle ja Pia-

Marialle tärkeää. HeitäMarialle tärkeää. Heitä
yhdistää luovuus,yhdistää luovuus,

elämyksellisyyden merkitys jaelämyksellisyyden merkitys ja
usko yhteistyöhön.usko yhteistyöhön.
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”Ihanat nokoset! Lisää tällaista”Ihanat nokoset! Lisää tällaista
tänne heti!”tänne heti!”

Kehitystyö luontotilan ympärillä onKehitystyö luontotilan ympärillä on
hyvässä vauhdissa, sillä Siimes-hyvässä vauhdissa, sillä Siimes-
kokeilu on osana Keski-Suomenkokeilu on osana Keski-Suomen  

Siimeksen kävijät ovat voineetSiimeksen kävijät ovat voineet
koko ajan jättää kommentteja jakoko ajan jättää kommentteja ja
kehitysehdotuksia. Kun linnunpönt-kehitysehdotuksia. Kun linnunpönt-
tö alkoi täyttyä lapuista, herkis-tö alkoi täyttyä lapuista, herkis-
tyimme. Yllätyimme kiittävien pala-tyimme. Yllätyimme kiittävien pala-
utteiden määrästä ja siitä, ettäutteiden määrästä ja siitä, että
ihmiset löysivät Siimeksen hyvinihmiset löysivät Siimeksen hyvin
elokuisen Outsider Art -festivaalinelokuisen Outsider Art -festivaalin
jälkeenkin. Etenkin hoitajat tuntuivatjälkeenkin. Etenkin hoitajat tuntuivat
saaneen rauhoittavasta luontohet-saaneen rauhoittavasta luontohet-
kestä paljon irti. Pienikin tauko olikestä paljon irti. Pienikin tauko oli
auttanut työkiireen keskellä.auttanut työkiireen keskellä.

liiton rahoittamaa ja Keski-Suomenliiton rahoittamaa ja Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen hal-sosiaalialan osaamiskeskuksen hal-
linnoimaa LuontoHyväKS-hanketta.linnoimaa LuontoHyväKS-hanketta.
Hankekehittäjinä rakennammeHankekehittäjinä rakennamme
Siimes-tilat kolmeen kohteeseen.Siimes-tilat kolmeen kohteeseen.
Sairaala Novan syöpäosasto saaSairaala Novan syöpäosasto saa
kesämetsän ja keuruulaisen palve-kesämetsän ja keuruulaisen palve-
lukodin ikäihmiset Talventaika-lukodin ikäihmiset Talventaika-
Siimeksen. Laukaalaisten lapsiper-Siimeksen. Laukaalaisten lapsiper-
heiden käyttöön valmistuu iloinenheiden käyttöön valmistuu iloinen
Lasten Siimes. Odotamme innollaLasten Siimes. Odotamme innolla
selvityksen tuloksia, sillä ne ovatselvityksen tuloksia, sillä ne ovat
kullanarvoisia jatkon kannalta. Mitäkullanarvoisia jatkon kannalta. Mitä
useammalle olemme Siimeksestäuseammalle olemme Siimeksestä
kertoneet, sen vakuuttuneemmaksikertoneet, sen vakuuttuneemmaksi
olemme tulleet ideamme tärkey-olemme tulleet ideamme tärkey-
destä.destä.

"Nautin pikalounaan Siimeksen rauhoittavassa linnunlaulussa. Kiitos.”"Nautin pikalounaan Siimeksen rauhoittavassa linnunlaulussa. Kiitos.”
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Mutta palatakseni siihen tammikuiseen päivään
ompelimon pöydän ääressä. Olen samanlaisen
ongelman edessä kuin jos olisin itse morsian
miettimässä, millaisen puvun haluaisin. Mikä on kaikista
upeista vaihtoehdoista paras tähän tilanteeseen? Mikä
olisi kaikista kaunein, ihanin ja eniten minua itseäni
suunnittelijana? Kaikki on mahdollista, nyt pitää vain
päättää, minkä idean valitsee toteutettavaksi.

On tammikuu 2022. Kesään tuntuu olevan aivan liian
pitkä matka, ja silti ompelimossa ajatukset pyrkivät
tavoittamaan alkukesän auringonsäteiden tunnun iholla
ja suuren juhlapäivän aamun innostuneen tunnelman.

Olen levittänyt pöytäni täyteen pitsejä ja muita
ihanuuksia: on aika aloittaa uuden hääpuvun suun-
nittelu. Tällä kertaa toimeksianto on hieman erilainen
kuin tavallisesti. Sen sijaan, että työ alkaisi oikean
morsiamen tapaamisella, hänen toiveidensa ja
hääsuunnitelmiensa kuulemisella, tällä kertaa minulla
on täysin vapaat kädet luoda puku oman mieleni
mukaan.

Puku on menossa toukokuulle suunniteltuun Kaunis
Sinä -hääkuvaukseen, jonka tarkoitus on tarjota
vaihtoehtoja ja inspiraatiota todellisille hääpareille, jotka
miettivät asuvalintoja tuleviin häihinsä. Kuvaukset
syntyivät yhteistyössä kampaaja Minna Haantaus-
Pekarilan kanssa. 

Minna on innovoinut MYClips-hiukset, jotka tarjoavat
ratkaisun ja vaihtoehdon hiuksettomuudelle. Hiukset
valmistetaan käsityönä aidoista suomalaisista hiuksista,
ja niitä voi kammata ja värjätä kuin oikeaa hiusta.
Hiusmateriaali MYClipseihin saadaan lahjoittajilta tai ne

voidaan tehdä asiakkaan omista hiuksista. Syy
hiuksettomuuteen voi olla esimerkiksi syöpähoidot tai
sairaus, kuten alopecia, jota Kaunis Sinä -malli Katja
sairastaa.



Johanna on koulutukseltaan vaatetusartenomi. Hän on
valmistunut Kuopion Käsi- ja Taideteollisuusakatemiasta
vuonna 1994, ja omaa nimeään kantavan ompelimon
hän perusti vuonna 1995. Ompelimo Johanna Paatola
sijaitsee Väinönkadulla Jyväskylässä. Johannan
mielestä lempivaatteet ovat jokaisen oikeus. Hänestä
olisi upeaa, että vaatteemme saisivat meidät tuntemaan
itsemme parhaimmiksi versioiksi itsestämme.
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Päätän, että haluan puvun liittyvän jotenkin taianomai-
suuteen ja fantasiaan. Kuvittelen mielessäni alkuke-
säisen kukkivan puutarhan, ruohon tuoksun. Taustalla
kohoaa kaunis ja komea juhlatalo, ehkä kartano.
Morsiameni on kuninkaallista haltiasukua, ja hänellä on
ilkikurisesti tuikkivat silmät. Haluan, että hän voi
juhlapäivän edetessä vaihtaa tyyliään rennompaan
suuntaan, siksi valitsen kaksiosaisen asun, joka
koostuu pitsisestä takista ja sen alla olevasta
satiinisesta leveähelmaisesta mekosta. Yhdessä ne
muodostavat juhlavamman tyylin, ja ilman pitsitakkia
pelkkä satiinipuku on yksinkertaisen kaunis ja helppo
asu jatkaa juhlintaa yömyöhään.

Pitsisen takin hihansuut ovat haltiamuodin mukaisesti
liioitellun leveät ja helma yltää alas kukkivalle nurmi-
kolle. Ilkikurisuus tulee ilmi pitsitakin helmikirjonnassa,
joka kiertää vyötäröä, kaula-aukkoa ja hihansuita. Se
koostuu lukemattomista erilaisista helmistä, jotka eivät
noudata mitään ennalta päätettyä suunnitelmaa.
Sattuma saa valita helmien järjestyksen.

Kaunis Sinä -kuvausten työryhmä
Kuvat: Terho Aalto @terhoaalto
Mallit: Katja Taavitsainen @katjariina_, Veera Vastamäki
@veerakuuu ja Elias
Puvut: Ompelimo Johanna Paatola @lempivaate
Hiukset: HiusstudioMuoto @myclipshair ja @fourreasons
Meikki: StudioTiina Lamberg @studiotiinalamberg
Kukat: Kaisankukka @kaisankukka
Hiuspannat: Laura Peltonen @millineeri
Sulhasen asu: Valiomies @valiomies ja Naskali Leather
@naskalileather
Kuvauspaikka: Tiirinkosken tehdas/ Huvila
@tiirinkosken_tehdas
Ohjaaja: Miikka J. Anttila @miikka.j.anttila
Lisää tietoa MYClips-hiuksista: www.myclips.fi 

Käsin ommeltavaa ja koristeltavaa on paljon, ja kuten
usein tässä vaiheessa, kuuntelen työskennellessäni
äänikirjaa. Sillä tavalla kirjonta tuntuu etenevän kuin
huomaamatta. Samalla maalaan mieleeni kuvia, joissa
hääpuvun helmat hulmuavat tanssilattialla, onnenkyy-
neliä vuodatetaan, kaikki sujuu juhlissa kuten on
suunniteltu, ja pari aloittaa onnellisen loppuelämän
yhdessä avioparina. Haluan uskoa, että voin ladata
pukuun onnellisia ajatuksia ja rakkautta jo ompelu-
vaiheessa.

J O H A N N A  P A A T O L A

Johanna on jyväskyläläinen ompelija ja vaate-
suunnittelija, joka on keskittynyt naisten juhla-
pukeutumiseen. Jokainen asu valmistetaan mitta-
tilaustyönä asiakkaan omien mittojen ja toiveiden
mukaan.

https://www.myclips.fi/
https://www.myclips.fi/


Valokuvaaja Sari Muhonen on
kuvannut ihmisiä jo yli 20 vuotta
ja nähnyt urallaan valokuvauksen
maailman muuttumisen ensin
tekniikan kehittymisen ja sitten
sosiaalisen median myötä. Jokin
on kuitenkin pysynyt ennallaan:
nuoriso on aina suhtautunut omiin
kuviinsa kriittisesti. Muhosen mu-
kaan jokaisen meistä kannattaisi
uskaltautua kameran eteen,
vaikka se tuntuisikin aluksi
epämukavalta. 

Kun puhutaan valokuvauksesta suh-
teessa hyvinvointiin, ensimmäisenä
mieleeni nousee negatiivissävyt-
teinen asia viimeaikaisesta kes-
kustelusta: somen meille asettamat
paineet ja odotukset. Etenkin nuoret
ovat alttiita peilaamaan omaa elä-
määnsä somessa nähtyyn, missä
valokuvilla on iso rooli. 

olemiseen, sillä tarve hyville profiili-
ja edustuskuville on kasvanut. Niin
kauan kuin ihmiset ovat itsevarmoja
ja tyytyväisiä itseensä, Muhosesta
kehitys on hyvää. Huonona
sivujuonteena some on tuonut
filtterit, joiden käyttö voi tuntua
viattomalta, mutta jotka voivat
vääristää minäkuvaa, jos omaa
itseä ei enää uskalla kohdata
aidosti, ilman filttereitä.

”VALOKUVA ON
PYSÄYTETTY HETKI.
KUN TOISET
KATSOVAT
MEITÄ, HE
NÄKEVÄT MEIDÄT
ERI TAVALLA:
ILMEET, TUNTEET,
LIIKE – NÄMÄ
EIVÄT AINA
TALLENNU
KAMERAAN.”

Kuvat eivät kuitenkaan kerro koko
totuutta vaan usein ainoastaan sen,
mitä päätämme itsestämme ja
elämästämme jakaa, Muhonen
muistuttaa.

Valokuvaajana Muhonen näkee
somessa ja nykyajan selfie-
kulttuurissa sekä hyviä että huonoja
puolia.

Työssään hän on huomannut, että
etenkin ylioppilaskuvauksiin tulevat
nuoret ovat aiempaa varmempia
kuvattavia. Myös aikuiset ovat joutu-
neet tottumaan kameran  edessä
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Muhonen on tehnyt #älämahdu-
muottiin-kuvauksia ilman korvausta,
keinona vaikuttaa tärkeän asian
puolesta. Myös kuvattavilla on usein
halu vaikuttaa. Taustalla voi olla
ikäviä kokemuksia, kuten koulukiu-
saamista tai vakava sairaus.

Vuonna 2022 Muhonen osallistui
toista kertaa kuvaajana #älämahdu-
muottiin-kuvauksiin. #Älämahdu-
muottiin on yhteisötaideprojekti,
joka tekee tilaa tasa-arvolle, keho-
rauhalle ja erilaisuuden hyväksymi-
selle. Kuvauksen idea on, että ku-
vattavat kuvataan alasti mallinuken
taakse kätkeytyneenä. Mallinuken
roolina on todistaa, että ”muotit
kuuluvat pipareille” – jokainen on
hyvä sellaisenaan.

”VALOKUVAUS ON HENKILÖKOHTAISTA.
STUDIO ON RAUHALLINEN TILA, JOSSA
EI OLE MUITA KUIN KUVAAJA JA KUVAT-
TAVA.”

ollakseen hyvä kuvaaja pitää hallita
paljon muutakin kuin valokuvauksen
tekniikkaa. Usein kuvattavia jännit-
tää, jolloin Muhonen pyrkii rentout-
tamaan heitä. ”Suuri osa asiakkaista
kertoo olevansa epämukavuusalu-
eella. Tuki ja luottamuksen voitta-
minen on tärkeää. Lapsilla jänni-
tystä ei vielä ole, mutta aikuiset
saattavat omalla stressaamisellaan
asettaa kuvaustilanteelle paineita.”
Työhön kuuluu myös ohjaamista,
sillä harvalta poseeraaminen tulee
automaattisesti.

Jännittävästä tilanteesta huolimatta
kuvauksiin osallistuminen on voima-
uttavaa. Jotkut haluavat jakaa tari-
nansa kuvaajan kanssa, toiset eivät.

Muhosen studio on pieni, kotoisa ja
intiimi, vaikka se sijaitsee vilkkaasti
liikennöidyn Voionmaankadun var-
ressa Jyväskylässä. Muhonen
näkee oman roolinsa monipuolisena: 



”VOIMAUTTAVASSA VALOKUVAS-
SA ASETELMA KÄÄNNETÄÄN PÄÄ-
LAELLEEN: KUVATTAVA SANELEE
EHDOT, MITEN HÄNTÄ SAA KAT-
SOA JA MITEN HÄN HALUAA
TULLA NÄHDYKSI.”
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Hän esittelee paksua albumia, johon
on kerätty kuvia vuosien varrelta.
Sivuille on kertynyt omakuvien lisäk-
si kuvia perheenjäsenistä, sukulai-
sista ja ystävistä. Kuvat tekevät
näkyväksi elettyä elämää. Niitä kat-
sellessa tuntuu, kuin kykenisin sit-
tenkin näkemään jotakin enemmän
kuin pelkät taltioidut hetket: kuvien
väliin piirtyy kokonainen elämä.

VALOKUVAT TEKEVÄT NÄKYVÄKSI ELETTYÄ ELÄMÄÄ

Läpi uransa Muhonen on pyrkinyt
kehittämään itseään osallistumalla
koulutuksiin ja kilpailuihin. Muutama
vuosi sitten hän täydensi osaamis-
taan opiskelemalla voimauttavaa
valokuvausta. Voimauttava valokuva
on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina
Savolaisen kehittämä sosiaalipeda-
goginen menetelmä, jossa valoku-
vaa käytetään välineenä identiteet-
tityössä ja vuorovaikutustaitojen
kehittämisessä. Koulutuksen myötä
Muhonen voi käyttää työssään
voimauttavan valokuvan menetel-
mää. Hän on päässyt toteamaan
menetelmän toimivaksi itsekin, sillä
osana opintoja hänen piti tehdä
oma valokuvaprojektinsa.

Muhonen harmittelee, että joiltakin
vuosilta ei ole juuri säilynyt kuvia.
Hän toivoo, että yhä useampi
juhlistaisi omaa elämäänsä tulemalla
kuvattavaksi ilman erityistä syytä.
”Juhli tavallisuutta, tuo arkeesi
ihanuutta”, hän sanailee.

Jokainen on kaunis ja kuvaamisen
arvoinen.

www.sarimuhonen.fi
www.alamahdumuottiin.fi/
https://voimauttavavalokuva.net

Malli Heli Nissinen

https://sarimuhonen.fi/
https://alamahdumuottiin.fi/
https://voimauttavavalokuva.net/
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Jos somessa on pakko olla, voi yrittää rajata siellä
käytettyä aikaa. Tänä syksynä Kirsi Piha kertoi
Talouselämä-lehdessä valinneensa itselleen viikosta
kaksi Twitter-päivää. Nuortennetin Digifit-
treenivinkeissä taas neuvotaan digivapaan alueen
valitsemiseen. Luontaisia paikkoja pienille
somebreikeille ovat sauna ja elokuvateatteri, mutta
niiden lisäksi voi rauhoittaa muitakin paikkoja, kuten
ruokapöydän tai ruuhkabussin.

Luulen kuitenkin, että paras tapa välttää liiallista digin
käyttöä on heittäytyä ihanan flow’n valtaan. Kun olet
luomistilassa, et halua keskeyttää itseäsi! 

Kun operaattori kehottaa viettämään nettivapaata
päivää, jokin raja on ylitetty. DNA on tutkinut
suomalaisten netinkäyttöä jo vuosia. Heidän
tutkimuksensa ovat paljastaneet, että yhä useampi
“digi-detoxaa” eli rajoittaa tietoisesti digiaikaansa.
Esimerkiksi vuonna 2018 digidetoxaajia oli 18 %
tutkituista, tänä vuonna jo 24 %. Vähentäminen on
kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä peräti 38
% vastaajista haluaisi vähentää digiaikaansa.
 
On hienoa, että niin moni on herännyt siihen, mitä netti
ja kännykkä meille tekevät. Aivotutkijat kutsuvat niiden
aiheuttamaa tilaa ADT:ksi (attention deficit
hyperactivity disorder), jonka tunnuspiirre on itsensä
jatkuva keskeyttäminen. Saatamme karata kesken
askareidemme tarkistamaan, mitä somessa tapahtuu.

Toimittaja Jaakko Lyytinen kertoi Helsingin Sanomissa
brittitutkimuksesta, jonka mukaan jopa pöydällä
äänettömällä oleva puhelin saa läsnäolijat
välttelemään keskustelua merkityksellisistä aiheista.
Hyvä terveys -lehdessä tutkija Silja Martikainen kertoi,
että älypuhelinta käytetään keskimäärin 200 kertaa
päivässä – aina, kun tulee pienikin tylsä hetki.
Newportin järjestämään kuukauden kestävään
somelakkoon osallistui 1600 ihmistä. Moni alkoi lakon
aikana harrastaa monipuolisemmin esimerkiksi
kurssien, kirjojen tai askartelun parissa, ja osa päätti
jättää somen lopullisesti.

Haluaisin itsekin lukea enemmän, mutta usein löydän
itseni tuijottamasta kirjan sijaan kännykkääni. Some vie
varkain aikaamme, jota voisi käyttää monenlaiseen
luovaan tai sosiaaliseen toimintaan. Koska työni
somekouluttajana on hyvin digitaalista, en voi ajatella
kuukauden nettipaastoa. Olen kuitenkin pyrkinyt
vähentämään digin käyttöä esimerkiksi lukemalla
enemmän paperilehtiä. Rakastan myös muistikirjojani ja
paperikalenteriani, joihin kirjoitan päiväkirjaa ja
raportoin viikko- ja kuukausitavoitteitani.

J O H A N N A  J A N H O N E N

Johanna on somekouluttaja ja wiki-
pedisti, joka rakastaa askartelua ja
uuden oppimista. @jjanhone &
@piilotettuaarre

 

Tutkimusten mukaan käsillä tekeminen auttaa
keskittymään. Piirrä, neulo, kirjoita!



 
 
Mari on villasta villiintynyt huopa-
taiteilija-muotoilija-ompelija, joka
lumoutuu luonnon hiljaisuudesta.
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Tämän  tein  itse 

Kuvat
Kuvaaja: Tomi Manninen.
Malli: Siiri Jalava.

M A R I  J A L A V A

www.jalavilla.com
www.instagram.com/marijalavadesign/
www.facebook.com/Jalavilla/

https://jalavilla.com/
https://www.instagram.com/marijalavadesign/
https://www.facebook.com/Jalavilla/
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VINKKI

Elizabeth Gilbert: Big Magic – uskalla elää luovasti.
Gummerus. Suomentanut Laura Beck.

”Niin, täydellisyydentavoittelu estää ihmisiä
tekemästä työtään valmiiksi – mutta mikä vielä
pahempaa, se estää ihmisiä edes aloittamasta
työtä.”

Big Magic on opas luovaan elämään, jonka Gilbert käsittää
laajasti: luovan elämän eläminen ei välttämättä tarkoita
esimerkiksi taiteen tekemistä. Jokainen voi toteuttaa
luovuutta omalla tavallaan, vaikkapa aloittamalla aikuisiällä
uuden harrastuksen tai ottamalla tatuoinnin, koska huvittaa.

Gilbertin mukaan luova elämä vaatii rohkeutta, ja sitä hän
pyrkii valamaan lukijaan oman elämänsä esimerkkien kautta ja
esittelemällä luovien ihmisten erilaisia elämänpolkuja.
Nopealukuinen teos tarjoaa myös neuvoja omasta
luovuudesta huolehtimiseen.
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LUKUVINKKI



Kaikista parhaat farkut ovat sellaiset,
joiden kanssa on jo kilometrejä takana
ja kangas on muotoutunut melkeinpä
toiseksi ihoksi. Harmi kyllä, hyvätkin
farkut voivat kulua rikki haaroista,
lahkeista tai taskunsuusta. Onneksi
puuvillafarkkujen elämää voi jatkaa
paikkaamalla.

Sanna on ompelun ammattilainen,
joka kannustaa lisäämään
maapallon hyvinvointia korjaamalla
ja tuunaamalla vanhaa. Kohti
kestävämpää ompelukulttuuria:
www.langansuunta.fi
S A N N A  K E I N O N E N

Hyvää tekevä vinkki: 

Hyvä paikka on niin ohut, ettei se näy
oikealle puolelle eikä tee paikatusta
kohdasta paksua.

Käytä paikkaamisessa tavallista terä-
vämpää farkkuneulaa. Pujota neulaan
hyvälaatuista, kestävää ja farkun
väriin sopivaa lankaa; kaikista
huomaamattominta on liukuvärjätty
farkkulanka. Paikkauksen voit tehdä
joko siksakilla tai suoralla ompeleella,
kuitenkin niin, että tikki ikään kuin
muodostaa uuden pinnan rikki
menneen kohdan päälle.
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JATKOAIKAA LEMPPARIFARKUILLEJATKOAIKAA LEMPPARIFARKUILLE

Hyödynnä paikkaamisessa puuvillaista
kiinni silitettävää liimapaikkaa tai
tukikangasta. Laita paikka kuluneen
kohdan sisäpuolelle ja leikkaa se
hieman reikää tai kulumaa suurem-
maksi pyöristäen kulmat. Paikkakan-
gas tukee kulunutta kohtaa, ja kun
kohdan ompelee tai parsii hyvällä
langalla, kestää se varmasti. 

Toki, jos reikä on näkyvällä paikalla,
niin mikä estää luomasta farkuille
kokonaan uutta ilmettä? Lisää taskun
suuhun koristenauhaa, applikoi polven
kohtaan kuvio tai korosta reikää
lisäämällä alle kuviollinen kangas. Vain
mielikuvitus on rajana!

https://www.langansuunta.fi/


@kir_jailija on elämästä epävarma kirjailija,
joka haluaa  piirtää itsensä julki. Hänet löytää
liian usein sykkyrästä peiton alta.
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M A R I  K U U S I S T O
 

 R A I J A  K A S T E L L - B L O M



Mieti vielä keinoja, miten voisit raivata näille asioille tilaa arjessasi. Otatko kaksi tuntia viikossa tai osan viikonlo-
pusta omaa aikaa luovuudellesi? Aloitatko uuden luovan harrastuksen yksin tai yhdessä jonkun kanssa?
Kirjoita keinot alle:

herätäherätä    luovuutesiluovuutesi
  
Mieti ja kirjaa ylös luovia asioita, joita haluaisit tehdä
tällä hetkellä enemmän arjessasi. Niitä voivat olla
esimerkiksi piirtäminen, musisointi, neulominen,
taidenäyttelyssä tai konsertissa käyminen, askartelu
tai vaikkapa puutyöt. Ajattele luovuutta mahdol-
lisimman laajasti.

Jos sinun on vaikea keksiä itsellesi luovaa
tekemistä, niin mieti itseäsi, kun olit lapsi: millaisesta
luovasta tekemisestä silloin nautit? Voisiko
samantyylisiä asioita tehdä taas nyt aikuisena?
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Tee itsellesi yksi lupaus luovuuden lisäämisestä arjessa:

Harjoituksen laati luovuuspsykologi Iina Lousa


