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johdanto
Arkitodellisuus rakentuu loputtomasta sarjasta rinnakkaisia ja peräkkäisiä tapahtumia. Kokemuksemme muodostuu havaintojen
herättämistä mielleyhtymistä, joiden kautta kokoamme tapahtumista oman kokonaisuutemme. Kerromme tapahtumien keskellä
jatkuvasti muuntuvia tarinoita siitä, mitä todellisuutemme on.
Arjen työkalut on kirja, joka johdattaa lukijansa havainnoimaan
maailmaa kerta toisensa jälkeen uudella tavalla. Kirjaan on koottu
yhdeksän käsitteellistä työkalua, joiden avulla voit ohjata omaa
ajatteluasi ja havaintojasi, sekä muuttaa kokemustasi itsestä, toisista ja ympäristöstäsi. Arjen työkalut -kirja on Todellisuuden tutkimuskeskuksen Näin tutkit todellisuutta -kirjasarjan kolmas osa.
Työkalut ovat syntyneet Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellisessa työskentelyssä, erityisesti Utooppinen todellisuus -tutkimussuunnitelman aikana vuosina 2012 ja 2013. Tutkimussuunnitelma yhdisti utooppisen ajattelun elettyyn arkitodellisuuteen: se
teki mahdottomista kuvitelmista totta lähestymällä todellisuutta
teoksena ja ihmisiä tämän teoksen tekijöinä. Utooppisen todellisuuden kehyksessä arkielämä oli materiaalia, jonka pohjalta luotiin jatkuvasti uusia olemisen, kanssakäymisen ja yhteiskunnallisen toiminnan muotoja.
Arjen työkalut tekevät jokapäiväisestä elämästä ja ympäristöstä alustan luovalle toiminnalle. Työkalujen käsitteellisyys mahdollistaa sen, että niitä voi käyttää omien aistimuksien uudelleen
ymmärtämiseen ja järjestämiseen. Tämä auttaa muodostamaan
merkityksellisiä kokemuksia. Arjen työkaluja voi käyttää missä tilanteessa tahansa: jonottaessa, istuessa bussissa, luennolla, seminaarissa, kävellessä kaupungilla tai luonnossa. Eri työkalut tarjoavat erilaisia merkityksiä oman todellisuuden kokemiselle.
Työkalujen käytössä harjaantuu, kun niitä käyttää toistuvasti. Voit
muokata niistä itsellesi sopivia ja myös keksiä omia työkaluja.

Todellisuuden tutkimuskeskus
Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingissä toimiva esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi. Toimintamme lähtökohtana
on todellisuuden havainnointi, kyseenalaistaminen ja aktiivinen
uudistaminen taiteellisen tutkimuksen ja esityksen keinoin. Aktiivisen esitystoiminnan ohella julkaisemme säännöllisesti Esitys-lehteä, kirjoja ja kirjoituksia sekä järjestämme tapahtumia, jotka tuovat yhteen paitsi esitystaiteen piirissä toimivia taiteilijoita myös
muiden alojen ammattilaisia. Tavoitteenamme on herättää ja ylläpitää aktiivista keskustelua esitystaiteen merkityksestä niin esitystaiteen tekijöiden kesken kuin yhteiskunnassa ylipäätään.
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Linssi
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linssi
Linssi on räätälöity näkökulma, jonka voit asettaa itsesi ja ympäristösi väliin. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita, miten käsittelet ympäristösi tarjoaman materiaalin – mitä siitä poimit ja
missä valossa sitä tarkastelet. Linssin avulla voit myös sivuuttaa
ympäristön tarjoamat perusmerkitykset ja löytää niiden takaa jotain uutta ja omintakeista. Aistiessasi ympäristöä suodatat siitä
esiin tiettyjä piirteitä; yleensä huomiosi kiinnittyy asioihin, jotka
sopivat senhetkisiin ajatuksiisi. Aistimukset muuttuvat huomioiksi ja kokemuksiksi ohjaten näin ajatuksiasi eteenpäin. Ympäristösi on siis kokemusten raakamateriaalia, josta muokkaat omiin
tarpeisiisi sopivia kokonaisuuksia.
Linssin käyttö tukeutuu tähän suodattamisprosessiin. Koska
ajatukset värittävät aisteja, aistihavainnon tietoinen valinta vaikuttaa siihen, mitä aistisi sinulle antavat. Linssi on päätös havainnoida maailmaa tietyllä tavalla – aivan kuin päättäisit ajatella tiettyä asiaa.
Linssejä voi luoda loputtomasti. Kun voit ilmaista havainnoinnin aiheen, voit tehdä siitä linssin.
Käyttöohjeet
1. Valitse tai luo linssi
Voit valmistaa linssin keksimällä sille nimen tai luonteen, joka
määrää sen painotuksen. Värit, Muodot tai Rakenteet ovat yleisiä,
monikäyttöisiä linssejä, jotka kohdistavat huomion ympäristön
usein taustalle jääviin ominaisuuksiin.

4. Vaihtele linssejä tarpeen mukaan
Jos käyttämäsi linssi ei ole antoisa, voit vaihtaa sen toiseen. Vaihtelut linssien välillä voivat olla nopeitakin – vaihtelu voi tarjota tavan lukea samaa ympäristöä aina uudella tavalla.
Esimerkkejä
Teos
Katso ympäristöäsi mahdollisina teoksina. Kun löydät jonkin
teoksena sinua puhuttelevan kohteen, voit rajata sen, pohtia sille
mahdollista nimeä, tekijää ja tyylisuuntaa.
Ajan jäljet
Keskitä huomiosi ajan vaikutukseen. Missä ja millä tavoin aika
näyttäytyy ympäristössäsi? Mitä piirteitä ympäristöstäsi voi lukea
ajan merkkeinä? Mitä nämä piirteet kertovat itse ajasta?
Äänimaailmat
Kohdista huomiosi ääniin ja hahmota maailman niiden ehdoilla.
Sulje silmäsi, kuuntele ääniä ympärilläsi ja anna niiden synnyttää
mielikuvia ympäristöistä. Kenties ne ovat täysin toisenlaisia kuin
silmiesi tarjoama, vaihtoehtoisia näkemyksiä paikasta, jossa olet.

2. Aseta linssi paikalleen
Aseta linssi paikalleen toteamalla itseksesi esimerkiksi näin: tarkastelen tätä ympäristöä sen värien kautta. Miten ympäristö näyttäytyy väreinä? Heittäydy linssin tarjoamaan ajatusleikkiin. Mitä
enemmän sille antaudut, sitä enemmän se sinulle tarjoaa.
3. Tarkastele ympäristöäsi linssin läpi
Käytä aikaa tarkasteluun. Etsi yksityiskohtia, jotka ovat linssin
läpi nähtyinä erityisen mielenkiintoisia.
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Viesti
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viesti
Viesti-työkalun avulla voit muuntaa kohtaamasi asiat itsellesi
osoitetuiksi viesteiksi.
Viesti käyttää hyväkseen kykyämme nähdä asiat tai sattumukset viestinkaltaisina. Sen avulla voit tarkastella asioita viesteinä ja
altistua niille aina, kun kaipaat ehdotuksia ympäristöltäsi.
Työkalun tärkein osa on asennoituminen. Kun ajattelet “tämä
on viesti minulle”, laitat itsestäsi enemmän peliin. Näin voit myös
saada enemmän; voit löytää muutoksen mahdollisuuden ja valita,
tartutko siihen vai et.
Käyttöohjeet
1. Jäljitä viestejä ympäristöstäsi
Ole avoinna sille, mitä ympäristösi tarjoaa. Poimi maahan pudonneet paperilaput, huomaa tekstit julisteissa, vaatteissa ja varoitusmerkeissä. Leiki hetki ajatuksella, että jokainen tekstinosa, sana tai
lause puhuttelee sinua.
Viesti voi olla myös ilmiö tai asia: eleet, äänet tai vaikutelmat
kelpaavat kaikki viesteiksi.
2. Ota viesti vastaan
Lähesty viestejä kuin koodeja, jotka sinun tulee ratkaista.
Ratkaisun löytämiseksi voit leikellä, lyhentää tai täydentää
viestiä muilla ympäristön vihjeillä. Voit lukea viestin nurinpäin
tai keskittyä vain osaan siitä. Viesti saattaa käydä kiinnostavaksi
vasta, kun huomaat korvata osan sanoista tai viestin osista jollain
muulla.
Arvioi kunkin viestin kohdalla, miten se puhuttelee juuri sinua. Huomaa, että viestit toimivat usein metaforisesti.

Mahdollisia viestejä on niin paljon, ettei sinun tarvitse jäädä yhden viestin äärelle. Kaikki viestit tai niiden tarjoamat vihjeet eivät
ole kiinnostavia. Ympäristössä on paljon valinnanvaraa. Valitse,
mille viesteille altistut.
Esimerkkejä
”Murhan järkyttävät taustat” -otsikko sanomalehdessä
Minkälainen on järkyttävä tausta? Miten jokin tapahtuma tai ilmiö muuttuu, kun sen tausta järkyttyy tai järkähtelee? Voisiko
taustojen järkähdyttäminen olla tapa käsitellä dramaattisia hetkiä,
kuten murhaa tai asioiden yllättävää käännettä?
”F1 aika-ajo hetki hetkeltä” -otsikko urheilusivuilla
Miten voisin toimia hetki hetkeltä? Miten erottaa hetki ajan keskeltä ja miten olla tietyssä hetkessä? Olisiko “hetki hetkeltä” -tekstistä apua tämän olemisen tavan etsinnässä?
”Puuhamaa on iloinen” -mainos
Mikä on puuhamaa? Eivätkö kaikki paikat ole puuhamaita? Voisiko jokaisen paikan nähdä oman aihepiirinsä puuhamaana? Tai
jos puuhamaa-paikka on iloinen, millä tuulella tämä paikka on?

3. Altistu viestin avaamille mahdollisuuksille
Käytä viestejä muuttuaksesi tarkkailijasta osallistujaksi: seuraa
viestien ehdotuksia ja katso, minne ne johtavat. Mihin löydetyt
ostoslistat, muistiinpanot tai pudonneet postikortit voivat sinut
johtaa?
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Sukellusvene
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sukellusvene
Tunnista kaikki kappaleet jäävuorten huippuina, joiden alla on
laaja pinnanalainen massa.
Sukellustekniikka on kehittynyt verrattain myöhään suhteessa
siihen, miten pitkään ihminen on toiminut ja liikkunut vesialtaiden ympärillä, purjehtinut meriä ja elänyt kalastamisesta. Ennen
kuin ihminen saattoi nähdä vedenpinnan alapuolelle arktisilla alueilla, ihminen veneili vuosituhansia nähden ainoastaan jäävuoren
huipun tietämättöminä siitä, mitä pinnan alla on. Ihminen ohitti
jäävuoren pisteenä, piikkinä meressä.
Havainto on jäävuoren huipun kaltaista; huomioimme pistemäisiä, merkitseviä asioita, jotka ovat osia koko havaintokentässämme. Siitä huolimatta maailma on enemmän kuin huomaamiemme pisteiden summa. Maailma on enemmän kuin
havaitsemme.
Katso jotakin. Ota mikä tahansa kappale. Se on jäävuoren
huippu, ja sinun tehtäväsi on katsoa, mikä sen pohja, tausta ja laajuus on.

mistä eri tieteenaloista syntyy mielenkiintoisin yhdistelmä?
Riippuen valitsemastasi kohteesta paras tiedonhankintamenetelmä voi olla verkon hakupalvelimet, erikoistuneet kirjastot henkilökuntineen, eri yhtiöiden ja instituutioiden puhelinpalvelut tai
oma lähipiirisi.
4. Kokoa ja uudelleen muotoile löytämäsi tieto
Kokoa löytämäsi pinnanalainen massa ja jäsentele se uudelleen.
Ryhmitä eri tiedot, havainnot ja aistimukset huipusta. Voit järjestää kaiken materiaalin lyhyeksi tarinaksi tai kuvaukseksi huipusta tai esittää sen karttakuvana. Kiinnitä huomiota siihen, miten maailman voi nähdä laajenevan aina uudesta yksityiskohdasta
yhä uusiin suuntiin.
5. Arvioi tutkimustyösi vaikutuksia
Muuttaako sukellusvene -työkalun käyttäminen suhdettasi ympäristöösi? Muuttaako työkalu ympäristöä?

Käyttöohjeet
1. Valitse jäävuoren huippu
Katso ympäristöäsi ja pysähdy kiinnostavimpiin kohtiin. Valitse
ensimmäinen, joka ylläpitää kiinnostustasi.
2. Nimeä huippu mahdollisimman tarkasti
Mitä täsmälleen ottaen katsot? Havainnoi jäävuoren huippua
mahdollisimman tarkasti eri aisteilla ja eri näkökulmista. Nimeä
huippu yksityiskohtaisesti.
3. Etsi tietoa
Tutki valitsemasi huipun taustoja ja tutustu huipun laajaan pinnanalaiseen massaan. Mistä todella on kyse?
Eri huippujen kohdalla täytyy yhä uudelleen harkita, mikä todella on kiinnostavinta; onko esimerkiksi parasta valita fenomenologian, fysiikan, sosiaalihistorian vai väriopin näkökulma? Entä
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Kysymys
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kysymys
Kysymys on tapa etsiä vastauksia. Mutta on se muutakin: se on
tapa etsiä ylipäätään.
Etsimällä voi löytää kaikenlaista - vastauksia ja huomioita, kadonneita tavaroita. Joskus kysymällä ei kuitenkaan löydä muuta
kuin oman havahtumisensa; itsensä kysymässä jotakin, mitä ei ole
aikaisemmin kysynyt.
Kysymys on myös tapa saada muut ihmiset osaksi omaa prosessiasi. Jos sinulla on asia, jota haluat miettiä, kysymällä sitä muilta
saat heidät miettimään asiaa kanssasi.
Vietä aikaa kysymysten kanssa. Hyvät kysymykset ovat tärkeämpiä kuin niiden mahdolliset vastaukset. Hyviä kysymyksiä
kannattaa kysyä yhä uudelleen.
Käyttöohjeet
1. Muodosta kysymys
Valitse asia, jota haluaisit miettiä, ja muodosta siitä kysymys. Kysymyksen voi muotoilla eri vastausten myötä yhä uudelleen. Hyvä
kysymys on avoin - sellainen, joka ei tyrehdy yhteen vastaukseen.
2. Kuljeta kysymystä mukanasi
Ota kysymys mukaasi: kysele sitä itseltäsi eri paikoissa ja eri mielentiloissa. Kokeile vastaamista eri rooleissa. Kysele sitä muilta
keskustelujen lomassa.
Älä tyrehdytä kysymystä etsimällä ensisijaisesti osuvinta vastausta. Kysymys on tapa tuottaa materiaalia ja löytää uusia asioita.
Se on kuin kaivinkone, jonka tekemistä kaivoksista voi löytyä kaikenlaista. Pohdi kysymystä kaikella vakavuudella ja ilman ennakko-oletuksia.

Esimerkkejä
Miksi minä teen tätä?
Tämä kysymys on luonteeltaan alati erilainen. Siihen on aina olemassa vastauksia, kenties pinnalla tai pinnan alla. Sen kysyminen
voi tuoda selkeyttä toimintaasi ja sen taustasyihin, kaivaen esiin
rakenteita olemisen virran seasta.
Minkälaista on olla bussissa?
Luultavasti olet bussissa käytännön syistä, aivan samalla tavalla
kuin muissakin paikoissa, joissa toistuvasti oleskelet. Tarve matkustaa ei kuitenkaan vielä kerro, millaista bussissa todella on. Millaisia ovat bussin tekniset tai laadulliset ominaisuudet, entä ilmapiiri tai yleistunnelma? Mitä assosiaatioita bussi herättää? Koska
jokapäiväisissä paikoissa tulee vietettyä paljon aikaa, on kiinnostavaa avata niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia sekä niihin
liittyviä mielleyhtymiä ja tuntemuksia. Kysymällä yhä tarkempia
ja yksityiskohtaisempia asioita bussista voit päätyä sisäisesti täysin
uuteen ympäristöön – kenties löydät sieltä itsellesi meditaatiopaikan tai kapinallisten ajatusten hautomon.
Mitä tuo valokuva sanoisi, jos se osaisi puhua?
Kysymyksen avulla voi käsitellä asioita, jotka ovat epätodennäköisiä, mutta jotka voivat asettaa kohteensa uuteen valoon. Kysymällä voit monipuolistaa kohteesi mahdollisuuksia. Epätavallinen
kysymys tarjoaa ajatuksille uuden lähteen.

3. Kokoa löytösi
Muistele, mitä materiaalia kysymyksesi on tuottanut. Kokoaminen on tapa kehittää kysymistä ja kenties löytää uusi, vielä kiinnostavampi kysymys.
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laboratorio
Laboratorio on arjen keskelle luotu kuvitteellinen tila, joka mahdollistaa väliaikaisen todellisuudella kokeilun.
Laboratoriossa voit tehdä sosiaalisia ja yksityisiä kokeiluja tai
toistaa valitsemiasi tekosarjoja eri variaatioina, kunnes olet tyytyväinen testituloksiisi. Voit ottaa laboratorion käyttöön esimerkiksi
silloin, kun arki tuntuu liian samanlaiselta, toisteiselta tai puuduttavalta, tai kun sinulla on mielessäsi jokin kysymys, hypoteesi tai
koe, jonka toimivuutta haluat testata käytännössä.
Laboratorion avulla voit kokeilla uutta olemisen tai toimimisen
tapaa ja havainnoida, miten todellisuus muuttuu sen seurauksena.
Käyttöohjeet
1. Piirrä laboratoriolle rajat
Rajaa ympäristöstäsi sopiva tila ja aika laboratoriotyöskentelyyn.
Laboratorion koko ja kesto voivat vaihdella tilanteen ja tarpeen
mukaan: työkalu toimii kuitenkin parhaiten silloin, kun tila ja
aika ovat selkeästi rajattuja. Voit lähteä liikkeelle pienestä alueesta
ja siirtyä tarpeen mukaan isompiin kokonaisuuksiin.
2. Valitse kokeellesi sopiva kohde
Kaikki se, mikä rajautuu laboratorion sisään, on vapaasti käytettävissäsi: kokeesi voi kohdistua esimerkiksi ympärilläsi oleviin esineisiin tai huonekaluihin, käynnissä oleviin keskusteluihin tai
läsnä olevien ihmisten eleisiin ja liikkeisiin. Valitse käsillä olevasta
materiaalista jokin yksityiskohta tai piirre, joka vetää sinua juuri
tällä hetkellä puoleesi.
3. Aseta lähtökysymys
Kehitä valitsemasi materiaalin pohjalta kysymys tai oletus, joka
toimii lähtökohtana kokeellesi. Voit keksiä kysymyksiä esimerkiksi
jatkamalla seuraavia lauseita: “Mitä tapahtuisi, jos…?” tai “Entä
jos…?”.
4. Tee käytännön koe
Testaa kysymystäsi tai olettamustasi käytännössä. Voit toistaa ko28

keen useita kertoja ja parannella lähtökohtaasi tarpeen mukaan.
5. Havainnoi kokeen seurauksia
Havainnoi kokeesi vaikutuksia kokeen aikana ja sen päätyttyä.
Muuttiko koe jotain ympäristössäsi tai omassa kokemuksessasi?
Reagoivatko muut ihmiset kokeeseesi? Kuinka pitkäkestoisia tai
laajoja kokeen vaikutukset olivat?
Esimerkkejä
Sosiaalinen koe
Valitse tutkittava alue, esimerkiksi neliömetri edessäsi olevaa tilaa
tai se, mitä tapahtuu seuraavan minuutin aikana. Seuraa ihmisten toimintaa, liikkumista ja käyttäytymistä rajaamasi alueen tai
ajan sisällä. Pyri tunnistamaan käytännön olosuhteita tai sääntöjä,
jotka ohjaavat heidän toimintaansa; tällaisia voivat olla esimerkiksi astioiden järjestys kahvilan pöydällä, seinällä olevat kyltit tai
tilaamiseen ja maksamiseen liittyvät rituaalit. Valitse havaitsemistasi olosuhteista tai säännöistä yksi ja tee siihen pieni muunnos:
voit esimerkiksi kattaa pöydän valmiiksi seuraavaa asiakasta varten, lisätä uuden kyltin tai jättää pöydälle liikaa rahaa. Seuraa interventiosi vaikutuksia.
Käyttöohjeet
Katsele mitä tahansa ympärilläsi olevaa tilaa: esimerkiksi kirjaston sohvanurkkausta, ostoskeskuksen tuulikaappia tai ravintolan
vessaa. Mitä vaihtoehtoisia olemisen tapoja ja toiminnan muotoja
voit sinne kuvitella? Voitko keksiä tilalle kokonaan uuden käyttötarkoituksen? Kirjoita tilalle uudet käyttöohjeet ja jätä ne näkyviin
muiden luettavaksi.
Toisto
Valitse jokin käsillä olevaan ympäristöön sopiva ele tai toiminto,
jonka haluat toistaa. Aloita pienestä eleestä ja siirry pidempiin toimintasarjoihin harjaantumisen myötä. Voit suunnitella kokeen
liike- tai toimintasarjan ennalta, tai päättää kokeesta tehtyäsi juuri
29

jotain, minkä haluat toistaa. Toista valitsemasi ele tai toiminto
muutamia kertoja tai kunnes kyllästyt. Kokeile eri rytmiä tai varioi esimerkiksi omaa tunnettasi. Miten suhteesi tilaan, omaan
toimintaasi tai muihin ihmisiin muuttuu toiston aikana?
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käännös
Tulkitse maailmaa toisin. Käännös-työkalun avulla voit tulkita ja
kertoa eri tapahtumat uudelleen eri tavalla.
Jokainen käännös on mielipiteenomainen ilmaus kokemuksesta tai näköhavainnosta, sillä käännös on aina rajattu valinta lähes rajattomasta materiaalista. Käännös-työkalu mahdollistaa
kokemusten ja havaintojen uuden tulkinnan omasta maailmankuvastasi ja persoonallisuudestasi käsin.
Käännös tapahtuu pääosin kielessä, mutta harjoitteluvaiheen
jälkeen voit kokeilla käännöksen tekemistä esimerkiksi kuulohavainnosta liikkeeksi tai hajuaistimuksesta ääneksi.

5. Arvioi käännöksen vaikutuksia
Arvioi miten käännöksesi vaikuttaa ympäristösi ihmisiin, muihin
elollisiin sekä elottomiin osiin. Arvioi miten käännöksesi vaikuttaa sinuun. Arvioi eri käännösmahdollisuuksien totuudellisuutta.

Käyttöohjeet
1. Valitse tapahtuma käännettäväksi
Valitse aluksi jokin tapahtuma, jonka haluat tulkita uudestaan.
Tapahtuma voi olla suuruudeltaan ja merkittävyydeltään mitä
luokkaa tahansa; harjoittelun vuoksi kannattaa kuitenkin aloittaa
pienestä. Harjoitteluvaiheessa helpointa on tehdä käännös jostakin nykyhetken tapahtumasta.
2. Kuvaile tapahtuma
Kuvaile tapahtuma ensin sellaisena kuin näet ja koet sen; olosuhteista riippuen voit käyttää esimerkiksi puhetta tai kirjoittaa kuvauksen paperille. Voit myös kuvailla tapahtumaa mielessäsi.
3. Käännä kuvauksesi toiseksi
Valitse kuvauksestasi jokin piirre ja vaihda se toiseksi. Voit esimerkiksi vaihtaa kertojaa tai kaikki adjektiivit, voit valita tarinalle uuden päähenkilön tai keskittyä ihmisten sijaan elottomiin asioihin.
Kerro tai kirjoita tarinasta uusi versio.
4. Toista käännösprosessi
Voit halutessasi toistaa käännösprosessin useita kertoja. Jokainen
tulkinta voi etäännyttää tarinaa alkuperäisestä tai paljastaa siihen
uusia näkökulmia.
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36

37

merkki
Merkki on jokin, joka viittaa johonkin toiseen asiaan. Savu viittaa
tuleen tai valkoiset raidat asfaltissa viittaavat suojatiehen.
Maailma on täynnä laajasti sovittuja merkkejä, mutta maailmassa on myös yksityisiä tai kahdenkeskisiä, pienten ryhmien
merkkejä, jotka avautuvat vain niihin vihkiytyneille ihmisille.
Merkki-työkalu tarjoaa sinulle tavan levittää valitsemaasi merkitystä omaan maailmaasi tai yhteisöösi. Voit myös herättää sen
avulla itsessäsi uusia ajatuksia ja mielleyhtymiä sekä tarkastella valitsemaasi asiaa arvaamattomista näkökulmista.
Käyttöohjeet
1. Valitse yksityiskohta
Valitse jokin yksityiskohta, josta haluat luoda merkin – se voi
olla vaikkapa ruosteläikkä, viserrys tai sanomalehti. Harjoitteluvaiheessa merkiksi valitsemasi yksityiskohdan tulee toistua usein
niissä ympäristöissä, joissa liikut. Toistuvuus mahdollistaa merkin
löytämisen useissa eri muodoissa.

niitä ystäviesi käyttöön. Toinen ihminen tuo mukanaan paitsi toisenlaisen näkökulman myös tukea merkitsemisen ja merkityksenannon prosessiin.
Esimerkkejä
Kasvonjäljet
Pienet kuopat maaperässä ovat syntyneet ihmisten painaessa kasvonsa maahan, voimalla, toistuvasti. Kuvittele tapahtuma pohtien
samalla tuntemiasi ihmisiä: Kuka heistä on saanut nämä kuopat
aikaan? Miksi valitsit juuri hänet?
Pyhä kierivyys
Pallot ja ympyrät ovat uskonnollisia symboleja, jotka esittävät uskoa kaiken kierivyydestä ja sille antautumisen tarpeesta: asioiden
pitää pyöriä itsensä yli, toistuvasti, jotta ne etenisivät ja ymmärtäisivät ympäristönsä. Jokainen pyöreä muoto, jonka kohtaat, on
oma heijastuksensa tästä uskonnosta. Löydä uskonnon merkitys
sen merkkejä seuraamalla.

2. Kehitä yksityiskohdasta merkki
Pohdi erilaisia mahdollisia merkityksiä, joita voit valitsemallesi yksityiskohdalle antaa. Merkin merkitys voi olla esimerkiksi muistutus, toimintaohje tai teko, jonka suoritat merkin äärellä. Tärkeintä
on, että merkki muuttaa suhdettasi ympäristöösi, saa sinut havaitsemaan tai tulkitsemaan ympäristöäsi toisin tai toimimaan toisella
tavalla.
3. Havaitse merkkejä ja altistu niiden mahdollisuuksille
Voit kulkea vapaasti, jäljittää merkkejä tai vain edetä arkipäiväisiä
reittejäsi. Löytäessäsi merkin pysähdy hetkeksi sen äärelle: miten
sen merkitys avautuu tässä ympäristössä? Miten se on ilmaantunut
tähän? Mitä päätelmiä sen läsnäolosta voi tehdä? Mitä seuraamuksia siitä voi koitua?
4. Jaa merkkejä muille
Voit esimerkiksi käyttää merkkejä keskustelunaiheina tai tarjota
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kynä
Kynällä voit nimetä asioita uudelleen, tai antaa nimiä asioille joilla
niitä ei ole.
Kynä-työkalulla voit kirjoittaa arkisten tapahtumien ja yksityiskohtien ylle. Otsikoimalla tiskaamisen Krapulaksi, tai nimeämällä
vaahtoa valuvan lasin Odotukseksi, voit muuttaa suhdettasi ympäröiviin asioihin, saippuan heijastuksista aina koko tiskaustapahtumaan. Pyri muokkaamaan omaa toimintaasi kirjoituksesi mukaan. Näin voit muuttaa arkiset hetkesi erityisiksi kokemuksiksi.
Kirjoituksen ajankohta vaikuttaa suuresti kokemukseen työkalun toimivuudesta ja vaikutuksista. Kokeile eri vaihtoehtoja; voit
esimerkiksi nimetä tapahtuman tai ajankohdan joko ennakkoon
tai vasta jälkikäteen.
Käyttöohjeet
1. Valitse, mitä nimeät
Tarkkaile ympäristösi paikkoja, tilanteita ja tapahtumia. Ne voivat
olla niin suuria kokonaisuuksia kuin pieniä yksityiskohtia. Valitse
vaihtoehdoista kaikkein kiinnostavin tai mielekkäin.
2. Nimeä valitsemasi paikka, tilanne tai yksityiskohta
Kokeile eri vaihtoehtoja. Aluksi voit kokeilla esimerkiksi seuraavia
yksinkertaisia sanoja: Juhla, Esitys, Yllätys tai Mysteeri. Voit tarkentaa kirjoitustasi lisäämällä sanoja ja luomalla pidempiä sananparsia.
Voit myös kokeilla ympäristön merkitsemistä itse valmistamillasi kylteillä tai nimikorteilla. Kirjoita vaikkapa valmiit kortit ja
valitse pakasta satunnaisesti sopivin. Voit myös laittaa kortin näkyville valitsemaasi kohtaan. Mitä tapahtuu, jos asetat kirjoituksesi ympäristöön esimerkiksi maalarinteipillä tai nimikyltillä?

Esimerkkejä
Sanojen kotoiset tähtikuviot
Valitse läheltäsi muutamia esineitä, joita et enää huomaa - sellaisia, jotka ovat jääneet arkirutiinien katveeseen tai joista on tullut
niin tuttuja, ettet enää kiinnitä niihin huomiota. Kirjoita esineille
sellaisia merkityksiä, joita haluaisit pohtia toistuvasti. Vaihtamalla
esineille uusia merkityksiä tarjoat arkirutiineihisi uusia, valitsemiasi merkityksiä.
Keskustelulliset merkinnät
Löytäessäsi itsesi pidemmän keskustelun keskeltä, ota kynä käyttöösi. Voit antaa nimen puhujille, kommenteille, omalle keskustelutyylillesi, tai koko keskustelulle. Kirjoittele keskustelun päälle
eri merkintöjä tarkkaillen, miten ne vaikuttavat tulkintaasi ja
omiin puheenvuoroihisi.
Muistiinkirjoitus
Kirjoita paperille muistiin kourallinen uusia sanoja ja sananparsia.
Muodosta ilmaisut asioista, jotka kiinnostavat tai hämmentävät
sinua. Pidä sanat ja sananparret mukanasi ja etsi arjen seasta kohteita, joihin ilmaisusi heijastuvat. Voit muokata ilmaisujasi kohteiden mukaan ja löytää näin kohteista yhä uusia piirteitä.

3. Tunnustele nimen aiheuttamia muutoksia
Tutki, miten kirjoituksesi vaikuttaa omaan toimintaasi tai havaintoihisi. Altistu niiden tarjoamille muutoksille ja seuraa minne ne
johtavat.
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lahja
Lahja on tapa antaa ympäristö tai ympäristön osa uutena toiselle
ihmiselle.
Lahjan antaminen on tapa luoda sidos saajan ja vastaanottajan
välille. Jos lahjan antamista ajattelee toimenpiteenä, lahjan voi antaa ilman esinettäkin – pelkän näkymänkin voi antaa toiselle, jos
vain osaa muotoilla sen lahjana. Juuri tämä antamisen hetki määrittää asian lahjaksi ja kytkee lahjan antajan ja saajan toisiinsa.
Lahja avaa ympäristön loputtomien antamisen mahdollisuuksien maisemaksi.
Käyttöohjeet
1. Valitse lahja
Tarkastele ympäristöä mahdollisina lahjoina: lahja voi olla esimerkiksi esine, toiminta, havainto tai ilmiö. Valitse ympäristöstäsi jotakin, mikä sopii vastaanottajalle.
2. Testaa lahjaa
Testaa valitsemaasi lahjaa. Miten lahjaa voi käyttää, mihin se erityisesti sopii? Miten lahjan voi muotoilla ja hienosäätää sopivimmaksi? Kokeile eri vaihtoehtoja ja muokkaa lahjaa tulosten ohjaamalla tavalla.

listä. Läpinäkyvä rajapinta on lahjana todellinen käyttöesine, jota
kuka tahansa silloin tällöin tarvitsee. Läpinäkyvän pinnan voi paketoida esimerkiksi sanallisen kuvauksen tai pahvista leikatun kehyksen muotoon.
Raitiovaunukiskot
Raitiovaunukiskot ovat monumentaalinen ja teoksellinen lahja.
Useimpiin ihmisiin raitiovaunukiskot vaikuttavat rauhoittavasti ja
olemassaolon turvarakenteita vahvistavasti. Raitiovaunukiskot voi
paketoida esimerkiksi kuvaukseksi kokemuksesta.
Tyhjä tila
Tyhjää tilaa on kaupungissa ja rakennetussa ympäristössä runsaasti. Usein löytyy aivan käyttämättömiä kohtia: pieniä kohtia,
kuten kahden lippuautomaatin välinen tila, sekä suuria paikkoja,
kuten liikenneympyrän yläpuolinen ilmatila. Harvalla meistä on
liikaa tilaa, edes itselleen. Tyhjän tilan voi paketoida esimerkiksi
valokuvakokoelmaksi, jossa tarkoitettu tyhjä tila on osoitettu esimerkiksi tussiviivoituksella.

3. Paketoi lahja
Lahjan voi kirjoittaa paperille, tehdä kuvaksi, laatia ohjeiksi tai
esimerkeiksi. Lahjan voi kertoa ääneen tai antaa luettavaksi. Antamisesta voi muodostaa erityisen kokemuksen.
Esimerkkejä
Läpinäkyvä pinta
Läpinäkyvä rajapinta on hyvin käyttökelpoinen ja sitä löytää kaupungista runsaasti: ikkunat ovat tyypillisesti sellaisia. Läpinäkyviä
rajapintoja löytyy myös aineettomina, esimerkiksi kuten kahden
kahvilapöydän tai vuoroaan odottavien pankkiasiakkaiden vä46
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kolmekymmentä minuuttia
linssin seurassa
Seison kuistilla Luumäellä ja katson varhaissyksyn maisemaa. Kokeilen ensiksi linssiä, joka kohdistaa kaiken huomioni liikkeeseen.
Linssin nimi on Liike.
Koivunlehdet liikkuvat tasossa. Ne myötäilevät hidasta tuulta
kuin hyllyillä. Ylös alas jokainen oksa riippumattomana muiden
puiden muiden oksien keinunnasta. Kaislat taipuvat viisitoista astetta ja nousevat, taipuvat kaksikymmentä astetta ja nousevat. Jokaista liikettä seuraa varjo joitakin kymmeniä senttejä tai joitakin
metrejä kauempana. Telttakangas kumpuilee. Tausta on yhtäjaksoista liikettä. Järven pinta on kimaltelua matalan aallokon kirkkaita valoja.
Katson samaa maisemaa ajan näkökulmasta. Linssin nimi on
Ajan jäljet.
Eri-ikäisten puiden rungot seisovat tukevasti. Ne ilmentävät aikaa seitsemän ja kaksikymmentäkaksi ja yli viisikymmentä vuotta
kerrallaan. Ajan jälkeä on sen muistikuvan, joka minulla on samoista puista omassa lapsuudessani, ja maiseman nykyisten puiden välinen erotus. Jos kaataisin kaikki puut, voisin laskea niiden
vuosirenkaat. Voisin katsoa lihavat ja laihat vuodet.
Vedenpinta on laskenut kevään huippuluvuista. Matalaa rantaa
paljastuu aalloista. Kesän mittainen aika näkyy laskeneessa vesirajassa. Kaksi kuukautta, ehkä, tai enemmän. Kymmenen viikkoa,
kaksitoista viikkoa. Kuusitoista viikkoa. Mitä on kuusitoista viikkoa vääjäämättömästi eteneviä päiviä?
Rakenteissa ja työkaluissa näkyy kulumaa. Saunarakennuksen
maalikerros lohkeilee eteläseinällä. Portaiden 80-luvun betonivalos
murenee hiekkaan ja harvaan ruohikkoon. Ajan hammasta. Olisiko Ajan hammas hyvä linssi?
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