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1. Johdanto

1.1. Luova kirjoittaminen

Luovaa kirjoittamista on Turun yliopistossa voinut opiskella sivuaineena vuodesta 2001

saakka. Luovan kirjoittamisen oppiaine on yleisen kirjallisuustieteen alainen hanke, ja

sitä on voinut vuodesta 2004 lähtien opiskella myös aineopintojen verran (25op + 35 op),

kun aikaisemmin opetusohjelmaan kuuluivat pelkät perusopinnot (25 op).

Luovaa kirjoittamista opiskelemaan on valittu pääsykokeella vuosittain 24 – 30

Turun yliopiston opiskelijaa ja vuodesta 2004 lähtien lisäksi 12 opiskelijaa suorittamaan

Luovan kirjoittamisen aineopintoja. Joka vuosi hakijoita pääsykokeessa on ollut

satakunta. Luovan kirjoittamisen opinnot koostuvat muun muassa proosan, draaman,

lyriikan ja tietokirjoittamisen kursseista, joilla perehdytään tekstilajien

erityisvaatimuksiin kirjoitusharjoitusten kautta. Aineopintoihin kuuluu lisäksi kursseja

kirjoittamisen erityisaloilta, jotka saattavat koostua vaikkapa elokuvakäsikirjoittamisesta

tai laululyriikasta.

Luovaa kirjoittamista opettavat kokeneet kirjailijat, joilta vaaditaan myös

pedagogista osaamista. Jokaista kurssia pitää oman alansa erityisosaaja: proosan kursseja

luotsaa romaanikirjailija, draaman kursseja näytelmäkirjailija ja lyriikan kursseja

runoilija. Luovan kirjoittamisen opinnot koostuvat pitkälti pienryhmätyöskentelystä,

jossa noin 12 opiskelijan ryhmässä keskustellaan opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä.

Luovan kirjoittamisen opinnot vaativat aikaa ja omistautumista, sillä kursseilla

kirjoitetaan paljon ja kaikki tuottavat jokaiselle kokoontumiselle tehtävänantoa

noudattelevan tekstin. Aineopinnoissa opiskelijat kirjoittavat vuoden mittaisessa

seminaarissa pitkän kirjallisen työn.

Luovaa kirjoittamista ei voi opiskella aineopintotasoisena Turun yliopiston lisäksi

kuin Jyväskylän yliopistossa, jossa on mahdollista opiskella kirjoittamista syventäviin

opintoihin ja jatkotutkintoon asti.
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1.2. Kyselyn tavoitteet

Touko - heinäkuussa 2009 toteutetun kyselyn tarkoituksena oli selvittää, hyötyvätkö

luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa opiskelleet opinnoistaan muissa opinnoissa,

työllistymistilanteessa sekä itse työelämässä. Jos luovaa kirjoittamista opiskelleet kokivat

hyötyneensä opinnoistaan, haluttiin tietää, millaista tämä hyöty on tarkalleen ottaen ollut.

Sivukysymyksiä olivat, miten luovaa kirjoittamista opiskelleet ovat työllistyneet,

haluaisivatko he jatkaa opintojaan pidemmälle sekä miten luovaa kirjoittamista

opiskelleet voisivat vielä enemmän hyötyä luovasta kirjoittamisesta muissa opinnoissa ja

työelämässä. Koska luova kirjoittaminen on Suomessa suhteellisen uusi akateeminen

oppiaine, ei sen vaikutuksia opiskelijoiden työllistymiseen ja käytännön työelämään ole

lainkaan tutkittu Suomessa.
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2. Tutkimuksen toteuttaminen

2.1. Kyselyaineiston kerääminen

Kyselylomakkeen laati luovan kirjoittamisen harjoittelija Kaisa Kärki (ks. liite)

toukokuussa 2009 käyttäen apunaan Turun yliopiston rekrytointipalveluiden tuottamia

tutkimuksia sekä Åbo Akademin ja Hilma-verkoston tuottamaa Naistutkimuksen

valtakunnallista työelämäselvitystä. Lomake koostuu kuudesta kysymyskokonaisuudesta:

perustiedoista, luovan kirjoittamisen vaikutuksista muihin opintoihin, työelämästä,

julkaisutoiminnasta, luovan kirjoittamisen vaikutuksista työelämään sekä luovan

kirjoittamisen hyödyistä.

Kysely päätettiin toteuttaa osin sähköisenä ja osin puhelinhaastatteluna. Lomake

siirrettiin sähköiseen muotoon Webropol-ohjelmalla ja se oli internet-linkin takana

vastattavana touko - kesäkuussa 2009.

Kyselyn kohderyhmä olivat kaikki luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa

opiskelleet. Kyselykutsu lähetettiin luovaa kirjoittamista opiskelleiden

sähköpostiosoitteisiin, joita löytyi 207 kappaletta. Ne luovaa kirjoittamista opiskelleet,

joiden sähköpostiosoitteita ei löytynyt opintojen loppumisesta johtuen Opsusta,

tavoitettiin puhelimitse. Valtaosa kohderyhmästä pystyttiin tavoittamaan, kun vain

yhdeksän luovaa kirjoittamista opiskellutta jäi kyselykutsun ulottumattomiin. Kysely oli

puhelinhaastatteluja lukuun ottamatta anonyymi, sillä vastaajien toivottiin arvioivan

opintojensa vaikutuksia rehellisemmin silloin, kun henkilöllisyyttä ei ollut mahdollista

yhdistää vastauksiin.

Kyselyyn vastasi 95 luovaa kirjoittamista opiskellutta, joista kuusi vastasi

puhelimitse haastatteluun ja 89 nettilomakkeeseen. Kyselyn vastausprosentti oli 44,6 %

johtuen kenties siitä, että internetlomakkeen täyttämiseen, kuten puhelinhaastatteluunkin,

kului aikaa noin puoli tuntia.
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2.4. Kyselyn ongelmia

Kyselyn tekovaiheessa ja tulkinnassa ilmeni muutamia ongelmakohtia. Esimerkiksi

työhönottotilanteeseen vaikuttavat seikat olivat kyselytutkimuksen kannalta erityisen

hankalia. Esimerkiksi työhönottohaastattelussa haastateltavan itsensä saattaa olla vaikea

hahmottaa, mistä syistä syistä hänet valitaan tai jätetään valitsematta kyseiseen työhön.

Työhönottotilannetta koskevat kysymykset pyrkivät kuitenkin hahmottamaan, mistä

syistä vastaajat ovat päätyneet arvioihinsa työhönottotilanteen vaikuttavista seikoista.

Tiettyjen taitojen kehittymistä ja niiden hyötyä kartoittavat kysymykset saattoivat

myös tuottaa vaikeuksia vastaajilleen. Kysymysten jako kahteen, taitojen kehittymiseen

ja niistä hyötymiseen, saattoi johtaa siihen, että vastaajat joissain tapauksissa sekoittivat

hyödyt ja kehittymisen kehittymisen keskenään.

Raportointiin olisi saattanut tuoda mielenkiintoisia tuloksia, jos eri vuosikurssien

kokemuksia opinnoista ja niiden hyödyistä olisi vertailtu toisiinsa. On nimittäin

mahdollista, että luovan kirjoittamisen hyödyt ovat osaltaan olleet myös kurssikohtaisia

ja yksittäisten ryhmien dynamiikasta riippuvaisia. Tällaisia seikkoja ei kuitenkaan ollut

mahdollista ottaa nyt tehdyssä selvityksessä huomioon.

2.5. Palaute kyselystä

Kyselyn viimeinen avoin kysymys, jossa tiedusteltiin ajatuksia luovan kirjoittamisen

opetuksen kehittämisestä, oli mahdollista antaa myös palautetta itse kyselystä.

Kyselylomaketta koskevia palautteita tulikin muutamia. Kysymysten yli hyppiminen

tuotti vaikeuksia yhdelle vastaajista, sillä nettilomakkeessa vastaajia pyydettiin

ylittämään sellaiset kysymykset, jotka eivät koskeneet heitä. Esimerkiksi työelämää

koskevat kysymykset pyydettiin ohittamaan siinä tapauksessa, ettei vastaaja ollut

toistaiseksi työllistynyt.

Yksi vastaajista koki kyselyyn vastaamisen vaikeaksi, sillä hänen mukaansa

kysymykset oli suunnattu vasta työelämään hakeutuvalle tai sinne juuri siirtyneelle

opiskelijalle. Toinen vastaaja taas ei pitänyt kyselyn hyötynäkökohtia kartoittavasta

luonteesta: ”kirjoittaminen ... ei ole minkään poroporvarillisen korporaatiohyödyn
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tavoittelemisen väline”. Kolmas vastaaja oli puolestaan huolissaan kyselyn ajankohdasta

loppukeväällä, jolloin opiskelijoilla oli hänen mukaansa töitä ja tenttikiireitä.

Pääsääntöisesti palaute oli kuitenkin myönteistä. Lisäksi toivottiin, että kyselyyn

vastanneet saisivat tietoja kyselyn tuloksista ja luovan kirjoittamisen

tulevaisuudennäkymistä yleisemminkin.
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3. Perustietoja vastaajista

3.1. Ikä ja sukupuoli

Valtaosa kyselyyn vastanneista 95:stä luovaa kirjoittamista opiskelleesta oli syntynyt

vuosien 1975 ja 1985 välillä. Vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1944 ja nuorin 1988.

Vastaajien keski-ikä oli kyselyn tekohetkellä touko - kesäkuussa 2009 29,6 vuotta ja iän

mediaani 33,5 vuotta. Miehiä vastanneista oli 24, naisia 70. Miehiä oli siis vastanneista

noin 25%.

3.2. Opiskelijoiden jakautuminen pääaine- ja tiedekuntakohtaisesti

Kyselyyn vastanneet luovaa kirjoittamista sivuaineenaan opiskelleet olivat enimmäkseen

nykyisiä tai jo työelämään siirtyneitä humanistisen tiedekunnan opiskelijoita. 80

vastaajaa ilmoitti pääaineekseen jonkin Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan

oppiaineen, 10 vastaajaa yhteiskuntatieteellisen, 2 kasvatustieteellisen ja yksi

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineen.

Humanistisen tiedekunnan kirjallisuusaineiden opiskelijat olivat ylivoimaisesti

suurin ryhmä luovan kirjoittamisen opiskelijoista. 21 yleisen kirjallisuustieteen ja 14

kotimaisen kirjallisuuden opiskelijaa vastasi kyselyyn, joten 37 % vastanneista oli

kirjallisuustieteiden opiskelijoita. Myös muut taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineet

olivat edustettuina hyvin, mediatutkimus kymmenellä sekä taidehistoria ja musiikkitiede

molemmat kolmella opiskelijalla.

Myös kääntämisen ja kieliaineiden pääaineopiskelijoita oli paljon kyselyyn

vastanneista. Englantilainen filologia (4) ja englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus (3),

ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus (3) sekä suomen kieli (3) olivat suurimmat

kieliaineet, joista luovaan kirjoittamiseen tuli opiskelijoita, luultavasti juuri

kaunokirjallisuuden kääntämiseen pyrkien. Saksan kielen kääntämisen ja tulkkauksen

opiskelijoista kaksi vastasi kyselyyn.
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Kyselyyn vastanneista luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijoista osa luki

pääaineenaan jotakin kulttuurien tutkimuksen laitoksen oppiainetta. Neljä vastannutta

luki pääaineenaan uskontotiedettä, kolme folkloristiikkaa sekä yksi kansatiedettä.

Historia-aineiden opiskelijoita oli joitakin: kolme kulttuurihistorian

pääaineopiskelijaa sekä yksi Suomen historian pääaineopiskelija.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan puolelta suurin osa luovan kirjoittamisen

opiskelijoista luki pääaineenaan filosofiaa (3) tai sosiologiaa (3). Myös psykologia (2) ja

poliittinen historia (2) olivat edustettuina.

Lisäksi kyselyyn vastasi yksi ekologiaa ja evoluutiobiologiaa pääaineenaan

opiskellut, kaksi kasvatustieteilijää sekä digitaalisen kulttuurin pääaineopiskelija. Lisäksi

yksi opiskelija ilmoitti pääaineekseen luovan kirjoittamisen perusopinnot. Hänen

pääainettaan oli vaikea paikallistaa ottaen huomioon, ettei Turussa ole toistaiseksi

mahdollista opiskella luovaa kirjoittamista pääaineena.

Vastaajista 35,1 % kertoi yliopisto-opintojensa olevan vielä kesken. Alemman

korkeakoulututkinnon oli suorittanut 28,7 % vastaajista ja ylemmän 36,2 %. Kukaan

vastaajista ei ollut kyselyhetkellä suorittanut jatkotutkintoa.

3.3. Luovan kirjoittamisen opinnot

Kyselyyn vastanneet olivat aloittaneet luovan kirjoittamisen opintonsa melko tasaisesti

vuosina 2001–2008. Kaksi opiskelijaa oli opiskellut perusopintonsa muualla, 7 oli

aloittanut vuonna 2001, 15 vuonna 2002, 12 vuonna 2003, 14 vuonna 2004, 14 vuonna

2005, 8 vuonna 2006, 10 vuonna 2007 ja 12 vuonna 2008.

Aineopintoihin vastaajista oli jatkanut 34 opiskelijaa. He jakautuivat tasaisesti

vuosikursseille, vuodesta 2004 lähtien kyselyyn vastasi joka vuonna aloittaneita

opiskelijoita 6-8 (2004: 7, 2005: 6, 2006: 8, 2007: 7, 2008: 6).
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3.4. Aineopinnot suorittaneet Luovan kirjoittamisen opiskelijat

Vastaajilta kysyttiin, miten pitkälle he olivat opiskelleet luovaa kirjoittamista kesään

2009 mennessä. Vain 5 (5,3 %) vastasi opiskelleensa ainoastaan keskeneräiset

perusopinnot. Pelkät perusopinnot oli opiskellut 54 vastaajaa (56,8 %), keskeneräiset

aineopinnot 5 vastaajaa ja sekä perus- että aineopinnot 31 vastaajaa (32,6 %).

Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot suorittaneet opiskelijat erottuvat kautta

linjan vastauksissaan muista, vähemmän luovaa kirjoittamista opiskelleista vastaajista.

Aineopinnot suorittaneiden keski-ikä (30,7 vuotta) oli hiukan korkeampi kuin vähemmän

opiskelleilla (29,1). Aineopinnot opiskelleista miehiä oli 10, eli 32,3 %. Raportissa

seurataan aineopinnot opiskelleita erityisen tarkasti, sillä luovan kirjoittamisen vaikutus

on näkyvillä erityisen vahvasti, kun verrataan eri vaiheeseen päässeiden opiskelijoiden

vastauksia. Aineopinnot opiskelleita verrataan muihin kyselyn vastaajiin, joihin kuuluvat

sekä ne, jotka ovat suorittaneet perusopinnot että ne joiden perus- tai aineopinnot ovat

vielä kesken.
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4. Luovan kirjoittamisen vaikutus opintoihin

4.1. Turun yliopistoon hakeminen

Kyselyn toinen kokonaisuus käsitteli tarkemmin opiskelijoiden opintoja ja näkemyksiä

luovan kirjoittamisen vaikutuksista muihin opintoihin. Ensimmäinen kysymys koski

luovan kirjoittamisen oppiaineen vaikutusta päätökseen hakea opiskelemaan Turun

yliopistoon (ks. liite). 36,8 % vastaajista sanoi luovan kirjoittamisen oppiaineen

vaikuttaneen päätökseen hakea opiskelemaan juuri Turun yliopistoon (ks. 4A).

4 A
Vaikuttiko luovan kirjoittamisen oppiaine päätökseesi hakea

opiskelemaan Turun yliopistoon?
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Aineopinnot suorittaneet vastasivat useammin, että luova kirjoittaminen oli

vaikuttanut hakupäätökseen. Heistä erottui myös pieni, luovaan kirjoittamiseen alusta asti

suuntautunut ryhmä, joka vastasi luovan kirjoittamisen oppiaineen vaikuttaneen erittäin

paljon hakupäätökseen.
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Kun tarkastellaan, miten vastaukset poikkesivat toisistaan vuosikurssien suhteen,

on nähtävissä, että lähestulkoon kaikki luovaa kirjoittamista oppiaineen ensimmäisinä

vuosina opiskelleet ovat kieltäneet luovan kirjoittamisen vaikuttaneen hakupäätökseen.

Esimerkiksi vuonna 2002 luovan kirjoittamisen opintonsa aloittaneista vain yksi sanoo

oppiaineen vaikuttaneen hakupäätökseen. Luova kirjoittaminen ei ollut edes olemassa

kun oppiaineen alkuaikojen opiskelijat hakivat yliopistoon, eikä oppiaine ole siis voinut

vaikuttaa heidän hakupäätökseensä. Vaikuttaa siltä, että viimevuosina, kun oppiaineen

paikka on vakiintunut, luovan kirjoittamisen opiskelun mahdollisuus vaikuttaa Turun

yliopistoon hakuun on noin puolella luovan kirjoittamisen opiskelijoista (vuosina 2007 ja

2008 luovan kirjoittamisen opintonsa aloittaneista 50 % sanoo oppiaineen vaikuttaneen

hakupäätökseen).

4.2. Hyöty muiden opintojen kannalta

Kyselyyn vastanneita pyydettiin määrittelemään, onko luovan kirjoittamisen opinnoista

ollut hyötyä muiden opintojen kannalta. Pieni osa (4,2 %) luovaa kirjoittamista

opiskelleista ei ollut jatkanut opintojaan luovan kirjoittamisen jälkeen (ks. 4B).

Aineopinnot käyneistä hiukan suurempi prosentti oli lopettanut opintonsa luovaan

kirjoittamiseen (6,5 %).

Vain yksi opiskelija kaikista vastanneista koki, ettei ollut hyötynyt luovan

kirjoittamisen opinnoistaan lainkaan muissa opinnoissaan. Aineopinnot opiskelleiden

vastaukset heijastelevat suurta hyötyä opinnoissa: yli puolet (51,7 %) heistä vastaa

hyötyneensä luovasta kirjoittamisesta muissa opinnoissaan paljon tai erittäin paljon ja

25,8 % jonkin verran. Kaiken kaikkiaan 78,9 % vastaajista on hyötynyt muissa

opinnoissaan luovan kirjoittamisen opinnoista jonkin verran, paljon tai erittäin

paljon.

Opiskelijoilta kysyttiin myös olivatko luovan kirjoittamisen opinnot täydentäneet

tiedekunnan pakollisia suomen kielen opintoja. 66,3 % vastaajista koki luovan

kirjoittamisen täydentäneen tiedekunnan suomen kielen opintoja, 23,2 % ei osannut

sanoa, ja vain 10,5 % ei kokenut suomen kielen opintojen täydentyneen luovassa

kirjoittamisessa.
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4 B
Onko luovan kirjoittamisen opinnoista ollut mielestäsi hyötyä muiden

pää- ja sivuaineopintojesi kannalta?
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Tiedekuntakohtaisesti sekä humanistisen tiedekunnan että yhteiskuntatieteellisen

tiedekunnan opiskelijat kokivat luovan kirjoittamisen opintojen hyödyn samalla tavalla

suhteessa tiedekuntansa suomen kielen kursseihin. Molempien tiedekuntien opiskelijoista

70 % koki suomen kielen opintojen täydentyneen luovan kirjoittamisen myötä, 20 % ei

osannut arvioida asiaa ja 10 % ei kokenut suomen kielen opintojen täydentyneen.

Kasvatustieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat

eivät osanneet sanoa, oliko luova kirjoittaminen täydentänyt tiedekunnan suomen kielen

kursseja.

Luovaa kirjoittamista opiskelleilta tiedusteltiin myös äidinkielen opettajahausta.

Vain kuusi vastaajaa (6,3 %) sanoi osallistuneensa äidinkielenopettajan haun

pääsykokeisiin. Heistä kaksi sanoi, että haussa huomioitiin luovan kirjoittamisen opinnot,

kaksi että haussa ei huomioitu luovan kirjoittamisen opintoja ja kaksi ei osannut sanoa,

huomioitiinko. (Luovan kirjoittamisen vaikutuksista äidinkielenopettajan työhön luvussa

9.3.3)
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4.3. Työharjoittelu

Kyselyyn vastanneista 39,1 % oli ollut työharjoittelussa opiskeluaikanaan. Heitä

pyydettiin arvioimaan, vaikuttiko luovan kirjoittamisen opiskelu heidän päätökseensä

hakea tiettyä harjoittelupaikkaa. 29,4 % työharjoittelussa olleista koki, että luovan

kirjoittamisen opiskelu oli vaikuttanut harjoittelupaikan valintaan. 55,9 % ei nähnyt

luovalla kirjoittamisella osuutta harjoittelupaikan hakupäätöksessä ja 14,7 % ei osannut

sanoa vaikuttivatko opinnot päätökseen.

48,6 % kysymykseen vastanneista kuitenkin uskoi, että luovan kirjoittamisen

opinnoista oli hyötyä harjoittelupaikan saamisessa. 40 % ei kokenut hyötyneensä

harjoittelupaikan saannissa luovan kirjoittamisen opinnoistaan ja 11,4 % ei osannut

sanoa, hyödyttivätkö opinnot harjoitteluun pääsyssä.

Työharjoittelussa olleiden työtehtävät jakautuivat monipuolisesti kulttuurialoille.

Opiskeluiden aikainen työharjoittelu viitoitti tietä työelämään, sillä samat alat toistuvat

myös luovaa kirjoittamista opiskelleiden työelämässä (ks. luku 5.2.).

Suurin osa työharjoitteluista sijoittui toimittamisen ja tiedottamisen pariin (11

mainintaa). Myös yliopistoharjoitteluja oli jonkin verran (5 mainintaa) ja ne pitivät

sisällään moninaisia tehtäviä, kuten konferenssin järjestämistä ja kokeissa avustamista.

Monet työharjoittelussa olleet luovan kirjoittamisen opiskelijat suorittivat harjoittelunsa

kirjallisuusalalla esimerkiksi järjestämällä kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia (4

mainintaa) kuten Varsinais-Suomen taidetoimikunnan Runoviikko. Myös

kustannustoimittajan töitä tehtiin harjoitteluissa (4 mainintaa).

Museoalalla työharjoittelussa toimi kaksi luovan kirjoittamisen opiskelijaa sanoin

kirjastoharjoittelijana ja opetustyössäkin. Lisäksi yhden maininnan harjoittelun

pääasiallisesta työtehtävästä saivat ATK-tuki, taidekasvatus, kääntäminen sekä

suurlähetystön operatiiviset toimet.

4.4. Luovan kirjoittamisen opiskelu muualla

Kyselyyn vastaajista 75,3 % ei ollut opiskellut luovaa kirjoittamista muualla kuin Turun

yliopistossa. 16,1 % vastaajista oli opiskellut luovaa kirjoittamista ennen Turun
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yliopistossa suoritettuja opintoja ja 12,9 % jatkoi luovan kirjoittamisen opintojaan niiden

jälkeen. Neljä vastaajaa kertoi opiskelleensa kirjoittamista sekä ennen että jälkeen Turun

yliopiston luovan kirjoittamisen opintojen.

Ennen Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opintoja luovaa kirjoittamista

opiskelleet olivat eniten ottaneet osaa Oriveden opiston kirjoittamisen kursseille (4

mainintaa). Kansanopistoissa oli luovaa kirjoittamista opiskellut kolme kirjoittajaa ja

Turun AMK:ssa kaksi. Lisäksi mainittiin mm. Kriittinen korkeakoulu, Turun

työväenopisto, Oxfordin kesäyliopisto sekä Opetusalan koulutuskeskus Opeko.

Yksittäisen maininnan saivat myös Jusa Peltoniemen vetämä kurssi Kokkolassa, nimeltä

mainitsematon kesäleiri sekä Turun yliopiston englantilaisen filologian laitos.

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opintoja oli jatkettu Oriveden opistossa (3

mainintaa), Kriittisessä korkeakoulussa (2 mainintaa), Turun AMK:ssa (2 mainintaa)

sekä Jyväskylän yliopiston maisteriohjelmassa (2 mainintaa). Lisäksi mainittiin

Gummeruksen kirjailijakoulu, Teatterikorkeakoulun avoin dramaturgian kurssi sekä

Adultan RTO:n mediakäsikirjoittaminen Baltic Film and Media Schoolissa.

Luovan opiskelijoilta kysyttiin lisäksi, harkitsisivatko he osallistuvansa luovan

kirjoittamisen syventäviin opintoihin, jos ne järjestettäisiin Turun yliopistossa. Kaikista

vastanneista 58,9 % vastasi harkitsevansa ja 16,8 % ilmoitti ettei osaa sanoa (ks. 4D).

Vain yksi neljäsosa (24,2 %) tiesi varmasti, ettei osallistuisi syventäviin opintoihin.

Aineopinnot suorittaneista jopa 83,9 % sanoi harkitsevansa luovan

kirjoittamisen syventäviin opintoihin osallistumista, jos sellaiset Turun yliopistossa

järjestetään. Vain kolme aineopinnot suorittanutta opiskelijaa oli varma siitä, ettei

osallistuisi syventäviin opintoihin. Tuloksen tekee huomiota herättäväksi mm. se, että

suurin osa aineopinnot käyneistä on jo tehnyt alavalinnan ja siirtynyt työelämään. Vain

22,5 % aineopinnot suorittaneista on päätoimisia opiskelijoita. Aineopinnot suorittaneet

olisivat siis valmiita tekemään luovan kirjoittamisen takia kaksoistutkinnon, sillä heistä

71 % on jo suorittanut jonkin korkeakoulututkinnon. Myös muista luovaa kirjoittamista

opiskelleista lähes puolet (46,9 %) olisi valmis harkitsemaan luovan kirjoittamisen

syventäviä opintoja.
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5. Työelämään sijoittuminen

5.1. Työtilanne

Kyselyn kolmas osa sisälsi kysymyksiä, jotka koskivat työelämään sijoittumista ja

työtilanteen yksityiskohtia. Kaikista kyselyyn vastanneista 32,6 % ilmoitti olevansa

päätoimisia opiskelijoita (ks. 5A). Muut olivat enemmän tai vähemmän vakituisesti

sijoittuneet työelämään, vain 2 vastaajaa ilmoitti olevansa työtön työnhakija.

5 A
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?

päätoiminen opiskelija

määräaikainen kokopäivätyö

vakituinen kokopäivätyö

apurahalla työskentelevä

muu

useita rinnakkaisia työsuhteita

määräaikainen osa-aikatyö

yrittäjä

perhevapaa

työllistetty/ työharjoittelu

työtön työnhakija

vakituinen osa-aikatyö

Nykypäivän työtilanteiden moninaisuus oli näkyvissä kyselyn vastauksissa.

Määräaikaisessa kokopäivätyössä ilmoitti olevansa 14,7 % vastaajista ja vakituisessa

kokopäivätyössä 13,7 %. Apurahalla työskenteli 7,4 % vastaajista ja 6,3 % työskenteli

useassa rinnakkaisessa työsuhteessa. Määräaikaisessa osa-aikatyössä toimi 5,3 %

vastaajista, yrittäjänä 4,2 % sekä työharjoittelussa tai työllistettynä 2,1 % vastaajista.

Lisäksi kolme vastaajaa (3,2 %) ilmoitti olevansa perhevapaalla ja yksi vakituisessa osa-

aikatyössä.

Vastaajista 7,4 % ei löytänyt tilannettaan kuvaavaa kategoriaa valmiista

vastausvaihtoehdoista. Tarkennetussa kysymyksessä kolme heistä ilmoitti olevansa jatko-



18

opiskelijoita tai tutkijakoulutettavia, yksi sairaseläkkeellä ja kolme vastaajaa kuvasi

tilannettaan yhdistelmällä eri vastausvaihtoehtoja (esim. päätoiminen opiskelija ja

vakituinen osa-aikatyö).

Työelämään sijoittuneilta kysyttiin lisäksi tarkentavia kysymyksiä ja niihin

kehotettiin vastaamaan pisimmän tai pääasiallisen työpaikan perusteella. Kysymyksiin sai

vastata myös edeltävän työpaikan perusteella, jos vastaaja ei ollut töissä

kyselyntekohetkellä. Työelämään vaikkapa sivutoimisestikin siirtyneiden joukko oli

vastaajamäärien perusteella yli 75 % kaikista vastanneista.

Päätyönantajat jakautuivat vastauksissa pääasiallisesti kunnan, yksityisyrityksen,

yliopiston ja järjestöjen välille (ks. 5B). Yksityisessä yrityksessä työskenteli 31,9 %

kysymykseen vastanneista, kunnalla tai kuntayhtymällä 20,8 % sekä järjestössä,

seurakunnassa tai säätiön palveluksessa 18,1 % vastaajista. Yliopiston työnantajakseen

ilmoitti 12,5 % vastaajista ja ammattikorkeakoulun 1,4 %.

Valtion tai valtion viraston palveluksessa oli 2,8 % vastaajista ja lisäksi

valtionyhtiön tai valtion liikelaitoksen palveluksessa 1,4 %. Oma yritys työllisti 4,2 %

vastaajista.

5 B
Mikä on päätyönantajasi? yksityinen yritys

kunta tai kuntayhtymä

järjestö, seurakunta tai
säätiö
yliopisto

muu

oma yritys

valtio tai valtion virasto

valtionyhtiö tai valtion
liikelaitos
ammattikorkeakoulu
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Kysymykseen vastanneista 6,9 % ei löytänyt työnantajaansa annetuista

kategorioista. He tarkensivat vastaustaan ilmoittamalla päätyönantajakseen mm.

osuuskunnan, puolueen, ylioppilaskunnan ja ulkopoliittisen instituutin.

5.2. Työtehtävät

Seuraavaksi työelämään siirtyneitä vastaajia pyydettiin ilmoittamaan ammatti-, tehtävä-,

tai virkanimikkeensä sekä kuvailemaan lyhyesti työtehtäviään.

Eniten kyselyyn vastaajia, 13,9 %, teki toimittajan tai tiedottajan töitä (10

mainintaa). Toimitustöiden virkanimikkeitä olivat esimerkiksi freelancer-toimittaja,

tiedottaja, kuvatoimittaja ja verkkotuottaja.

Tutkijan töitä teki 12,5 % vastaajista (9 mainintaa). Nuorten tutkijoiden nimikkeet

vaihtelivat tohtorinkoulutettavista tutkimusassistentteihin.

Opettajina toimi myös 12,5 % vastaajista (9 mainintaa). He toimivat niin

peruskoulun lehtoreina ja luokanopettajina kun sanataideohjaajina ja

kirjoituskouluttajinakin.

Kirjastoalalle oli päätynyt 9,7 % vastaajista (7 mainintaa).

Myynnin alalle oli hakeutunut 6,9 % vastaajista (5 mainintaa) ja

ammattinimikkeitä olivat mm. kahvilatyöntekijä, myyntiassistentti ja tuntiapulainen.

Johto- ja suunnittelutehtävissä työskenteli 6,9 % vastaajista (5 mainintaa), joiden

virkanimikkeitä olivat sanataideprojektin suunnittelija ja ohjaaja, viestintäpäällikkö,

käyttöliittymäsuunnittelija sekä copywriter.

Kielenkääntäjän töitä teki 5,6 % vastaajista (4 mainintaa) ja he toimivat niin

televisiossa kuin kirjallisuudenkin parissa. Sosiaalialalla toimi 4,2 % vastaajista (3

mainintaa) esimerkiksi hoitajan ja projektivastaavan tehtävissä. Museoalalle oli

hakeutunut 4,2 % vastaajista (3 mainintaa), joiden nimikkeitä olivat esimerkiksi

museoemäntä tai opas.

Kustannusalalla työskenteli 2,8 % vastaajista (2 mainintaa), joista toinen ilmoitti

nimekkeekseen kustannustoimittajan, toinen kustannusosakeyhtiön avustajan.

Koulutuspoliittisena vastaavana tai sihteerinä toimi 2,8 % vastaajista, kuten

toimistosihteereinäkin. Lisäksi luovaa kirjoittamista opiskelleita toimi lehdenjakajana,
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kirjansitojana, pakkaajana, haastattelijana, runoilija/kuvataiteilijana, asiakasneuvojana,

keittiöapulaisena, äänittäjä/editoijana, opinto-ohjaajana, johdon assistenttina sekä

viestinnän konsulttina ja media-analyytikkona.

5.3. Koulutustaso

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, oliko työpaikan saanti edellyttänyt alempaa tai ylempää

korkeakoulututkintoa. Työllistyneistä vastaajista 31,5 % ilmoitti, että työpaikan

edellytyksenä oli korkeakoulututkinto. 15,1 % ei osannut vastata korkeakoulututkintoa

koskevaan kysymykseen ja 53,4 % ilmoitti, ettei työpaikan edellytyksenä mainittu

korkeakoulututkintoa.

Lisäksi kysyttiin, miten hyvin työ vastasi työntekijän koulutustasoa. Työelämään

siirtyneistä vastaajista 61,6 % oli sitä mieltä, että työ vastasi hyvin heidän

koulutustasoaan. 35,6 % vastanneista ilmoitti, että työ oli koulutustasoa vähemmän

vaativaa. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti, että työ oli koulutustasoa vaativampaa.
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6. Luovan kirjoittamisen vaikutus työelämään

6.1. Alan valinta

Kyselyn viidennessä osiossa kysyttiin tarkemmin luovan kirjoittamisen opintojen

vaikutuksista vastaajien työelämään. Osa kysymyksistä oli siis suunnattu jo työelämään

siirtyneille ja muita pyydettiin ohittamaan kysymykset, jotka eivät koskeneet heitä.

Ensimmäisenä tiedusteltiin, olivatko ammatilliset syyt vaikuttaneet vastaajan

päätökseen hakeutua opiskelemaan luovaa kirjoittamista. Kaikista vastanneista 77,9 %

kertoi ammatillisten syiden vaikuttaneen valintaan (ks. 6A). Aineopinnot opiskelleista

74,2 % sanoi, että ammatilliset syyt vaikuttivat valintaan.

6 A
 Ovatko ammatilliset syyt vaikuttaneet valintaasi hakeutua

opiskelemaan luovaa kirjoittamista?
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Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin luovan kirjoittamisen opintojen vaikutuksia

opiskelijoiden alan valintaan. Kaiken kaikkiaan 13,4 % vastanneista ei ollut tehnyt

alavalintaa (ks. 6B), joista vain yksi oli opiskellut aineopinnot loppuun. Aineopinnot

opiskelleista vastaajista 66,7 % koki, että luovan kirjoittamisen opinnot olivat

vaikuttaneet alavalintaan jonkin verran tai enemmän.
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6 B
Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot vaikuttaneet alavalintaasi?
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6.2. Työhönottoprosessi

Työhönottoprosessia koskevilla kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan, oliko luovan

kirjoittamisen opinnoista ollut hyötyä työhönottotilanteissa. Tällä hetkellä työelämässä

olevista vastaajista 38,6 % koki, että luovan kirjoittamisen opinnot oli huomioitu jollain

tavalla työpaikan työhönottoprosessissa. Saman verran vastaajia arvioi, ettei työnantaja

ollut huomioinut luovan kirjoittamisen opintoja, ja 22,9 % ei osannut sanoa, oliko vai ei.

Koska työntekijän itsensä saattaa olla vaikea arvioida työnantajan valinnan

perusteita, kysyttiin työhönottoprosessista tarkentavia kysymyksiä, joiden tarkoitus oli

selvittää, mistä työntekijöiden arviot luovan kirjoittamisen opintojen vaikutuksesta

työpaikan saantiin johtuivat.

Yksikään kyselyyn vastanneista ei sanonut, että työnhakuilmoituksessa olisi

edellytetty luovan kirjoittamisen opintoja. Työelämään siirtyneistä vastaajista 91,5 %

kertoi, ettei työnhakuilmoituksessa edellytetty luovan kirjoittamisen opintoja ja 8,5 % ei

osannut sanoa, edellytettiinkö niitä.



23

Työelämään siirtyneistä vastaajista 76,4 % ja aineopinnot opiskelleista jopa 80,8 %

kertoi maininneensa luovan kirjoittamisen opinnot työhakemuksessaan. Vain 18,1 %

vastaajista ei maininnut luovan kirjoittamisen opintoja työhakemuksessaan.

Työhönottohaastattelussa luovan kirjoittamisen opinnoista oli keskustellut 30,6 %

vastanneista, kun 13,9 % ei osannut sanoa, keskusteltiinko niistä ja 55,6 % oli varma

siitä, ettei niistä keskusteltu. Aineopinnot valmiiksi opiskelleista hiukan suurempi

prosentti (42,3 %) oli keskustellut luovan kirjoittamisen opinnoistaan

työhönottohaastattelussa.

Kävi siis ilmi, että luovan kirjoittamisen opinnot kiinnostivat työnantajia ja

edesauttoivat työpaikan saamisessa, vaikka niitä ei työnantajan taholta edellytetty.

6.3. Luovan kirjoittamisen opintojen yleinen hyöty työelämässä

Ennen tarkkoja kysymyksiä luovan kirjoittamisen opiskelun vaikutuksista kyselyssä

pyrittiin kartoittamaan kahden yleisluontoisen kysymyksen avulla luovan kirjoittamisen

opintojen vaikutusta työelämään.

Vastauksista, jotka koskivat kirjoittamista yleensä työelämässä, oli huomattavissa,

että luovan kirjoittamisen opiskelijat hakeutuvat hyvin usein kirjoitustöihin (ks. 6C). Jopa

91,9 % vastanneista kertoi kirjoittamisen sisältyvän heidän työtehtäviinsä jollain tavalla.

Aineopinnot opiskelleista yksikään ei ollut työssä, jonka työtehtäviin ei olisi kuulunut

kirjoittaminen, ja 37 % heistä kertoi työtehtäviin kuuluvan erittäin paljon kirjoittamista.

Myös pelkät perusopinnot suorittaneet opiskelijat olivat päätyneet kirjoitustöihin. Heistä

76,5 % kertoi työtehtäviin sisältyvän jonkin verran, paljon tai erittäin paljon

kirjoittamista.

Kirjoitustehtävien lisäksi tiedusteltiin, miten vastaajat pystyivät hyödyntämään

luovan kirjoittamisen opinnoissa omaksumiaan taitoja ja valmiuksia. Kävi ilmi, että

suurin osa luovaa kirjoittamista opiskelleista pystyi hyödyntämään oppimaansa myös

töissä (ks. 6D).
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Työelämään siirtyneiden vastaajien suhteen luovan kirjoittamisen hyödyt ovat

ilmeisiä. Aineopinnot suorittaneista 92,5 % kertoi pystyvänsä hyödyntämään

luovassa kirjoittamisessa oppimiaan taitoja ja valmiuksia työssään jonkin verran tai

enemmän, vieläpä siten, että 55,5 % kertoi hyödyntävänsä niitä paljon tai erittäin paljon.

Myös pelkät perusopinnot suorittaneista 70,8 % kertoi hyödyntävänsä oppimaansa

työelämässä jonkin verran tai enemmän.

6.4. Luovan kirjoittamisen opettaminen

Opintoja koskevassa kysymyskokonaisuudessa tiedusteltiin, ovatko vastaajat

työskennelleet luovan kirjoittamisen opettamisen parissa. Luovaa kirjoittamista

opiskelleista 15 % oli opettanut luovaa kirjoittamista ilmeisesti opintojensa jälkeen tai

niiden aikana. Kirjoittamista opettaneista 73,3 % oli suorittanut Turun yliopistossa sekä

perus- että aineopinnot luovasta kirjoittamisesta.

Eniten luovaa kirjoittamista opiskelleet opettivat kirjoittamiskursseja

työnväenopistoissa ja kansanopistoissa (8 mainintaa). Kaksi luovan kirjoittamisen

opiskelijaa oli opettanut Turun suomenkielisessä työväenopistossa ja Salon

kansanopistossa. Lisäksi opistoista mainittiin sarjakuvakäsikirjoittamisen kurssi Muurlan

opistossa, Viita-akatemia, Helsingin työväenopisto sekä Jamilahden kansanopisto.

Luovaa kirjoittamista oli opetettu myös peruskoulussa (4 mainintaa) sekä

sanataidekouluissa (4 mainintaa), joista turkulainen sanataidekoulu Kratti mainittiin

kolmesti sekä Vantaan sanataidekoulu kerran.

Lisäksi luovaa kirjoittamista opiskelleet olivat vetäneet kursseja Turun yliopiston

avoimessa yliopistossa, Tyttöjen talolla, Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa sekä

Sulkasato-nettikirjoittajakoulussa. Yksi vastaajista kertoi opettaneensa yksittäisen kurssin

nimeltä mainitsemattomassa kirjakaupassa ja yksi kirjoittamisterapiamuotona,

sosiaalialalla toiminnallisena ilmaisuvälineenä.
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7. Luovien kirjoittajien julkaisutoiminta

7.1. Julkaisut

Kyselyn neljäs kokonaisuus käsitteli luovaa kirjoittamista opiskelleiden

julkaisutoimintaa. Jopa 30,9 % vastaajista oli julkaissut suoraan luovan kirjoittamisen

kurssitöitään. Aineopinnot käyneistä 48,4 % oli julkaissut kursseilla kirjoitettuja tekstejä.

Vain 28,4 % kaikista vastaajista ei ollut julkaissut lainkaan tekstejään. Internetissä

tekstejään oli julkaissut 29,5 % vastaajista ja omakustanteena 3,2 %. Suurin osa (67,4 %)

julkaisuista oli kuitenkin jonkin muun tahon kuin kirjoittajan itsensä julkaisemia jossakin

muualla kuin internetissä.

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä heidän julkaisunsa tarkalleen ottaen olivat

(ks. 7A). Luovan kirjoittamisen opiskelijoiden toimittamassa antologiassa julkaistuja

tekstejä ei otettu kysymyksessä huomioon, vaikka lienee mahdollista, että osa vastasi

kiellosta huolimatta luovan kirjoittamisen antologiassa julkaistuista teksteistä kertoen.

7 A
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Eniten kirjoituksia oli ilmestynyt lehdissä: 32 luovan kirjoittamisen opiskelijaa oli

julkaissut ainakin yhden lehtiartikkelin, 30 kritiikin ja 23 kolumnin.

Novellin oli julkaissut 24 kyselyyn vastannutta ja runon 15 vastaajaa. Tieteellisen

artikkelin oli julkaissut 20 vastaajaa, raportin 5 ja tietokirjan 2 vastaajaa. Käännöksen oli

julkaissut 9 vastaajaa.

Myös muita tekstejä oli julkaistu jonkin verran. Kolme vastaajaa oli julkaissut

runokokoelman ja kaksi lastenkirjan. Toteutetun näytelmän oli kirjoittanut neljä

vastanneista kuten toteutetun lyhytelokuvakäsikirjoituksenkin. Esitetyn kuunnelman oli

kirjoittanut yksi kirjoittaja ja zinen (eli omakustannelehden) kaksi vastaajaa.

13 vastaajaa ei löytänyt julkaisulleen sopivaa kategoriaa annetuista vaihtoehdoista

ja heitä pyydettiin tarkentamaan, mitä julkaisuja heiltä oli tarkalleen ottaen ilmestynyt.

Kolme vastaajaa mainitsi kirjoittaneensa sanoituksia ja kaksi näyttelytekstejä. Yksi

kirjoittaja oli pitänyt omaa palstaa lehdessä, yksi kertoi kirjoittaneensa peliarvosteluja ja

yksi kirjoittaneensa aliokirjoituksen lehteen. Yksi vastaaja oli julkaissut

aforismikokoelman. Julkaisukategorioista puuttuivat myös potilasoppaat, radio-ohjelmat

sekä poliittisen puolueen linjapaperit, jotka kaikki saivat yhden maininnan.

Internetissä ilmestyneen artikkelin, arvostelun, blogin, fan fiction -tarinan tai muun

tekstin oli julkaissut 24 kyselyyn vastannutta kirjoittajaa. Vastaajia pyydettiin

tarkentamaan, millä sivustolla nettitekstit oli julkaistu. Kirjallisuuskritiikin verkkolehti

Kiiltomato mainittiin kolmesti, mutta muut sivustot saivat vain yhden maininnan. Blogeja

ja artikkeleita oli julkaistu mm. hs.fi:ssä, vihreat.fi:ssä, sue.fi:ssä, sekä ulkopoliittisen

instituutin upi-fiia.fi sivustolla.

7.2. Julkaisija

Avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin tarkentamaan, mikä taho heidän tekstejään

oli julkaissut. Osa julkaisijoista tosin mainittiin vasta muuta kirjallista toimintaa

koskevan kysymyksen vastauksissa. Suurista kustantamoista mainittiin Gummerus,

Otava, Tammi sekä WSOY, pienemmistä BTJ, Avain, ntamo ja Vastapaino.

Sanomalehdistä vastaajien julkaisijoita olivat mm. Turun Sanomat ja Hämeen

Sanomat sekä ilmaisjakelulehdet kuten SUE, vaikka suurin osa lehtiin kirjoittaneista ei
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tarkentanut lehtijulkaisijaansa nimeltä. Aikakauslehdet jakautuivat julkaisijoina

muutamaan suurempaan ryhmään, kirjallisuuslehtiin, poliittisiin lehtiin ja harrastelehtiin.

Kirjallisuuslehdistä mainittiin mm. Parnasso, Lumooja, Kaltio, Kosmokynä, Särö sekä jo

mainittu nettilehti Kiiltomato. Poliittisia lehtiä, joissa luovien kirjoittajien tekstejä

julkaistiin, olivat mm. Kulttuurivihkot, Libero, Voltti-lehti, Tiedonantaja, Vihreä Lanka

ja Satakunnan Työ. Harraste- ja ammattilehdistä mainittiin Leffatykki, Opettaja,

Metsästys & Kalastus sekä brittiläinen muotilehti Under the Influence Magazine.

Turun ylioppilaslehti ja Tampereen ylioppilaslehden AviisiPLUS mainittiin

yliopistolehtinä tekstien julkaisijoina. Myös ainejärjestölehdet ja Turun yliopiston yleisen

historian oppiaine mainittiin. Tieteellisiä artikkeleiden kirjoittajat eivät juuri tarkentaneet

julkaisijoitaan.

Antologiat ovat luovaa kirjoittamista opiskelleille luonnollinen julkaisukanava.

Luovan kirjoittamisen opiskelijayhdistyksen Kammio ry:n julkaiseman antologian lisäksi

mainittiin Reviiri, Savukeidas kustantamon Karusellikyytiä ja Elämää-kirjoituskilpailun

antologia.

Lisäksi julkaisijoina mainittiin mm. Yleisradio, suomen kielen oppikirjat, TYY:n

kuoro, yleisönosasto, nimeltä mainitsematon elokuvakoulu, ulkomainen taidekustantaja,

Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja Sanelma sekä Omaiset

mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry.

7.3. Kirjoituskilpailut

Yli puolet (50,5 %) luovaa kirjoittamista opiskelleista oli osallistunut

kirjoituskilpailuihin. Aineopinnot valmiiksi opiskelleista jopa 71 % oli ottanut osaa

kilpailuihin.

Luovaa kirjoittamista opiskelleet olivat menestyneet hyvin suurissakin

kirjoituskilpailuissa. J. H. Erkon kilpailussa kaksi vastaajaa ilmoitti päässeensä jaetulle

toiselle sijalle. Yksi vastaaja kertoi olleensa Junior Finlandia -ehdokkaana, yksi

voittaneensa Gummeruksen suuren runokilpailun ja yksi päässeensä Gummeruksen

kirjailijakouluun.
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Pienemmissä kilpailuissa kirjoittajat olivat saavuttaneet kunniamainintoja ja

kärkisijoituksia. Eräs vastaajista kertoi voittaneensa vuoden 2008 parhaan aforismikirjan

palkinnon ja toinen Muusa-kirjoituskilpailun. Kirjoittajat olivat saaneet tekstejään

antologioihin, kuten Reviiri ja Tammen Ryhmä 06. Sijoituksia oli tullut myös STK:n

Nova kirjoituskilpailussa, Suuri Rakkaustarina -kilpailussa, Suuressa runokilpailussa,

Runokaarinassa, Kaltio-lehden Pohjola-runokilpailussa, ylioppilasteatterifestivaaleilla

(SYTY), Portti-lehden kilpailussa sekä Martti Joenpolven kirjoituskilpailussa.

Kaikki vastanneet eivät määritelleet tarkemmin, missä kilpailussa olivat

menestyneet. Yksitoista vastaajaa kertoi voittaneensa, sijoittuneensa palkintosijoille tai

saaneensa kunniamaininnan kilpailuissa, joita he eivät halunneet tarkentaa. Tarkentavaan

kysymykseen vastanneista kirjoituskilpailuun osallistuneista (46) alle puolet (39,1 %)

kertoi, ettei ollut sijoittunut palkintosijoille kilpailuissa.

7.4. Muu kirjallinen toiminta

Lopuksi vastaajilta kysyttiin muusta kirjallisesta toiminnasta, johon he mahdollisesti

olivat ottaneet osaa. Avoin kysymys johdatteli myös kertomaan lisätietoja ja

yksityiskohtia julkaisutoiminnasta.

Erilaisten kirjallisten julkaisujen toimittaminen oli yksi yleisimmistä kirjallisen

toiminnan muodoista kyselyn kohderyhmässä. Luovan kirjoittamisen opiskelijoiden

antologian toimittamisen lisäksi kyselyyn vastaajat olivat päätoimittaneet mm. Suomen

Shamaaniseuran Kumu-lehteä ja Turun Ylioppilasteatterin Informalisti-lehteä sekä

toimittaneet kirjallisuuslehti Lumoojaa.

Yksi vastaaja kertoi toimittaneensa populaaritieteellisen artikkelikokoelman sekä

toinen toimittavansa lapsille suunnattua Weilin-Göösin kirjasarjaa Luonnossa: Nisäkkäät.

Lisäksi vastaajat olivat ottaneet osaa oppilasmatrikkelin toimittamiseen, muihin

artikkelikokoelmiin sekä tieteellisten julkaisujen editointiin ja indeksointiin.

Vastaajat kertoivat kääntämistään teoksista tarkempia tietoja. Eräs vastaaja oli

kääntänyt EU-raportteja Turun ja Tarton yliopiston projektissa, toinen 17 viihdekirjaa ja

kolmas kymmeniä pieniä Pixi-kuvakirjoja sekä kolme kirjaa saksasta suomeen.
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Lisäksi kirjoittajat kertoivat kirjallisesta toiminnastaan, joka ei sopinut

toimittamisen tai kääntämisen kategorioihin. Kirjallisina aktiviteetteina mainittiin mm.

Valtakunnallisten Aforismipäivien järjestäminen Paimiossa 2008, Riviväli ryn Tribadien

Yöt ja Päivät tapahtuman järjestäminen, osallistuminen Varsinais-Suomen

kirjallisuusstrategian laatimiseen sekä kirjallisuusaiheisten seminaarien ja

vierailuluentojen järjestäminen. Kahden vastaajan tekstejä oli sävelletty ja esitetty

julkisesti, yksi toimitti YLE Radio 1:n radio-ohjelmaa Tiedelinko ja eräs kertoi

kirjoittavansa Kokkola-lehden sarjakuvaa Uusi Kalle. Lisäksi vastaajat kertoivat

tehneensä runomuotokuvia kirjoittajaryhmä Tapiirin nimissä sekä järjestäneensä

turkulaisen kirjoittajayhdistyksen kautta klubeja, tapahtumia ja kirjamessuja. He kertoivat

myös tehneensä kirjailijahaastatteluja, kommentoineensa muiden tekstejä sekä

työstäneensä kuvakirjoja ystäviensä kanssa.

Useita tekeillä olevia julkaisuja mainittiin myös avoimen kysymyksen yhteydessä.

Kyselyyn vastanneilta oli tulossa ainakin lastenkirja (talvella 2009) sekä romaanit

Teokselta (2010) ja Gummerukselta (2010).
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8. Luovan kirjoittamisen taidot

8.1. Taitojen kehittyminen

Kyselyn viides kokonaisuus käsitteli luovan kirjoittamisen opintojen hyötyjä ja haittoja

tarkemmin. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, olivatko luovan

kirjoittamisen opinnot kehittäneet kyseisiä taitoja heidän tapauksessaan. Heitä pyydettiin

arvioimaan asteikolla yhdestä viiteen (1 Ei lainkaan, 2 Vähän, 3 Jonkin verran, 4 Paljon,

5 Erittäin paljon), miten paljon luovan kirjoittamisen opinnot olivat kehittäneet tiettyjä

taitoja ja valmiuksia.

Ensin arvioitiin ajankäytön hallintaa ja sen kehitystä luovan kirjoittamisen

opinnoissa. Luovan kirjoittamisen perusopinnot pitävät sisällään paljon kirjoitustehtäviä,

jotka tulee palauttaa ajallaan ja kirjoittaa suhteellisen nopealla aikataululla.

Aineopinnoissa seminaarin lopputyö on pitkä, itsenäinen kokonaisuus, jonka

toteuttaminen ja aikataulu kirjoittajan tulee itse määritellä. Suurin osa vastaajista kokikin

ajankäytön hallinnan kehittyneen luovan kirjoittamisen opinnoissa (ks. 8Ai).
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Toisessa kohdassa vastaajia pyydettiin arvioimaan, olivatko heidän

vuorovaikutustaitonsa kehittyneen luovan kirjoittamisen opintojen myötä ja jos olivat,

kuinka paljon. Vaikutti siltä, että luovan kirjoittamisen opiskelu parantaa

vuorovaikutustaitoja jo perusopinnoissa, mutta vielä varmemmin kaikkien osalta

aineopinnoissa (ks. 8Aii). Pienissä ryhmissä teksteistä keskusteleminen ja palautteen

antaminen ovat keskeisiä luovan kirjoittamisen opinnoissa niiden alusta saakka.

Aineopinnot opiskelleista yksikään ei ilmoittanut, etteivät vuorovaikutustaidot olisi

kehittyneet opinnoissa.

8 A ii
VUOROVAIKUTUSTAIDOT
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Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, oliko tottumus kirjoittamiseen

kehittynyt luovan kirjoittamisen opinnoissa. Kävi ilmi, että kirjoitustottumus oli taito,

joka kehittyi varmasti ja paljon niin aine- kuin perusopinnoissakin (ks. 8Aiii).

Säännölliset kirjoitustehtävät, suuri määrä tekstejä eri kursseille ja palautuspäivämääristä

kiinni pitäminen kehittivät vastaajien suhdetta kirjoittamiseen rutinoituneemmaksi.

Aineopinnot opiskelleista yli puolet (51,6 %) ilmoitti tottumuksen kirjoittamiseen

kehittyneen erittäin paljon, eikä yksikään heistä vastannut, ettei tottumus olisi kehittynyt

lainkaan tai että se olisi kehittynyt vain vähän. Perusopinnot opiskelleiden suhteen hyödyt
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olivat myös mittavia, jopa 70,3 % ilmoitti kehittyneensä tottumuksen kirjoittamiseen

suhteen paljon tai erittäin paljon.

8 A iii
TOTTUMUS KIRJOITTAMISEEN
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Pienryhmätyöskentelytaitojen kehittymistä koskevan kysymyksen vastauksista

selvisi myös, että ryhmätyöhön liittyvät taidot olivat kehittyneet niin perus- kuin

aineopinnoissakin (ks. 8Aiv).

Vastausten tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon, että pienryhmätyöskentely

on mahdollista käsittää kahdella tavalla. Suurin osa luovan kirjoittamisen opinnoista on

suoritettu kahdentoista opiskelijan ryhmissä harjoituskursseina, joiden ryhmiä

kysymyksellä alun perin tarkoitettiin. Joillakin kursseilla kuitenkin tehtiin harjoituksia

myös kolmen opiskelijan ryhmissä, joten osa vastanneista on saattanut käsittää, että

kysymyksellä haettiin kokemuksia tällaisten erityisen pienten ryhmien työskentelystä.

Joka tapauksessa yksikään aineopinnot loppuun asti suorittanut vastaaja ei

kertonut, ettei olisi kehittynyt pienryhmätyöskentelyyn liittyviltä taidoiltaan lainkaan ja

valtaosa (54,8 %) oli kehittynyt mielestään paljon tai erittäin paljon. Useimmiten

aineopinnot on opiskeltu alusta loppuun saman ryhmän kanssa, jolloin ryhmä on tullut

tutuksi ja ryhmätyö on muodostunut luontevaksi tavaksi opiskella. Myös perusopinnot
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opiskelleista valtaosa oli kehittynyt pienryhmätyöskentelyssä jonkin verran tai enemmän

(76,6 %), mutta perusopinnot opiskelleiden kokemukset painottuivat kohtaan, jonka

mukaan he olivat kehittyneet jonkin verran (40,6 %).

8 A iv
PIENRYHMÄTYÖSKENTELY
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Seuraavaksi kysyttiin palautteenantotaitojen kehittymisestä, jotka osoittautuivat

yhdeksi luovan kirjoittamisen opintojen suurimmista hyödyiksi. Opinnoissa keskustellaan

opiskelijoiden teksteistä yksityiskohtaisesti, ja jokaisen pienryhmän jäsenen edellytetään

osallistuvan näihin keskusteluihin. Toisten tekstien lukeminen ja rakentavan palautteen

antaminen kurssitovereille on muodostunut yhdeksi tärkeimmistä oppimisen muodoista

luovassa kirjoittamisessa.

Palautteen antamisen suhteen yksikään vastaaja ei kertonut, ettei olisi kehittynyt

lainkaan luovan kirjoittamisen opintojen myötä (ks. 8Av). 70,6 % vastaajista ilmoitti

kehittyneensä palautteen annon suhteen paljon tai erittäin paljon, ja aineopinnot

suorittaneista tähän ryhmään kuului jopa 87,1 % vastaajista. On huomion arvoista, että

aineopinnot suorittaneista lähes puolet (48,4 %) ilmoitti kehittyneensä palautteen antajina

erittäin paljon luovan kirjoittamisen opinnoissaan.
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8 A v
PALAUTTEEN ANTAMINEN
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Palautteen vastaanottotaito oli kehittynyt yhtä lailla luovan kirjoittamisen

opintojen myötä (ks. 8Avi). Jopa 66,5 % kaikista vastaajista kertoi kehittyneensä

palautteen vastaanottajina paljon tai erittäin paljon ja vain 3,2 % ilmoitti, ettei ollut

kehittynyt lainkaan palautteen vastaanottajana. Aineopinnot suorittaneista 83,9 % kertoi

kehittyneensä paljon tai erittäin paljon palautteen vastaanottamisen suhteen, eikä

yksikään ilmoittanut, ettei olisi kehittynyt lainkaan.

Seuraavaksi tiedusteltiin, olivatko luovaa kirjoittamista opiskelleet kehittyneet

prosessikirjoittamisessa eli tekstin muokkaamisessa palautteen perusteella.

Perusopinnoissa esimerkiksi Tietokirjoittaminen I -kurssilla on useimmiten pyritty

kirjoittamaan sama teksti useaan otteeseen, korjaamaan sitä palautteen avulla ja

tuottamaan näin paranneltu versio lopulliseen arvosteluun. Aineopinnoissa vuoden

kestävässä seminaarissa on työstetty yhtä pidempää tekstiä prosessikirjoittamisen

keinoin. Molemmat opintokokonaisuudet siis sisältävät prosessikirjoittamista,

aineopinnoissa siihen kuitenkin keskitytään määrätietoisemmin.
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8 A vi
PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN

Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot kehittäneet kyseistä taitoa sinun
tapauksessasi?

0

10

20

30

40

50

60

Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Erittäin paljon

%

perusopinnot
kaikki
aineopinnot

8 A vii
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Prosessikirjoittamisen taito oli vastaajien kohdalla kehittynyt niin perus- kuin

aineopinnoissakin (ks. 8Avii). Perusopinnot opiskelleiden vastauksista kävi ilmi, että

puolet (50 %) heistä koki kehittyneensä prosessikirjoittajina paljon tai erittäin paljon juuri

luovan kirjoittamisen opintojen myötä. Aineopinnot suorittaneista 64,6 % koki

kehittyneensä prosessikirjoittamisessa paljon tai erittäin paljon ja lisäksi 25,8 % jonkin

verran.

Itsenäisen, pitkän kirjallisen työn suhteen kehittyminen oli jakaantunut

tasaisemmin (ks. 8Aviii). Perusopinnoissa pidempiä itsenäisiä töitä on kirjoitettu

huomattavasti vähemmän kuin aineopinnoissa; niitä on kirjoitettu kurssin opettajasta

riippuen lähinnä draaman kirjoittamisen ja tietokirjoittamisen kursseilla. Aineopinnoissa

on ollut mahdollista suorittaa itsenäisiä kirjoittamisen erityisalat -kursseja valitsemastaan

kirjoittamisen alalajista ja viimeistään seminaarin lopputyö on luettavissa itsenäiseksi ja

pitkäksi kirjalliseksi työksi, jonka kirjoittamisesta ja viimeistelystä opiskelija on

vastuussa viime kädessä itse.

8 A viii
ITSENÄISEN PITKÄN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAMINEN

Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot kehittäneet kyseistä taitoa sinun
tapauksessasi?

0

5

10

15

20

25

30

35

Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Erittäin paljon

%

perusopinnot
kaikki
aineopinnot



38

Kaiken kaikkiaan 68,3 % vastanneista koki, että valmius kirjoittaa itsenäinen, pitkä

kirjallinen työ oli kehittynyt luovan kirjoittamisen opinnoissa jonkin verran tai enemmän.

Aineopinnot suorittaneista tähän ryhmään kuului jopa 90,3 %, joista suurin osa (32,3 %)

koki, että taito oli kehittynyt erittäin paljon. Ottaen huomioon, että itsenäisen, pitkän työn

kirjoittaminen tulee opetuksessa keskeiseksi vasta aineopinnoissa, myös perusopinnot

suorittaneiden vastaukset heijastelevat opintojen yllättävän positiivista vaikutusta.

Omien kirjoittamismaneereiden tunnistamisen suhteen sekä perus- että

aineopinnoista näyttäisi olevan hyötyä (ks. 8Aix). Monella luovan kirjoittamisen kurssilla

kiinnitetään huomiota kirjoittajan toistuviin ongelmiin ja ilmaisun rutinoituneisiin

piirteisiin tekstien yksityiskohtaisessa käsittelyssä ja keskeisten piirteiden

kommentoinnissa. Valtaosa vastanneista (76,9 %) kokikin kehittyneensä jonkin verran tai

enemmän omien kirjoittamismaneeriensa tunnistamisen suhteen. Aineopinnot

suorittaneista jopa 74,2 % ilmoitti kehittyneensä maneerien tunnistajana paljon tai erittäin

paljon. Ainoastaan yksi vastaaja kertoi, ettei ollut mielestään kehittynyt luovan

kirjoittamisen opinnoissa kirjoittamismaneeriensa tunnistamisen suhteen lainkaan.

8 A ix
OMIEN KIRJOITTAMISMANEERIEN TUNNISTAMINEN
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Vastausten perusteella kävi ilmi, että suurin osa luovaa kirjoittamista opiskelleista

löysi oman erityisosaamisensa opintojen avulla. Luovan kirjoittamisen opinnot

koostuvat erilaisista kirjallisuuden alalajeista, perusopintojen draaman, lyriikan, proosan

ja tietokirjoittamisen lisäksi esimerkiksi laululyriikasta ja elokuvakäsikirjoittamisesta.

Opiskelijan on siis mahdollista löytää alalajeista hänelle itselleen kirjoittajana parhaiten

soveltuva laji, jossa menestyminen vahvistaa opiskelijan kirjoittajaidentiteettiä (lisää

kirjoittajaidentiteetistä luvussa 10.1.).

Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa oman erityisosaamisen löytämisen suhteen,

vaikka suurin osa vastaajista näyttäisi löytäneen oman erityisosaamisensa kirjoittajana

viimeistään aineopinnoissa (ks. 8Ax). Vain yksi aineopinnot suorittanut ei löytänyt

mielestään lainkaan omaa erityisosaamistaan luovan kirjoittamisen opinnoissa samalla

kun 54,8 % aineopinnot suorittaneista koki kehittyneensä paljon tai erittäin paljon

kyseisen valmiuden suhteen.

8 A x
 OMAN ERITYISOSAAMISEN LÖYTYMINEN
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Kirjoittamisen lajien hallinta on ollut osa luovan kirjoittamisen opetuksen

tavoitteista alusta saakka. Opintojen jako tekstilajien mukaan heijastelee juuri tätä
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pyrkimystä tarjota monipuolista kirjoittajakoulutusta, joka ei väheksy tai aseta

erityisasemaan kirjoittamisen eri lajeja.

Vastaajia pyydettiin määrittelemään, oliko kirjoittamisen lajien hallinta kehittynyt

luovan kirjoittamisen opintojen myötä ja jos oli, miten paljon. Kaikkiaan vain 2,1 %

vastaajista ei kokenut, että eri lajien hallinta olisi kehittynyt opinnoissa. Vastaajista jopa

81 % koki, että lajien hallinta oli kehittynyt jonkin verran tai enemmän, aineopinnot

suorittaneista tähän ryhmään kuului 93,5 % vastaajista.

8 A xi
KIRJOITTAMISEN LAJIEN HALLINTA
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Vastaajilta tiedusteltiin, miten eri kirjoittamisen tekniikoiden hallinta oli

kehittynyt luovan kirjoittamisen opinnoissa. Kyselyssä tekniikoista mainittiin ajallinen

tihennys ja tajunnanvirta. Luovan kirjoittamisen tehtävänannot sisältävät etenkin

perusopinnoissa kirjoitustekniikoiden kokeilemista ja niiden sisällyttämistä teksteihin.

Myös kirjoittamisen tekniikoiden hallinta oli pääsääntöisesti kehittynyt luovan

kirjoittamisen opinnoissa kyselyyn vastanneiden osalta (ks. 8Axii). Kaikista vastanneista

puolet (50 %) koki, että tekniikoiden hallinta oli opinnoissa kehittynyt paljon tai erittäin

paljon. Aineopinnot suorittaneista 64,6 % koki taidon kehittyneen paljon tai erittäin
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8 A xii
KIRJOITTAMISEN TEKNIIKOIDEN HALLINTA
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paljon, eikä yksikään heistä kertonut, ettei tekniikan hallinta olisi kehittynyt vähääkään.

Seuraavaksi kysyttiin, miten kirjallisuuden historian hahmottaminen oli

kehittynyt luovan kirjoittamisen opinnoissa. Luovan kirjoittamisen opinnot eivät ole

suoranaisesti keskittyneet kirjallisuuden historian opiskeluun, vaikka historiallisia

tehtävänantoja on sisältynyt opintoihin etenkin pastissitehtävien muodossa.

Kirjallisuuden historian hahmottaminen oli taito, joka ehdotetuista oli kehittynyt

kauttaaltaan vähiten (ks. 8Axiii). Kaikkiaan 31,3 % vastanneista koki kirjallisuushistorian

hahmotuskyvyn kehittyneen jonkin verran tai enemmän. Aineopinnot käyneistä suurin

osa (35,5 %) koki, että kirjallisuushistorian hahmottuminen oli kehittynyt vähän luovan

kirjoittamisen opinnoissa, kun jonkin verran tai enemmän taidon koki kehittyneen 45,2 %

aineopinnot suorittaneista vastaajista.
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8 A xiii
KIRJALLISUUDEN HISTORIAN HAHMOTTAMINEN

Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot kehittäneet kyseistä taitoa sinun
tapauksessasi?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Erittäin paljon

%

perusopinnot
kaikki
aineopinnot

8 A xiv
OIKEAKIELISYYDEN TARKISTUSTAITO
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Oikeakielisyyden tarkistustaito kehittyi osalla vastaajista luovan kirjoittamisen

opinnoissa, muttei kuitenkaan kaikilla (ks. 8Axiv). Toisten tekstien lukeminen kotona ja

niiden kommentointi on perustavanlaatuinen osa luovan kirjoittamisen opiskelua, mutta

vaikuttaisi siltä, että vain osa opiskelijoista lukee toisten tekstejä oikeakielisyyden osalta.

Kaikista vastaajista 47,3 % oli kehittynyt oikeakielisyyden tarkistustaidossa jonkin verran

tai enemmän, aineopinnot opiskelleista hiukan enemmän (48,4 %). Harva vastaaja (8,4

%) ei kokenut kehittyneensä oikeakielisyydessä lainkaan, mutta suurin osa koki

kehittyneensä vain vähän (44,2 %).

Perusopinnot ja aineopinnot opiskelleiden välillä ei syntynyt suuria eroja tämän

kysymyksen kohdalla, mutta aineopinnot käyneistä erottui pieni, erittäin paljon

oikeakielisyyden tarkistustaidoiltaan kehittynyt ryhmä (9,7 %).

8 A xv
KIELIOPIN JA LAUSEOPIN HALLINTA
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Kieliopin ja lauseopin hallinta on oleellinen osa kirjoittamista sinänsä, mutta

siihen ei luovan kirjoittamisen opinnoissa keskitytä erityisesti. Tekstejä käsiteltäessä

kieliopillisia seikkoja sivutaan tarvittaessa opettajan kiinnostuksen kohteista riippuen.

Harva kyselyyn vastanneista (10,5 %) koki, ettei kieliopin ja lauseopin hallinta olisi

kehittynyt lainkaan luovan kirjoittamisen opinnoissa (ks. 8Axv). Suurin osa vastanneista
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(76,8 %) kuitenkin koki, että kieliopin hallinta oli kehittynyt vain vähän tai jonkin verran.

Aineopinnot suorittaneista 22,6 % koki taitojen kehittyneen paljon tai erittäin paljon, kun

pelkät perusopinnot suorittaneista tähän ryhmään kuului vain 7,9 %.

Kirjallisten tyylikeinojen hallinta on taito, johon luovan kirjoittamisen opinnot

tähtäävät monella kurssilla, kun opiskelijat harjoittelevat eri tekstilajeja ja niille

tyypillisiä tyylikeinoja. Yksikään kyselyyn vastanneista ei kokenut, ettei kirjallisten

tyylikeinojen hallintaan liittyvä taito olisi kehittynyt lainkaan luovan kirjoittamisen

opinnoissa (ks. 8Axvi). Suurin osa vastaajista (77,9 %) ilmoitti, että tyylikeinojen hallinta

oli heidän tapauksessaan kehittynyt jonkin verran tai paljon. Aineopinnot suorittaneista

96,8 % koki, että tyylikeinojen hallinta oli kehittynyt jonkin verran tai enemmän.

8 A xvi
KIRJALLISTEN TYYLIKEINOJEN HALLINTA
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Luovan kirjoittamisen kursseilla opiskelijoiden tehtävä on lukea toistensa

viikottaisia tekstejä ja kommentoida niitä. Luetun ymmärtäminen ja tekstien sanoman

hahmottaminen onkin muodostanut merkittävän osan luovan kirjoittamisen

harjoitusryhmien keskustelusta ja opetuksesta.
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Suurin osa (73,7 %) kyselyyn vastanneista oli kehittynyt jonkin verran tai

enemmän luetun ymmärtämisen taidoiltaan ja tekstin sanoman hahmottamisen

kyvyiltään (ks. 8Axvii). Aineopinnot suorittaneista yhtä moni koki kehittyneensä jonkin

verran (32,3 %) ja paljon (32,3 %), kun pelkät perusopinnot opiskelleista 39,1 % oli

kehittynyt lukutaidon suhteen jonkin verran.

8 A xvii
LUETUN YMMÄRTÄMINEN JA TEKSTIN SANOMAN

HAHMOTTAMINEN
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Tekstin rakenteellisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota pidempien tekstien

kohdalla jo perusopinnoissa, ja etenkin aineopintojen kurssit keskittyvät usein prosessi-

kirjoittamiseen, jossa tekstin rakenteen hahmottaminen ja hiominen ovat merkittävässä

osassa opintoja. Vain yksi opiskelija ilmoitti, ettei ollut kehittynyt opinnoissaan tekstin

rakenteellisten piirteiden hahmottamisessa (ks. 8Axviii). Yli puolet (56,8 %) vastaajista

koki kehittyneensä taidon suhteen paljon tai erittäin paljon. Aineopinnot suorittaneista

tähän ryhmään kuului jopa 64,6 % vastanneista.
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8 A xviii
TEKSTIN RAKENTEEN JÄSENTÄMINEN
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Seuraavaksi luovaa kirjoittamista opiskelleilta kysyttiin, oliko heidän

motivaationsa kehittynyt luovan kirjoittamisen opintojen myötä ja olivatko he

kehittyneet muiden tai itsensä motivoijina. Opinnoissa annetaan paljon henkilökohtaista

palautetta ja opettajien esimerkki saattaa motivoida opiskelijoita kirjoittamaan lisää ja

päämäärätietoisemmin. Kävi ilmi, että motivaatioon liittyvät taidot kehittyivät niin perus-

kuin aineopinnoissakin (ks.8Axix). Jopa 74,3 % kaikista vastanneista koki, että

motivaatioon liittyvät taidot olivat kehittyneet jonkin verran tai enemmän. Aineopinnot

suorittaneiden motivaatio ja siihen liittyvät taidot olivat kehittyneet erityisen paljon,

vastanneista jopa 71 % kertoi kehittyneensä motivaatioon liittyvissä taidoissa paljon tai

erittäin paljon (lisää motivaatiosta kappaleessa 10.1.).

Luovan kirjoittamisen opintojen painottuneisuus pienryhmätyöskentelyyn

edesauttaa opiskelijoiden verkostoitumista keskenään. Etenkin aineopinnoissa ryhmä

saattaa kuroutua tiiviiksi ja yhteistyösuhteita jatketaan joissain tapauksissa opintojen

jälkeenkin. Kun kyselyyn vastaajia pyydettiin määrittelemään, olivatko he kehittyneet

verkostoitumistaidoiltaan luovan kirjoittamisen opinnoissa, kävi ilmi, että



47

8 A xix
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8 A xx
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verkostoituminen tapahtui useimmiten vasta aineopinnoissa (ks. 8Axx). Suurin osa

perusopinnot suorittaneista koki verkostoitumistaitojen kehittyneen vähän (34,4 %) jos

lainkaan (25 %). Aineopinnot suorittaneista taas valtaosa (71 %) koki verkostoitumisen

kehittyneen jonkin verran tai enemmän.

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, oliko heidän ammatti-identiteettinsä

vahvistunut luovan kirjoittamisen opintojen myötä. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti

viiteen ryhmään, kun 27,4 % kertoi ammatti-identiteettinsä kehittyneen jonkin verran (ks.

8Axxi). Kaikkien ammatti-identiteettiin eivät luovan kirjoittamisen aineopinnotkaan

vaikuttaneet: 18,8 % aineopinnot suorittaneista ilmoitti, ettei luovan kirjoittamisen

opinnoilla ollut vaikutusta heidän ammatti-identiteettiinsä. Eniten aineopinnot käyneistä

vastauksia (31,3 %) keräsi kuitenkin kohta, jonka mukaan luovan kirjoittamisen opinnot

vaikuttivat ammatti-identiteettiin liittyviin valmiuksiin erittäin paljon. Myös pelkät

perusopinnot suorittaneista osa koki opinnoilla olleen vaikutusta ammatti-identiteettiin,

kun 57,1 % heistä näki vaikutusta olleen jonkin verran tai enemmän.

8 A xxi
AMMATTI-IDENTITEETIN VAHVISTUMINEN
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8.2. Taidot opinnoissa

Seuraavassa kysymyskokonaisuudessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten

edellä mainituista taidoista ja valmiuksista oli ollut hyötyä muissa opinnoissa ja

työelämässä. Vastausvaihtoehdot olivat: ei lainkaan hyötyä opinnoissa tai työelämässä,

hyötyä opinnoissa ja hyötyä työelämässä. Jos vastaajat kokivat, etteivät olleet kehittyneet

lainkaan kyseisessä taidossa luovan kirjoittamisen opinnoissaan, heitä pyydettiin

jättämään kohta tyhjäksi.

 8 B i
Onko kyseisestä taidosta ollut sinulle hyötyä opinnoissa?
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Ajankäytön hallinta osoittautui opinnoissa erityisen hyödylliseksi taidoksi (ks.

8Bi). Aineopinnot opiskelleista kyseiseen kysymykseen vastaajista 76,6 % koki

ajankäytön hallinnan opinnoissa hyödylliseksi taidoksi. Myös vuorovaikutustaidot olivat

opinnoissa hyödyllisiä pääsääntöisesti niin perus- kuin aineopinnotkin opiskelleiden

vastaajien mielestä (57,6 %).
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Tottumus kirjoittamiseen oli yksi kaikkein hyödyllisimmistä taidoista

opinnoissa, kun 78,3 % kysymykseen vastaajista koki omaksuneensa taidon ja

hyötyneensä siitä opinnoissaan. Pienryhmätyöskentely koettiin sekin suhteellisen

hyödylliseksi muissa opinnoissa, vaikka pienryhmätyöskentelyn määrä vaihtelee

opetusohjelmasta riippuen suuresti. Kaikista vastanneista 67,4 % koki, että

pienryhmätyöskentely oli ollut hyödyllinen taito muissa opinnoissa.

Palautteen antamiseen liittyvät taidot oli koettu äärimmäisen hyödyllisiksi

muissa opinnoissa, kun jopa 77,2 % kysymykseen vastaajista koki hyötyneensä niistä

opinnoissaan. Myös palautteen vastaanottaminen oli osoittautunut hyödylliseksi

opinnoissa, sillä 75 % vastanneista luki sen opinnoissa hyödylliseksi taidoksi.

Prosessikirjoittaminen oli akateemisessa maailmassa hyödyllistä muiden aineiden

opinnäytetöitä kirjoitettaessa (76,1 % vastaajista). Itsenäisen pitkän kirjallisen työn

kirjoittaminen taas oli aineopinnot suorittaneiden mielestä hyödyllisempää (76,6%) kuin

pelkät perusopinnot käyneiden (46,8 %). Tämä johtui luultavasti siitä, että itsenäistä työtä

kirjoitetaan luovan kirjoittamisen aineopinnoissa, muttei juurikaan perusopinnoissa. Jos

vastaajat eivät kokeneet oppineensa jotakin taitoa opinnoissaan, he helposti vastasivat,

ettei siitä olisi ollut hyötyäkään opinnoissa tai työelämässä, mikä vääristi jonkin verran

kysymyksen tuloksia ja niiden tulkintaa.

Omien kirjoittamismaneereiden tunnistaminen osoittautui yllättävää kyllä

hyödyllisemmäksi pelkät perusopinnot käyneiden mielestä (67,7 %) kuin aineopinnot

opiskelleille (63,3 %). Kaiken kaikkiaan maneereiden tunnistamisesta opinnoissaan

hyötyi 66,3 % kysymykseen vastanneista. Myös oman erityisosaamisen löytäminen oli

syystä tai toisesta hyödyttänyt opinnoissa hiukan enemmän perusopinnot käyneitä (54,8

%) kuin aineopinnot opiskelleita (43,3 %). Perusopinnot käyneet vastaajat olivat

useammin opintojensa alussa ja aineopinnot käyneet pitkälti jo siirtyneet työelämään pian

aineopinnot käytyään, mikä saattaa selittää tuloksen. Kaiken kaikkiaan oman

erityisosaamisen löytämisestä luovassa kirjoittamisessa oli hyötynyt muissa opinnoissaan

51,1 % kysymykseen vastanneista.

Kirjoittamisen eri lajien hallinta oli osoittautunut kohtuullisen hyödylliseksi

luovan kirjoittamisen opiskelijoiden muissa opinnoissa (56,5 %). Myös kirjoittamisen

tekniikoiden hallinta oli suhteellisen hyödyllinen muissa opinnoissa (62,0 %), vaikka
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annettuja esimerkkejä, tajunnan virtaa ja ajallista tihennystä, tuskin tieteellisessä tekstissä

käytetään.

Kirjallisuuden historian hahmottamisen oli opinnoissa hyödylliseksi nähnyt

46,7 % vastaajista, mikä heijastelee kirjallisuusaineiden opiskelijoiden suurta määrää

luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijoissa. Oikeakielisyyden tarkistustaidon muissa

opinnoissa hyödylliseksi taidoksi koki 64,1 % kysymykseen vastaajista ja kieliopin ja

lauseopin hallinnan 63,0 %. Kirjallisten tyylikeinojen hallinta osoittautui hyödylliseksi

opinnoissa 66,3 % vastaajista kohdalla. Luetun ymmärtäminen ja tekstin sanoman

hahmottaminen taas oli erittäin hyödyllinen opinnoissa, sillä jopa 70,7 % kysymykseen

vastanneista näki taidon hyödyllisyyden opinnoissa.

 8 B ii
Onko kyseisestä taidosta ollut sinulle hyötyä muissa opinnoissa?
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Kyselyyn vastanneista 72,8 % koki tekstin rakenteen jäsentämisen hyödyllisenä

taitona muissa opinnoissa, kun 62,2 % vastaajista näki opinnoissa hyödyllisiksi myös

motivaatioon ja motivoimiseen liittyvät taidot. Vastaajista 48,9% koki, että
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verkostoituminen oli tarjonnut hyötyä opinnoissa yhtä lailla kuin ammatti-identiteetin

vahvistuminenkin.

Aineopinnot suorittaneiden vastaukset olivat pääsääntöisesti positiivisempia kuin

pelkät perusopinnot opiskelleiden. Voi olla, että aineopinnot suorittaneet vastaajat olivat

opiskelleet sellaisia aloja, joissa he olivat enemmän päässeet hyötymään luovassa

kirjoittamisessa oppimiaan asioita. Toisaalta lienee myös mahdollista, että koska

aineopinnot opiskelleet olivat kehittyneet enemmän luetelluilta taidoiltaan, he tästä syystä

kokivat hyötyvänsä niistä enemmän.
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9. Luovan kirjoittamisen taidot työelämässä

9.1. Taidot työelämässä

Kyselyyn vastanneita pyydettiin määrittelemään myös, ovatko edellä mainitut taidot

osoittautuneet hyödyllisiksi työelämässä. Vain työelämään siirtyneiden luovaa

kirjoittamista opiskelleiden vastaukset otettiin huomioon kysymyksen käsittelyssä.

Niille vastaajille, jotka toimivat läheisesti kirjoittamiseen liittyvissä työtehtävissä,

hyödyt olivat ilmeisempiä. Vastauksista olikin nähtävissä, että lähes puolet työelämässä

toimivista vastaajista hyödynsi työssään myös luovan kirjoittamisen erityisiä

kirjoitustaitoja. On kuitenkin otettava huomioon, että työelämässä hyödyttömäksi tietyn

taidon saattoivat arvioida sellaiset vastaajat, jotka eivät kokeneet sitä luovan

kirjoittamisen opinnoissa oppineensa eivätkä siten voineet sitä hyödyntääkään.

Luovan kirjoittamisen opinnoissa oppimaansa ajankäytön hallintaa piti

työelämässään hyödyllisenä 53,4 % työelämässä vaikuttavista vastaajista (ks. 9Ai).

Vastausten perusteella vuorovaikutustaidot ja tottumus kirjoittamiseen olivat

luetelluista taidoista hyödyllisimmät työelämässä, vuorovaikutustaidoista hyötyi 72,6 %

vastaajista ja tottumuksesta kirjoittamiseen 74 % vastaajista.

Pienryhmätyöskentelyyn liittyvien taitojen hyödyn työssä hahmotti 49,3 %

vastaajista, kun palautteen antamisen taidon näki hyödylliseksi 58,9 %. Vastaajista 63

% taas näki palautteen vastaanottamiseen liittyvät taidot työssä hyödyllisiksi.

Prosessikirjoittaminen oli osoittautunut hyödylliseksi taidoksi 42,5 %:lle

vastaajista kun itsenäisen pitkän kirjallisen työn kirjoittamiseen liittyviä taitoja

hyödynsi 39,7 % työelämään siirtyneistä vastaajista. Kirjoittamiseen liittyvien

maneerien hahmottamista piti työssä hyödyllisenä 47,9 % työelämään siirtyneistä

vastaajista ja oman erityisosaamisen löytämistä pääsi hyödyntämään 50,7 %.
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9 A i
Onko kyseisestä taidosta ollut sinulle hyötyä työelämässä?
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Kysymykseen vastanneista 41 % oli sitä mieltä, että kirjoittamisen lajien hallinta

oli heidän kohdallaan työelämässä hyödyllinen taito. Myös kirjoittamisen tekniikoiden

hallinta oli kirjoittamiseen liittyvissä työtehtävissä hyödyllistä, kun työelämään

siirtyneistä vastaajista 34,2 % koki hyötyneensä työssään sen taitamisesta (ks.9Aii).

Kirjallisuuden historian hahmottaminen oli vastaajien mielestä luetelluista

taidoista vähiten hyödyllinen työelämässä, mutta silti 28,8 % koki päässeensä sitä

hyödyntämään. Oikeakielisyyden tarkistustaito taas osoittautui hyödylliseksi

suurimman osan (64,4 %) työelämään siirtyneiden vastaajien mielestä. Myös kieliopin ja

lauseopin hallinta oli työtehtävissä hyödyllistä valtaosan (60,3 %) vastaajista mukaan.

Kirjallisten tyylikeinojen hallinta oli osaltaan hyödyllistä työssä yli puolessa

tapauksista (58,9 %) kun luetun ymmärtäminen ja tekstin sanoman hahmottaminen

hyödytti vielä suurempaa osaa (64,4%) työelämään siirtyneistä vastaajista.
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Taito jäsentää tekstin rakennetta oli erittäin hyödyllinen tekstitaito työssä, sillä

68,5 % vastaajista kertoi hyödyntävänsä sitä työssään. Motivaatioon ja motivoimiseen

liittyvät taidot taas olivat hyödyllisiä töissä yli puolen (53,4 %) vastanneista mielestä.

Lisäksi vastaajista 50,7 % koki luovan kirjoittamisen opinnoissa omaksutun

verkostoitumisen hyödyttäneet heitä työelämässä ja jopa 58,9 % kertoi hyötyneensä

luovan kirjoittamisen opinnoissa vahvistuneesta ammatti-identiteetistä.
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9.2. Työelämän tilanteet

Työelämään siirtyneiltä vastaajilta kysyttiin, millaisissa tilanteissa he olivat

työelämässään eniten hyötyneet luovan kirjoittamisen opinnoista. Tilanteita koskevan

avoimen kysymyksen vastaukset muistuttivat huomattavasti vastauksia kysymykseen,
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joka pyrki kartoittamaan alakohtaisia hyötyjä. Samat vastaukset toistuivat kahden

kysymyksen kohdalla, sillä vastaajat eivät ilmeisesti hahmottaneet, miten alakohtaiset

hyödyt eroavat työelämän konkreettisista tilanteista. Raportoinnin kannalta vastaukset on

jaettu yleisiin tilanteisiin ja erityisaloja koskeviin hyötyihin, siitä huolimatta, että

molempiin kohtiin löytyi aineistoa molempien avointen kysymysten vastauksista.

Ensin luovaa kirjoittamista opiskelleilta tiedusteltiin, millaisissa tilanteissa

työelämässä he olivat eniten hyötyneet luovan kirjoittamisen opinnoistaan. Tietyt seikat

toistuivat monessa vastauksessa ja osa tuli esiin vain erityisalakohtaisesti.

Kaikkein eniten vastaajat kokivat hyötyneensä työelämässä luovan kirjoittamisen

opinnoistaan luonnollisesti juuri erilaisissa kirjoittamiseen liittyvissä työelämän

tilanteissa. ”Tekstin tuottaminen on nykyään yleistä melkein ammatissa kuin

ammatissa”, toimittajana työskentelevä vastaaja sanoi.

“Luova kirjoittaminen opetti kirjoittamaan. Paljon, nopeasti, hyvää”, kertoi eräs

vastaajista. Kirjoitusnopeus, tehokkuus ja varmuus mainittiin usein kirjoittamistilanteiden

yhteydessä luovan kirjoittamisen opintojen ansiona. Rakenteellisten seikkojen

ymmärtäminen, tekstien editointikyky ja prosessikirjoittaminen korostuivat vastauksissa

kautta linjan. Myös kriittinen kyky tarkastella tekstiä tuli esiin kaikissa kirjoittamiseen

liittyvissä töissä. Niin ikään annettujen ohjeiden noudattaminen ja kyky pysyä

aikatauluissa nähtiin luovan kirjoittamisen kehittämiksi vahvuuksiksi, joista on hyötyä

kaikenlaisessa kirjoittamisessa.

Tekstityylien ja muotojen hallinta sekä kielen erilaisten rekisterien kanssa

työskenteleminen mainittiin myös usein eri ammattien yhteydessä luovan kirjoittamisen

opintojen kehittäminä taitoina. Yleisinä, hyödyllisinä työelämätaitoina mainittiin lisäksi

kirjoittamisen ammattimaisuus ja persoonallisuus, tekstin näkökulma ja

mielenkiintoisuus, kirjoittamisen rutiini ja sanavaraston laajuus. Hyödyllisiin

tekstitaitoihin, joita Luova oli kehittänyt, kuuluivat mm. tekstien idea, elävyys,

oikeakielisyys, selkeys, luettavuus sekä olennaisen sanottavan löytäminen.

Monet vastaajista kertovat, miten kirjoittamiseen liittyvät lukot olivat avautuneet

luovan kirjoittamisen opintojen myötä. Tyhjän sivun syndrooma oli helpottanut usean

vastaajan kohdalla. “[S]illoin kun täytyy kirjoittaa tekstiä, pystyn siihen riippumatta
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fiiliksestä, aiheesta ja muista vastaavista työhön ryhtymistä aiemmin viivyttäneistä

tekijöistä”, tutkimusassistenttina toimiva vastaaja kertoi.

Mutkaton suhde kirjoittamiseen tuli esiin lukuisista vastauksista alasta riippumatta.

Erilaisten lajityyppien ennakkoluuloton lähestyminen oli monissa vastauksissa niin ikään

nähty seuraukseksi luovan kirjoittamisen opinnoista. Vastaajat kertoivat laajasta

tekstintuottorepertuaaristaan ja asettivat samalle viivalle hyvin erilaisia tekstityyppejä.

Lopputyön kirjoittaminen oli hyödyttänyt joitakin vastaajia, sillä he olivat

lähteneet tarjoamaan tekstiään eteenpäin julkaistavaksi. Aineopintojen lopputyön

kirjoittaminen auttoi myös joissain tapauksissa hahmottamaan tulevaa kirjallista uraa,

arvioimaan, miten paljon vuodessa lopulta oli mahdollista saada aikaan.

Myös tekstin analyyttinen lukeminen nähtiin usein yhtenä luovan kirjoittamisen

työelämän kannalta hyödyllisimmistä taidoista. Luovan kirjoittamisen opiskelijat olivat

oppineet työelämässä tarvittavaa tarkkaa lukutaktiikkaa, josta oli hyötyä moninaisissa

töissä.

Työelämässä korostuivat usein palautteen vastaanottamiseen ja siten tekstin

muokkaamiseen liittyvät kyvyt. Työpaikan palautekeskusteluissa luovan kirjoittamisen

palautteenantorutiinista oli hyötyä. “Luova kirjoittaminen opetti suhtautumaan tekstiin

jatkuvan muokkauksen kohteena.”

Toisaalta opiskelijat olivat myös oppineet pitämään kiinni ensisijaisesti omasta

kannastaan. “Opin, että on tehtävä sitä, mikä hyvältä tuntuu ja itselle kelpaa – sitten

vasta katsotaan, miten se kelpaa muille”, eräs vastaajista kertoi. Myös kaksi esitettyä

näytelmää kirjoittanut vastaaja sanoi, että luovan kirjoittamisen opinnot ovat

hyödyttäneet häntä “uskalluksena pitää omasta äänestä kiinni”.

Luovan kirjoittamisen opinnoista oli monella alalla hyötyä myös luovan toiminnan

kehittämisessä ja yleisluovuudesta kuten kyvyssä löytää eri tapoja ilmaista sama asia.

Luovan kirjoittamisen opinnot olivat osaltaan vaikuttaneet paljon vastaajien

suuntautumiseen, työllistymiseen ja harjoitteluun pääsyyn. “Minulla ei ole katu-

uskottavaa CV:tä, joten liitin hakemukseen otteita luovan kirjoittamisen

harjoitustöistäni”, eräs harjoittelupaikan saanut vastaaja kertoo. Toinen vastaaja kertoi,

että halu työskennellä kirjojen ja kirjoittamisen parissa oli yleisesti ottaen vahvistunut

luovan kirjoittamisen opinnoissa. ”[L]uovan kirjoittamisen opintojen takia olen saanut
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helposti kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen liittyvää työtä (kustantamosta ja eri lehdistä),

vaikka alalla onkin kova kilpailu. Uskoisin, että oppiaineen arvostus työmarkkinoilla on

korkea. Hyviä kirjoittajia ei kouluteta kovinkaan monessa paikassa Suomessa,” kertoi

kustannusalalla avustajana toimiva vastaaja.

Muutamalla vastaajalla luovan kirjoittamisen opinnot olivat vaikuttaneet

motivaatioon ryhtyä kirjailijaksi kursseilla saadun kannustavan palautteen ansioista.

”Luovan kirjoittamisen opinnoilla on ollut hyvin keskeinen merkitys minulle. On pitkälti

niiden ansiota, että olen voinut keskittyä romaanikäsikirjoituksen työstämiseen ja saanut

käsikirjoitukseni läpi kustantamosta”, kustannusavustajana toimiva vastaaja kertoi.

Kirjailijanuralle pyrkivien vastaajien määrä oli kuitenkin pieni verrattuna muihin

ammatteihin, joissa yhtä lailla hyödyttiin luovan kirjoittamisen opinnoista.

Yleiset tilanteita koskevat hyödyt liittyivät monella myös kirjoittamisen asemaan

ja merkitykseen elämässä – kirjoittaminen oli ajatusten jäsentäjän roolissa monella luovaa

kirjoittamista opiskelleella ja sen avulla oli helpompaa myös ilmaista jäsennellyt

ajatuksensa muille (lisää kirjoittamisen merkityksestä luvussa 10.1.).

Osa vastaajista näki luovan kirjoittamisen hyödyn ensisijaisesti henkilökohtaisena

hyötynä, josta hyöty heijastui välillisesti myös työelämään.  Yksi vastaaja mainitsi

paineensietokyvyn kehittymisen, jonka hän näki johtuvan luovan kirjoittamisen

vaikutuksista itseilmaisutaitoihin ja identiteettiin. Toinen kertoi, että luova kirjoittaminen

auttoi tunnistamaan omia psyykkisiä prosesseja, joilla oli vaikutusta esimerkiksi

arkipäivän jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

9.3. Alakohtaiset hyödyt

9.3.1. Toimittajan ja tiedottajan työ

Toimittajan ja tiedottajan töissä luovan kirjoittamisen opinnoista oli hyötyä lähes

kaikissa työtehtävissä. Toimitustyöhön työllistyminen oli monella yhteydessä luovan

kirjoittamisen opintoihin: vastaajat kertoivat päässeensä lehtiin työharjoitteluun ja

myöhemmin saaneensa työpaikkoja juuri luovan kirjoittamisen opintojen myötä. Eräs

harjoittelun avulla työllistynyt vastaaja kertoi kokemuksistaan: ”Valmistuttuani hain
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harjoittelupaikkaa sanomalehdestä ja päätoimittajan mukaan yksi syy valintaan olivat

luovan kirjoittamisen opinnot. Harjoittelupaikan kautta ajauduin freelancetoimittajaksi.”

Tekstin rakenteellinen jäsentelytaito sekä kyky tiivistää ja editoida tekstejä olivat

luovan kirjoittamisen opinnoissa hankituista taidoista erityisen tärkeässä osassa

toimittajan työssä. Hyötyä luovasta kirjoittamisesta oli myös tekstien otsikoinnissa,

oikeinkirjoituksessa ja tekstilajien tuntemuksessa. Toimittajat olivat oppineet

kirjoittamaan tekstejä, joissa vältettiin kliseisiä ilmauksia ja käytettiin kaunokirjallisia

keinoja esimerkiksi reportaaseja kirjoitettaessa. Luovaa kirjoittamista opiskelleet

toimittajat osasivat opintojensa ansiosta valikoida hyviä tekstejä, nähdä kirjoittajien

maneereita sekä ymmärtää, millaisia tekstejä lukijat halusivat lukea.

Yleisestä lukukyvystä oli toimittajille hyötyä sekä peruskommunikaatiossa että

vaikkapa sähköpostin kirjoittamisessa. Kielenhuollon tuntemuksesta oli

sanomalehtityössä hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa kuvatoimittajan mielipidettä

kysyttiin sanojen tasolla.

Ilmeisesti kritiikkikurssista oli ollut hyötyä monelle toimittajalle nimenomaan

kritiikkien kirjoittamisessa, kun luovaa kirjoittamista opiskelleet ovat voineet hyödyntää

lajityyppejä koskevaa teoriaa ja vinkkejä. Kirjoista kirjoitettavissa lukuvinkeissä oli

voinut hyödyntää teoksia ja kirjailijoita, joihin luovan kirjoittamisen opinnoissa oli

perehdytty. Eräs vastaaja kertoi päässeensä luovan kirjoittamisen opintojensa takia

kirjoittamaan kirja-arvosteluja. Toinen, musiikkilehti SUE:ssa työskentelevä vastaaja

koki hänkin hyötyneensä eniten luovan kirjoittamisen opinnoista kirjoittaessaan

kritiikkejä ja kolumneja. Hän oli oppinut mielestään opinnoissa hahmottamaan kritiikin

luonteen paremmin ja pystyi hyödyntämään taitoaan näin käytännössä.

Radiotyössä tarinan kaaren luominen ja punaisen langan säilyttäminen koettiin

tärkeiksi luovan kirjoittamisen opeiksi, joita oli mahdollista hyödyntää käytännön töissä.

Myös podcastien kirjoittamisessa luovan kirjoittamisen opinnoissa omaksutuista

käsikirjoittamisen taidoista oli hyötyä, kuten eräs uutistekstejä kirjoittava vastaaja kertoi.

Myös tiedotustyössä oli tärkeää esimerkiksi “sen jonkin uuden ja mielenkiintoisen pienen

jujun löytäminen vaikkapa tiedotteeseen.”

Tiedotus- ja toimitustyössä luovan kirjoittamisen opit olivatkin monen vastaajan

mukaan työssä läsnä päivittäin. Toimituksessa tehtävä työ on ryhmätyötä, jossa luovan
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kirjoittamisen opinnot suorittaneita työntekijöitä pidetään arvokkaana voimavarana.

“Tiedotusten laatija kyselee minulta koko ajan: Onko tämä yhdyssana? Onko tämä hyvin

muotoiltu? Onko tälle olemassa synonyymiä?”

9.3.2. Tutkijan työ

Yliopistossa työskentelevien jatko-opiskelijoiden ja tutkijakoulutettavien mielestä

luovan kirjoittamisen opinnoista oli hyötyä heidän alallaan ensisijaisesti ajatellun

tieteellisen tekstin kuten väitöskirjan ja artikkeleiden kirjoittamisessa, hakemusten

kirjoittamisessa ja tutkimusten lyhennelmien laatimisessa.

Tutkijana toimiva vastaaja kertoi, että tekstityylien ja muotojen hallinta, joka

kehittyi luovan kirjoittamisen opinnoissa, oli hyödyllinen väline tieteellisessä työssä,

jossa rakennettiin tutkimustekstiä, luentoja ja esitelmiä. Tietoisuus tekstin luonteesta

auttoi toista tutkijaa tuottamaan tyylillisesti yhtenäistä asiatekstiä. Tutkijat olivat

hyötyneet luovan kirjoittamisen opinnoista myös palautteen antamiseen ja

vastaanottamiseen liittyvissä tilanteissa. Heille oli kehittynyt kyky jäsentää ja ymmärtää

eri tavalla rakentuneita tekstejä, ottaa huomioon eri yleisöjen tarpeet ja tiedostaa tekstin

sisäisiä jännitteitä. ”Teen tutkimusta, mutta samalla pyrin tekemään sen julkiseksi ja

ymmärrettäväksi... Vaikken kirjoitakaan fiktiota, työni koostuu pääasiallisesti tarinoiden

luomisesta”, poliittisen historian tutkija kertoo vastauksessaan.

Tutkijat käyttivät luovan kirjoittamisen oppeja työssään mm. sanankäytön

hallinnassa ja tekstin tuottamisen helppoudessa. He olivat oppineet ymmärtämään

kirjoitusprosessin aallottaisuuden, etäännyttämään tekstin kirjoittajasta itsestään sekä

säilyttämään tekstin punaisen langan.

Kulttuurintutkija oli hyötynyt luovasta kirjoittamisesta kansanomaisen suullisen

historian muuttamisessa luettavampaan muotoon. Hän koki myös hyötyneensä luovan

kirjoittamisen opinnoistaan suhteessa monitieteellisyyteen eli kartoittaessaan

tutkimuksessaan kulttuurintutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen välimaastoja.

Kirjallisuudentutkija kertoi, että kirjallisuutta tutkittaessa luovan kirjoittamisen

opinnoissa kehittyneet kirjoittamisen arvioinnin ja analysoinnin taidot olivat oleellisia.

Myös tieteen popularisoinnissa luovasta kirjoittamisesta oli hyötyä: värikkäämpi
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kielenkäyttö edesauttoi tekstin ymmärtämistä erään populaareja tieteellisiä teoksia

kirjoittavan vastaajan mukaan.

“[T]ieteellinenkin kirjoittaminen on luovaa kirjoittamista”, eräs kotimaisen

kirjallisuuden jatko-opiskelija ilmoitti vastauksessaan.

9.3.3. Opettajan työ

Myös opettamisessa luovan kirjoittamisen opinnoista oli ollut paljon hyötyä

toimittamisen ja tutkimisen lisäksi. Moni kirjoittamisen opettajana ja luokanopettajana

toimiva vastaaja kertoi oppineensa luovan kirjoittamisen opinnoissa opettamaan

kirjoittamista.

Tilanteita, joissa opettajat työssään olivat hyötyneet luovasta kirjoittamisesta,

olivat mm. tekstilajien esittely ja käsittely, opintojen suunnittelu, tyylilajien

tunnistaminen, lukeminen, arviointi ja palautteen anto sekä oppilaiden motivointi

esimerkiksi kokeilemaan erilaisia lajityyppejä. Eräs opettaja kertoi oppineensa lukemaan

tarkemmin; hän oli oppinut hahmottamaan tyyliä ja rakenteita siten, että niistä oli hyötyä

myös opettamisessa. Opettajat olivat saaneet monipuolisuutta kirjallisuuden

opettamiseen, vinkkejä tehtävänantoihin ja toteuttamiskelpoisia valmiita

kirjoitusharjoituksia. Vastaajat olivat oppineet ymmärtämään virheitä oppilaan

lähtökohdista, tukemaan oppilaan kirjoittamista ja ohjaamaan sitä. Luovan kirjoittamisen

ryhmien keskusteleva henki nähtiin tavoittelemisen arvoiseksi myös omassa opettajan

työssä.

“Opetustyössä … ymmärsi, mistä kaikki lähtee. Motivaatio on tärkeää ja se, että

luovuutta jarruttavat asiat saa oppilailta pois ensin”, eräs opettajista kertoi. Hän oli

luovan kirjoittamisen myötä kehittynyt arvostelussa taitavaksi ja oppinut kasvattamaan

rohkeaa asennetta oppilaissaan. Toinen opettaja kertoi, että hän oli luovan kirjoittamisen

opintojen avulla oppinut auttamaan oppilaitaan heidän omissa vahvuuksissaan. Kolmas

kertoi hyötyneensä opinnoistaan etenkin yksittäisten kirjoittamisesta kiinnostuneiden

oppilaiden motivoimisessa ja heidän tekstiensä henkilökohtaisessa käsittelyssä.

Henkilökohtaisen palautteen antaminen oli taito, joka luovassa kirjoittamisessa oli

kehittynyt vastaajien mielestä huomattavasti. Myös vertaispalaute nähtiin tärkeänä.
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“Palautteenantoa voi vaatia vertaiselta eli toiselta oppilaalta toiselle, joka on heille

arvokasta.”

Eräs äidinkielen opettajana toimiva vastaaja oli sitä mieltä, että äidinkielen

opettajille luovan kirjoittamisen tulisi olla pakollista: ”Opettajankoulutuksessa ei ole

sellaisia käytänteitä, joissa opettaja kyseistä tärkeää osa-aluetta oppisi opettamaan. ...

Luovasti voi opetella niin sanaluokkia kuin oikeinkirjoitusta, niin lukemista kuin

tekstitaitoja.”

Sanataideohjaajina toimiville vastaajille luovan kirjoittamisen opinnot olivat

antaneet virikkeitä ja käytännön tietoa siitä, miten luovaa kirjoittamista on mahdollista

opettaa. Eräs sanataideohjaaja kertoi käyttävänsä luovan kirjoittamisen opinnoissa

saamiaan ideoita nykyisessä työssään ja pystyvänsä näin luovan kirjoittamisen takia

jalostamaan kirjallisen ideoinnin taitojaan. Opinnot olivat antaneet hyödyllisiä kontakteja

kirjallisella kentällä ja vaikuttaneet kaikissa tapauksissa ratkaisevasti sanataideohjaajana

tai luovan kirjoittamisen opettajana työllistymiseen.

9.3.4. Muut työt

Kääntäjän kiireisessä työssä luovan kirjoittamisen opinnoissa hankitusta kirjoittamisen

rutiinista oli erityistä hyötyä. Myös luova käännöstyö ja kaunokirjallisuuden kääntäminen

olivat vastaajien mielestä tehtäviä, joissa luovan kirjoittamisen opinnoista oli ollut

hyötyä.

Luovan kirjoittamisen opinnot toivat monessa tapauksessa vakuuttavuutta

kaunokirjallisuuden kääntämisestä kiinnostuneelle nuorelle kääntäjälle esimerkiksi

koekäännöksissä. Eräs vastaaja kertoi, että hän oli saanut työtarjouksia luovassa

kirjoittamisessa syntyneiden ystävyyssuhteiden kautta. Toinen kääntäjän töitä tekevä

vastaaja taas kertoi saaneensa opinnoista suomentamiseen tarvittavaa itsetuntoa

kirjoittajana ja rohkaisua alkutekstin omaksi ottamiseen.

Muukin käännöstyö kuin kaunokirjallinen sai tukea luovasta kirjoittamisesta.

“Käyttöohjettakin kääntäessä on hyvä pyrkiä hyvään kieleen ja rakenteeseen ja tiedostaa

se tapa, jolla kirjoittaa.”  Myös tekstin kriittinen tarkastelu koettiin hyödylliseksi

kaikenlaisessa käännöstyössä.
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Kirjastoalalla toimiville vastaajille luovan kirjoittamisen hyödyt eivät olleet yhtä

selviä kuin edellä mainituilla aloilla toimiville vastaajille. Erästä kirjastovirkailijana

toimivaa vastaajaa pidettiin kuitenkin työpaikalla taitavana kirjoittajana, ja hän päätyi

usein tekemään raportteja ja muistioita. Toisen kirjastossa työskentelevän vastaajan

mukaan kirjoittaminen liittyi pitkälti romaaneihin ja kirjoihin ja oli siten liitoksissa

kirjastoalaankin.

Museoalalla taas etenkin luovan kirjoittamisen opintojen kehittämästä

tarinankerrontataidosta oli ollut hyötyä eri tarkoituksiin kirjoitettavissa teksteissä kuten

näyttely- ja tiedotusteksteissä, museoraporteissa, tutkimusraporteissa sekä historiikeissa.

Eräs kesätöissä museoissa toiminut vastaaja kertoi ottaneensa luovan kirjoittamisen

opintojen takia opastuskierroksiin tarinallisemman lähestymistavan kuin aikaisemmin ja

saaneensa asiasta kannustavaa palautetta.

Kustannusalalla toimivat vastaajat eivät selventäneet luovan kirjoittamisen

alakohtaisia hyötyjä juurikaan. Eräs kustannusalalle pyrkivä vastaaja koki luovan

kirjoittamisen opinnoissa olleen valaisevaa saada opettajien kautta tietoa siitä, miten

kustannusala käytännössä toimii. Toinen vastaaja kertoi rohkaistuneensa luovan

kirjoittamisen opinnoista hakeutumaan kustannusalan työtehtäviin.

Myyntityössä, kuten monissa muissakin töissä, kaikenlaisten tekstilajien

hallinnasta oli hyötyä esimerkiksi kirjoitettaessa kassa-apulaisille toimintaohjeita tai

tarkistettaessa lehdistötiedotteiden kieliasua. Kirjakaupassa myyjänä toimiva vastaaja

kertoi, että luovan kirjoittamisen opinnot olivat tuoneet työtehtäviin lisäluottamusta, kun

tiedot draamasta ja lyriikasta olivat lisääntyneet ja saivat näin asiakkaat uskomaan

vastaajan ammattitaitoon enemmän.

Asiakaspalvelutyössä toimivien vastaajien mielestä luovan kirjoittamisen opeista

oli hyötyä etenkin kritiikin siedon ja toisten mielipiteiden kunnioittamisen suhteen.

“Opin sen, että ihminen ei voi ilmaista itseään sellaisenaan – ei normaalielämässä eikä

paperilla. Arvostelu ja kritiikki ei kohdistu minuun persoonana vaan siihen tuotokseen,

jonka olen saanut aikaan”, tuntiapulaisena toimiva vastaaja kertoi.

Myös sosiaalialan järjestötyössä luovasta kirjoittamisesta oli ollut hyötyä

kirjallisessa ilmaisussa: tiivistämisessä ja sisällöntuotannossa.
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Poliittisessa viestinnässä luovan kirjoittamisen opinnoista oli hyötyä etenkin

perusluovuudessa, tavassa esittää asiat hiukan eri tavalla. Poliittisessa viestinnässä myös

tehokeinojen ja tyylilajien hallinnasta oli erityisen paljon hyötyä sekä

kritiikinsietokyvystä, jota politiikassa erityisesti koeteltiin. “Ei saa hikeentyä, vaikka oma

kirjoitus poljettaisiin kuinka lyttyyn”, poliittisen puolueen verkkotuottajana toimiva

vastaaja painotti.

Kirjailijahaastattelijana toimiva vastaaja kertoi, miten hän oli oppinut

arvostelemaan kirjoja moniulotteisemmin kuin ennen opintojaan. “Opintojeni ... takia

osaan kysyä kirjailijoilta kysymyksiä, joita kuuntelijat (=tulevat lukijat) haluavat kuulla

ja joiden perusteella he ostavat kirjan.”

Koulutuspoliittisena sihteerinä edunvalvontatehtävissä toimiva vastaaja kertoi,

että luova kirjoittaminen oli ollut hänen kohdallaan opintouran selkeimmin työelämässä

hyödynnettävä oppiaine. Luovassa kirjoittamisessa kehittynyt kirjoittamisrutiini auttoi

tilanteissa, joissa kommentti ajankohtaisesta kysymyksestä oli saatava julkisuuteen

puolessa tunnissa. Hänen kohdallaan myös tekstien stilisointikyvystä oli paljon hyötyä.

Vastaajan näkemykset heijastelevat luovaa kirjoittamista opiskelleiden ennakkoluulotonta

asennoitumista kirjoittamiseen: “[E]simerkiksi ehdotuksia lakipykäliksi voi hyvin hioa

luovan kirjoittamisen opein. Siinäkin on kyseessä tarkkarajainen tekstityyppi, jota voi

oppia muokkaamaan.”

Myös muilla erityisaloilla luova kirjoittaminen nähtiin hyödylliseksi. Filosofiassa

luovasta kirjoittamisesta oli ollut eräälle vastaajista erityistä hyötyä, sillä “filosofia

perustuu pitkälti kirjoitetun sanan selkeyteen ja joskus myös luovuuteen”. Psykologiaa

opiskeleva vastaaja näki yhtä lailla yhteyksiä luovan kirjoittamisen ja psykologian välillä.

”[S]ekä kirjallisuudessa että psykologiassa ollaan kiinnostuneita ihmisestä ja

ihmismielen liikkeistä. Molemmilla aloilla pyrin pääsemään toisen ihmisen pääkopan

sisälle ja ymmärtämään.” Tulevaisuutta ajatellen luovan kirjoittamisen hyötynäkökohtia

hahmottivat myös mediatutkimuksen ja sosiologian opiskelijat.

Luovan kirjoittamisen opintojen alakohtaiset hyödyt olivat tietoja ja taitoja, joita

pystyi soveltamaan myös yllättäville aloille. ”Tulevaisuuden alallani eli säveltäjänä

luovasta kirjoituksesta tulee todennäköisesti olemaan hyvin paljon hyötyä, esim.

oopperan libreton muokkaamisessa”, eräs vastaajista kertoi.
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10. Luovan kirjoittamisen muut hyödyt ja haitat

10.1. Henkilökohtainen merkitys

Kyselyn lopulla vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko luovan kirjoittamisen opinnoilla

ollut heille henkilökohtaista merkitystä, joka ei suoraan näy opinnoissa ja työelämässä.

Kyselyyn vastanneista jopa 91,6 % koki opinnoilla olleen henkilökohtaista merkitystä

heille ja halusi tarkentaa, millaista tämä merkityksen oli ollut.

Eniten vastauksissa kiinnitettiin huomiota motivaatioon liittyviin seikkoihin (27

mainintaa). Niin kirjoittamisen halu ja uskallus kuin päämäärätietoisuus ja

kunnianhimokin olivat kehittyneet opinnoissa.

Motivaatioon olivat vaikuttaneet suurimmassa osassa vastauksista opettajien usko

opiskelijan lahjoihin ja kannustus sekä joissain tapauksissa myös negatiivinen palaute.

”Ilman saamaani negatiivista kritiikkiä en olisi todennäköisesti yltynyt ”näyttämään”

näille henkilöille mihin pystyn”, opettajien palautteesta sisuuntunut vastaaja kertoi.

Valtaosassa vastauksista kuitenkin nimenomaan positiivinen ja kannustava palaute oli

ruokkinut opiskelijan motivaatiota: ”Opinnot toivat tunteen että joku muu uskoo

kirjoittamiseeni ja siihen voi suhtautua tosissaan”.

Luovan kirjoittamisen opintojen kehittämä uskallus suuntautui joillakin

vastanneista myös kirjoitusharrastusta laajempiin kokonaisuuksiin. ”Opinnot ovat

rohkaisseet pohtimaan, mitä haluan itseltäni ja elämältäni,” eräässä vastauksessa

kerrottiin. Joissain tapauksissa motivaatio ja halu kirjoittaa kohdistui kirjailijuuteen ja

pitkän kaunokirjallisen tekstin tuottamiseen. ”Luova kirjoittaminen antoi valtuutuksen

unelmoida kirjailijuudesta”, eräs vastaajista kertoi.

Monet vastaajista halusivat kertoa, millaisessa roolissa kirjoittaminen oli heidän

elämässään (24 mainintaa). Luovan kirjoittamisen opiskelu oli edesauttanut

kirjoittamisen roolia elämässä ajatusten jäsentäjänä ja itseilmaisun välineenä.

”Kirjoittaminen on ennen kaikkea ajattelemista, joten voisi kuvitella, että kyvyllä

jäsentää ja täsmentää omia ajatuksia ja mielenliikkeitä on itseisarvo.”
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Kirjoittamisen merkitystä koskevissa vastauksissa korostui etenkin kirjoittamisen

terapeuttinen hyöty (7 mainintaa). Eräs vastaajista kuvaili, kuinka kirjoittaminen merkitsi

hänelle vilkkaan mielikuvituksen terapeuttista purkautumiskanavaa.

Itseilmaisun nähtiin vaikuttavan hyvään elämänlaatuun ja ympäristön

ymmärtämiseen sekä minäkuvan kehittymiseen. Kirjoittamisen yhteisöllinen puoli oli

avautunut luovan kirjoittamisen opintojen myötä ja kirjoittaminen oli monessa

tapauksessa vakiinnuttanut paikkansa rakkaana harrastuksena.

Vaikutus kirjoittajaidentiteettiin ja kirjoittajaminän tarkentuminen olivat myös

yleisiä luovan kirjoittamisen opintojen henkilökohtaisia hyötyjä (21 mainintaa).

Vahvuuksien ja heikkouksien tuntemus sekä oman äänen kirjoittajana löytäminen

toistuivat identiteettiä pohtivissa vastauksissa, joissa minäkuvaan kohdistuvat vaikutukset

olivat kauttaaltaan positiivisia. Useimmissa tapauksissa kursseilla annettu palaute oli

auttanut opiskelijoita hahmottamaan kuvaa itsestään kirjoittajana. ”Opinnoissa korostuva

vuorovaikutus muiden kanssa ja palautteen vastaanottamisen opettelu ovat haastaneet

kohtaamaan omia heikkouksia ja odotuksia”, eräs vastaajista kertoo. Myös monen

hakijan joukosta pääsykokeen kautta opiskelemaan pääseminen oli vahvistanut

kirjoittajaidentiteettiä. Minäkuvan rikastuminen ja identiteetin vahvistuminen eivät

kuitenkaan olleet vain kirjoittamiseen liittyviä spesifejä valmiuksia vaan heijastuivat

vastausten perusteella kaikille elämän alueille.

Luovan kirjoittamisen pienryhmätyöskentelyn sosiaaliset hyödyt opinnoista tulivat

ilmi henkilökohtaista merkitystä pohtivissa vastauksissa (19 mainintaa). Ryhmien hyvää

ilmapiiriä kiiteltiin ja kirjoittamista koskevia keskusteluja pidettiin tärkeinä. ”Sain

luovasta ystäviä, tuttavia ja kontakteja”, kertoi kirjoittamista pitkään harrastanut vastaaja.

Myös kirjoittaminen yhteisöllisenä toimintana tuli esiin joissakin vastauksissa.

”Luovan kirjoittamisen opinnoissa sai kokea yliopistossa aivan liian harvinaista

yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta”, kirjoittamista opettava vastaaja kertoi.

Luovan kirjoittamisen oppimismetodeista oli hyötyä myös sosiaalisten ongelmien

ratkaisijana joissain tapauksissa. ”Pienryhmätyöskentely on vähentänyt huomattavasti

sosiaalista jännittämistä”, eräs vastaajista kertoi. Opintojen sosiaaliset hyödyt saattoivat

olla myös yllättäviä: ”[L]uovan kirjoittamisen opinnot auttoivat minut sydänsurujen yli”.
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Itsetunnon ja itseluottamuksen kehittyminen mainittiin useaan otteeseen

luottamuksena kykyyn kirjoittaa ja joissain tapauksissa myös yleisempänä

itseluottamuksena (11 mainintaa). ”Itseluottamukseni kannalta luova  kirjoittamisen

opinnot ovat olleet tärkeitä ja ne ovat sitä kautta hyödyntäneet kaikkia muita opintojani.”

Kritiikin sietokyky ja sen tuoma perspektiivi omaan kirjoittamiseen tuli esiin

hyödyllisenä seikkana joissakin vastauksissa (6 mainintaa). ”Otan nykyään erittäin hyvin

vastaan kritiikkiä millä elämän osa-alueella tahansa ja osaan suhtautua siihen

rakentavasti”, kertoo kritiikinsietokyvyissään kehittynyt vastaaja.

Jotkut vastaajista ottivat esiin nöyryyden kirjoittamista kohtaan (3 mainintaa).

”Kirjoitustaitoni ei olekaan niin ylivertainen kuin olin kuvitellut”, kertoi eräs vastaajista,

joka oli löytänyt perspektiiviä omiin teksteihinsä luovan kirjoittamisen opinnoista.

Toisaalta vastauksista välittyi kirjoittamisen ja sen reflektoinnin ilo (5 mainintaa).

”Hetkellisesti oli hauskaa: ryhmäidentiteetti auttoi yli yhden ikävän talven.”

Vähemmän mainintoja keräsivät luovan kirjoittamisen opintojen vastapaino

teoreettisemmille opintokokonaisuuksille (2 mainintaa) sekä opintojen kehittämä

yleisperspektiivi luovaan toimintaan (2 mainintaa). ”Minulle on ... tullut tavallaan

”jatkumon” tunne siitä, että kaikessa taiteessa yhdistyvät loppujen lopuksi samat

piirteet”, kertoi eräs kokonaisvaltaisesti opinnoistaan hyötynyt vastaaja.

Yksittäiset maininnat luovan kirjoittamisen opintojen henkilökohtaisesta

merkityksestä olivat moninaisia. Kirjoittamisen monimuotoisuus oli tullut opinnoissa

selväksi ja yksilölliseen lahjakkuuteen liittyvä kirjailijamyytti oli rapissut

käytännönläheisissä opinnoissa: ”Minulle selvisi, mikä on normaali lahjakkuuden taso ja

vaatimus”, eräs vastaajista kertoi.

Lisäksi mainittiin, miten runous oli avautunut opintojen myötä uudella tavalla,

kirjoittamisen raskaus ja sen käsittely oli tullut selväksi, ja erikoiskurssit olivat avanneet

niin elokuvan kuin huumorikirjoittamisenkin maailman. Luovan kirjoittamisen

opinnoissa kirjoitetut tekstit olivat menestyneet kilpailuissa ja niistä oli saanut rahaa.

Joissain tapauksissa luovan kirjoittamisen opiskelu oli kirkastanut kyselyyn

vastanneiden näkemyksiä tulevaisuudestaan luovan työn tekijöinä. ”Löysin suunnan

luovalle alalle, koska en osaa soittaa enkä laulaa, eikä minusta koskaan tullut

jalkapalloammattilaista.”
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10.2. Luovan kirjoittamisen haitat

Opiskelijoilta kysyttiin luovan kirjoittamisen aiheuttamien hyötyjen lisäksi, oliko

opinnoista ollut heille haittaa. Vastaajista 10,5 % uskoi, että opinnoista oli ollut haittaa,

kun 6,3 % ei osannut sanoa ja 83,2 % totesi, ettei haittoja ollut ilmennyt heidän

kohdallaan. Jos vastaaja oli kokenut haittoja opinnoistaan, pyydettiin tarkentamaan, millä

tavalla tämä haitta oli tullut esiin.

Eniten haittaa opinnoista oli koitunut intensiivisen opiskelun aiheuttamana kiireenä

ja stressinä (5 mainintaa). Opinnot koettiin osassa vastauksista rankoiksi ja aikaa vieviksi.

Luovan kirjoittamisen opinnot veivät aikaa ja huomiota muilta opinnoilta (4

mainintaa). ”Välillä tuntuu, että luova vaatii niin sataprosenttista intensiteettiä, että on

ollut vaikea keskittyä muihin opintoihin tai töihin”, eräs vastaajista kertoi.

Muutamassa vastauksessa puhuttiin luovan negatiivisesta vaikutuksesta kirjalliselle

itsetunnolle (3 mainintaa). ”En pitkään enää uskonut itseeni hyvänä kirjoittajana”, yksi

vastaajista kertoi.

Vastauksissa myös kritisoitiin palautteenantojärjestelmää (2 mainintaa), jonka

nähtiin joissain tapauksissa haavoittavan ryhmien herkimpiä henkilöitä. ”[E]räs

opettajista sanoi minulle, ettei minusta koskaan tule minkään sortin kirjoittajaa, mutta ei

tarjonnut pyydettäessäkään selitystä tai kehitysvinkkejä.”

Opiskelun jälkeen koettiin kirjoittamisvaikeuksia (2 mainintaa), kun ilman

tehtävänantoja piti lähteä kehittämään omaehtoista kirjoittamisrytmiä. Molemmat haitan

maininneet korostivat kuitenkin sen hetkellisyyttä ja halusivat kertoa, että oma

kirjoittajaääni kyllä löytyi myöhemmin. Lisäksi yksittäisinä haittoina mainittiin mm.

ryhmän konsensus-hakuisuus, hankala pääsy aineopintoihin sekä huonojen arvosanojen

jälkeinen ahdistus.
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10.3. Opintojen kehittäminen

Kyselyn viimeinen, avoin kysymys koski luovan kirjoittamisen opintojen kehittämistä ja

kyselyä itseään ja siihen vastasi 66 kyselyyn vastannutta. Palaute kyselystä on käsitelty

luvussa 2.5.

Opetuksen kehittämisen suhteen vastauksissa korostettiin ensisijaisesti luovan

kirjoittamisen maisteriopintojen hankkimista Turun yliopistoon (13 mainintaa).

Perusteluiksi mainittiin esimerkiksi se, että maisteriopinnoissa voisi käsitellä pidempää

tekstimassaa kattavammin kuin aineopintojen seminaarissa.

Maisteriopintojen jälkeen eniten vastauksissa nousi esiin kirjoittajan omien,

spesifien pyrkimysten tukeminen, jota toivottiin otettavan enemmän huomioon

opinnoissa (6 mainintaa). Kirjoittajan oman äänen löytäminen nähtiin merkityksellisenä

tavoitteena opinnoissa ja sitä toivottiin korostettavan enemmän (2 mainintaa). Myös

prosessikirjoittamista toivottiin lisää (6 mainintaa).

Luovan kirjoittamisen opintojen toivottiin olevan vahvemmin yhteydessä

työelämään (5 mainintaa) ja toiveena nousi esiin myös yleinen käytännönläheisyys (4

mainintaa). Ajatusta kirjailijakoulusta kritisoitiin, koska sen nähtiin olevan kaukana

kirjoittamisen käytännön lähtökohdista (2 mainintaa).

Oppiaineen vakauden ja jatkuvuuden takaaminen nähtiin tärkeänä (5 mainintaa).

Lisäksi toivottiin, että oppiaineella olisi enemmän näkyvyyttä yliopiston sisällä ja että sitä

markkinoitaisiin myös yliopiston ulkopuolelle vaikkapa maineikkaan keulakuvan avulla

(3 mainintaa). ”[L]uovan opiskelijoita voisi ”käyttää hyväksi” eri tilaisuuksissa ja

tapahtumissa, oli kyse sitten proosatekstien tekemisestä tai vaikkapa eri

juhlatilaisuuksista,” eräs vastaajista visioi.

Muiden opiskelijoiden palautteenantotaitoihin toivottiin opastamista ja

ryhmätyöskentelyyn kehittämistä (5 mainintaa) sekä yksittäisistä kursseista

tietokirjoittamiseen toivottiin parannusta (3 mainintaa). Etenkin luovan kirjoittamisen

alkuvuosina opiskelleet toivoivat lisää huomiota kiinnitettävän opettajien valintaan (5

mainintaa).

Vastauksissa nähtiin mahdollisia lisähyötyjä myös verkostointiin kannustamisella

(2 mainintaa), kirjallisuuden ja teoriaopetuksen lisäämisellä (2 mainintaa), pitkän
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tekstimassan käsittelyn opettelemisella (2 mainintaa) sekä lisäajalla tekstin käsittelyyn (2

mainintaa). Pastissitehtäviä toivottiin vähemmän sekä Proosan kirjoittaminen II kurssiin

(2 mainintaa) että Lyriikan kirjoittaminen II kurssille (2 mainintaa). Lyhyitä lehtitekstejä

haluttiin kirjoittaa enemmän (2 mainintaa), opettajille toivottiin pedagogiikan ja

ajankäytön valmennusta (2 mainintaa) sekä kirjallisuuden historian käsittelyä toivottiin

vähennettävän (2 mainintaa).

Yksittäiset toivomukset olivat keskenään ristiriitaisia, joten niiden huomioon

ottaminen opetuksen suunnittelussa lienee ongelmallista. Luovan kirjoittamisen

opiskelijat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä, jossa yksilöiden pääaine, ikä ja lähtötaso

vaihtelevat suuresti. ”Luovan kirjoittamisen opiskelijoilla on eri määrä taustatietoa ja

kokemuksia kirjoittamisesta... On hankala tehtävä huomioida eri ihmisten erilaiset

lähtötasot siten, että työskentely säilyisi kaikille mielekkäänä.”

Toivomuksia esitettiin opetustarjonnan parantamiseksi. Esitettiin toivomus

kielenhuollon kurssista, laajemmasta opetustarjonnasta, intensiivikursseista, opetuksen

laajentamisesta koskemaan dramaturgiaa ja käsikirjoittamista sekä etäkursseista.

Yksittäisissä maininnoissa kommentoitiin myös itse opintojen rakennetta.

Toivottiin perusopintoihin valinnaisuutta, vapaata siirtymistä perusopinnoista

aineopintoihin, pienryhmätyöskentelyn säilyttämistä, proosan kirjoittamisen

vähentämistä, lisää kahdenkeskistä palautetta, lisää kannustusta, vähemmän tekstejä

luettavaksi sekä peruskurssien tehtävänantojen ja tuntisuunnittelun kehittämistä.

Laajemmin opetuksen painopistettä ja oppiaineen agendaa kommentoitiin.

Toivottiin että opinnoissa pohdittaisiin sitä, mitä kukin kirjoittamisella tavoittelee ja

huomioitaisiin kirjoittamisen terapiakäyttö. Puhtaan sivuaineen hengen säilyttäminen

nähtiin tärkeänä, toisaalta oppiaine haluttiin nähdä erossa puhtaasta akateemisuudesta.

Korostettiin, ettei kirjoittaminen ole pelkästään kaupallista toimintaa ja toivottiin, että

opetus keskittyisi luovuuteen ja kirjoittamiseen, ei niinkään teoriaan ja kirjallisuuden

historiaan.

Yksittäisinä huomautuksina mainittiin lisäksi spesifejä toivomuksia kuten

aineopintojen kritiikkikurssin asettaminen vaihtoehtoiseksi, erityisalakurssien

sijoittaminen aineopintojen kevääseen, kurssien Proosan ja Lyriikan kirjoittaminen II
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siirto syksyyn, Risto Ahdin vierailu, elokuvakäsikirjoittamisen kurssin rakenteen

huomioiminen sekä alumnien sähköpostilistan perustaminen.
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11. Yhteenveto

Kyselytutkimuksen vastauksista kävi ilmi, että luova kirjoittaminen koetaan erittäin

hyödylliseksi sivuaineeksi niin muissa opinnoissa kuin työelämässäkin. Kyselyn

vastaajista osa oli päätoimisia opiskelijoita ja noin 75 % oli siirtynyt työelämään. Luovaa

kirjoittamista opiskelleet olivat työllistyneet hyvin, kun vain kaksi kyselyyn vastanneista

oli kyselyntekohetkellä työttömiä työnhakijoita. Vaikka luova kirjoittaminen on

Suomessa suhteellisen uusi oppiaine, sitä arvostetaan työelämässä etenkin

kirjoittamiseen liittyvillä aloilla.

Muissa opinnoissaan luovan kirjoittamisen opinnoista kertoi hyötyneensä jonkin

verran tai enemmän 78,9 % kyselyyn vastanneista. Eniten muissa opinnoissa luovan

kirjoittamisen taidoista oli hyötyä ryhmätyötaidoista ja kirjoittamisen tottumuksesta.

Työhönottoprosessin suhteen luovan kirjoittamisen opinnoilla oli vaikutuksia osan

vastaajista kohdalla, mutta ei kaikkien. Työelämään siirtyneistä kyselyyn vastaajista 38,6

% arvioi, että työnantaja oli huomioinut luovan kirjoittamisen opinnot

työhönottoprosessissa.

Työssään luovan kirjoittamisen opinnoissa omaksumiaan taitoja ja valmiuksia

hyödynsivät lähes kaikki työllistyneet luovaa kirjoittamista opiskelleet. Jopa 92,5 %

aineopinnot suorittaneista luovaa kirjoittamista opiskelleista pystyi hyödyntämään niitä

työssään jonkin verran tai enemmän ja yli puolet (55,5 %) paljon tai erittäin paljon.

Kirjoittamiseen liittyvät alat olivat työllistäneet suurimman osan kyselyyn

vastanneista, kun jopa 91,9 % kertoi työtehtäviensä pitävän sisällään enemmän tai

vähemmän kirjoittamista. Aineopinnot suorittaneista yksikään ei ollut työssä, joka ei olisi

sisältänyt kirjoittamista, ja jopa 37 % kertoi työtehtävien sisältävän erittäin paljon

kirjoittamista. Kyselyyn vastanneet olivatkin työllistyneet pääasiallisesti toimittajan,

tiedottajan, tutkijan, opettajan ja kääntäjän töihin, joiden lisäksi luovien kirjoittajien

ammatit sisälsivät värikkään kirjon erityisaloja.

Luovaa kirjoittamista opiskelleet ovat ennakkoluulottomia kirjoittajia, joilla on

tarvittavaa itseluottamusta ja tekstitaitoja erilaisten tekstilajien hallintaan. Suurimmasta

osasta luovan kirjoittamisen opiskelijoita ei tule kaunokirjallisuutta julkaisevia
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kirjailijoita. Mitä erilaisimmissa työtehtävissä vaaditaan kuitenkin kirjoittamiseen

liittyviä taitoja tai sellaisia vuorovaikutustaitoja, joita opitaan luovan kirjoittamisen

opinnoissa. Luovaa kirjoittamista opiskelleet ovat hyötyneet opinnoistaan niin

toimittajan ja tutkijan töissä kuin poliittisessa viestinnässä ja sosiaalialallakin.

Luovan kirjoittamisen opinnoissa korostuvat työelämässä tärkeät palautteen

antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät taidot sekä tekstin tuottamiseen ja

muokkaamiseen liittyvät valmiudet. Luovan kirjoittamisen opinnoilla oli paljon

merkitystä opiskelijoilleen pienryhmätyöskentelyn ja opintojen henkilökohtaisuuden

takia. Kirjoittamisen merkitys vastaajien itsetunnon, identiteetin ja elämän kannalta

osoittautui mittavaksi, mikä viittaa suureen vastuuseen luovan kirjoittamisen

opettamisessa.

Luovan kirjoittamisen opintojen kehittämisessä eniten korostui toivomus

maisteriopinnoista Turun yliopistoon. Jopa 83,9 % luovan kirjoittamisen aineopinnot

suorittaneista vastaajista kertoi harkitsevansa maisteriopintoihin osallistumista, jos

sellainen Turussa tulisi mahdolliseksi.
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Kyselyn toteutti ja raportoi luovan kirjoittamisen harjoittelija Kaisa Kärki touko-, elo- ja

syyskuussa 2009 professori Liisa Steinbyn sekä luovan kirjoittamisen koordinaattori Jusa

Peltoniemen ohjauksessa.

Kyselylomakkeen laatimisessa auttoivat edeltävien lisäksi Turun yliopiston

rekrytointipalvelut, ennen kaikkea tutkija Juha Sainio. Kyselylomaketta pohtivat myös

Riku Korhonen, Johanna Matero, Otso Saariluoma sekä Kai Miikkulainen, joka myös

avusti Webropol-ohjelman käytössä. Toukokuussa 2009 toteutetuissa

harjoitushaastatteluissa mielipiteensä sanoivat julki Johanna Matero, Iida Rauma, Maija

Iso-Markku sekä Panu Karjalainen. Luovan kirjoittamisen suunnittelija Niina Repo sekä

Iida Rauma osallistuivat myös valmiin raportin oikolukemiseen. Lisäksi Elli Vuorinen

opasti Excel-taulukko-ohjelman hienouksissa.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille ja sen toteuttamisessa auttaneille.
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LIITE

LUOVAN KIRJOITTAMISEN OPINTOJEN VAIKUTUS OPISKELUUN JA
TYÖELÄMÄÄN

KYSELYLOMAKE

PERUSTIEDOT

1. Syntymävuosi ______________

2. Sukupuoli mies ____                  nainen ____

3. Pääaine ___________________________

4. Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon?

__ En ole suorittanut korkeakoulututkintoa
__ Kyllä, alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti)
__ Kyllä, ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri)
__ Kyllä, jatkotutkinnon (lisensiaatti, tohtori)

5. Milloin aloitit luovan kirjoittamisen opintosi?

Perusopinnot Aineopinnot
2001 ___
2002 ___
2003 ___
2004 ___ 2004   ___
2005 ___ 2005   ___
2006 ___ 2006   ___
2007 ___ 2007   ___
2008 ___ 2008   ___

opiskelin muualla___ en ole jatkanut aineopintoihin__

6. Miten pitkälle olet opiskellut luovaa kirjoittamista?

___ Keskeneräiset perusopinnot
___ Perusopinnot
___ Perusopinnot ja keskeneräiset aineopinnot
___ Perusopinnot ja aineopinnot
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KYSYMYKSIÄ  LUOVAN KIRJOITTAMISEN OPINTOJEN VAIKUTUKSISTA
OPINTOIHIN

7. Vaikuttiko luovan kirjoittamisen oppiaine päätökseesi hakea opiskelemaan Turun
yliopistoon?

1 ei lainkaan 2 vähän 3 jonkin verran 4 paljon 5 erittäin paljon

8. Onko luovan kirjoittamisen opinnoista ollut mielestäsi hyötyä muiden pää- ja
sivuaineopintojesi kannalta?

1 ei lainkaan 2 vähän 3 jonkin verran 4 paljon 5 erittäin paljon

6 En ole jatkanut opintojani luovan kirjoittamisen opintojen jälkeen.

9. Onko luovan kirjoittamisen opinnoista ollut hyötyä jatko-opintojesi tai
täydennyskoulutuksen kannalta?

1 ei lainkaan 2 vähän 3 jonkin verran 4 paljon 5 erittäin paljon

6 En ole jatkanut opintojani.

10 Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot täydentäneet mielestäsi tiedekuntasi pakollisia
kirjallisen viestinnän opintoja?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

11. Oletko osallistunut äidinkielen opettajahaun pääsykokeisiin?

1 Kyllä 2 En

Jos olet osallistunut äidinkielen opettajahaun pääsykokeisiin, onko niissä otettu
luovan kirjoittamisen opinnot huomioon?

1 En ole osallistunut
2 Kyllä
3 Ei
4 En osaa sanoa

12. Oletko ollut opiskeluaikanasi työharjoittelussa? Jos et ole ollut työharjoittelussa,
siirry kysymykseen 13.

1 Kyllä 2 Ei
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Jos olet, mikä on ollut pääasiallinen työtehtäväsi?

_____________________________________________
_____________________________________________

Onko luovan kirjoittamisen opiskelu vaikuttanut harjoittelupaikan valintaasi?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

Uskotko, että luovan kirjoittamisen opinnoista on ollut hyötyä työharjoitteluun
pääsyssä?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

13.Oletko opiskellut luovaa kirjoittamista jossakin muualla Turun yliopiston luovan
kirjoittamisen opintojen lisäksi?

Esim. Kriittisessä Korkeakoulussa, Gummeruksen kirjailijakoulussa, Jyväskylän
yliopiston maisteriohjelmassa, Teatterikorkeakoulussa (dramaturgian
koulutusohjelma), ulkomailla tai kansanopistoissa.

1 Kyllä, ennen Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opintojani, missä?
___________________________________
___________________________________

2 Kyllä, Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opintojeni jälkeen, missä?
___________________________________
___________________________________

3 En

14. Jos Turun yliopistossa järjestettäisiin luovan kirjoittamisen syventävät opinnot,
harkitsisitko niihin osallistumista?

1 Kyllä 2 En 3 En osaa sanoa

15. Oletko opettanut luovaa kirjoittamista?

1 Kyllä, missä?
____________________________________
____________________________________

2 Ei
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KYSYMYKSIÄ TYÖELÄMÄSTÄ

16. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?

___ Päätoiminen opiskelija
___ Määräaikainen kokopäivätyö
___ Vakituinen kokopäivätyö
___ Määräaikainen osa-aikatyö
___ Vakituinen osa-aikatyö
___ Yrittäjä
___ Perhevapaa (äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa)
___ Asevelvollisuus / Siviilipalvelus
___ Työllistetty / työharjoittelu
___ Useita rinnakkaisia työsuhteita
___ Apurahalla työskentelevä
___ Työtön
___ Muu, mikä?

_______________________________________

Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, vastaa kysymyksiin edellisen työpaikkasi
perusteella. Jos et ole ollut lainkaan työelämässä, ohita kysymykset, jotka eivät koske
sinua.

17. Mikä on päätyönantajasi? Jos sinulla on useita rinnakkaisia työsuhteita, vastaa
seuraaviin kysymyksiin pääasiallisen / pisimmän työsuhteesi perusteella.

___ Yksityinen yritys
___ Kunta tai kuntayhtymä
___ Valtio tai valtion virasto
___ Valtionyhtiö tai valtion liikelaitos
___ Ammattikorkeakoulu
___ Yliopisto
___ Järjestö, seurakunta, säätiö
___ Oma yritys
___ Muu, mikä?

      ________________________________

18. Mikä on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?

_____________________________________
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19. Kuvaile lyhyesti työtehtäviäsi.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

20. Oliko työpaikkasi edellytyksenä korkeakoulututkinto?

1 Kyllä 2 Ei 3 En tiedä

21. Miten hyvin työsi vastaa mielestäsi koulutustasoasi?

1 Työ on koulutustasoani vähemmän vaativaa

2 Työ vastaa hyvin koulutustasoani.

3 Työ on koulutustasoani vaativampaa.

JULKAISUTOIMINTA

22. Oletko julkaissut luovan kirjoittamisen kurssitöitäsi?

1 Kyllä 2 En

23. Oletko osallistunut kirjoituskilpailuihin?

1 Kyllä 2 En

Jos olet, miten olet sijoittunut niissä?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

24. Onko tekstejäsi julkaistu tai oletko itse julkaissut tekstejäsi? Voit valita useamman
kohdan.

1 Kyllä, omakustanteena
2 Kyllä, jonkun muun tahon julkaisemana
3 Kyllä, internetissä
4 Ei
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Jos jokin ulkopuolinen taho on julkaissut tekstejäsi mikä?

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Jos sinulta on ilmestynyt julkaisuja, mihin seuraavista kategorioista ne kuuluvat?
Luovan kirjoittamisen opiskelijoiden antologiassa julkaistuja tekstejä ei oteta
tässä huomioon.

___ Romaani
___ Tietokirja
___ Tieteellinen artikkeli
___ Runokokoelma
___ Lastenkirja
___ Toteutettu näytelmä
___ Toteutettun lyhytelokuvan käsikirjoitus
___ Käännös
___ Novelli
___ Runo
___ Sarjakuva
___ Lehtiartikkeli
___ Kolumni
___  Kritiikki
___ Raportti
___ Kuunnelma
___ Zine tai omakustannelehti
___ Nettiartikkeli, arvostelu, blogi, fan fiction-tarina tms.

millä sivustolla?
______________________________________
______________________________________

___ Muuta, mitä?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

25. Oletko toimittanut kirjoja tai ottanut osaa muuhun kirjalliseen toimintaan (esim.
kustantamiseen)? Voit myös kertoa lisätietoja julkaisutoiminnastasi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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LUOVAN KIRJOITTAMISEN VAIKUTUS TYÖELÄMÄÄN

26. Ovatko ammatilliset syyt vaikuttaneet päätökseesi hakeutua opiskelemaan luovaa
kirjoittamista?

1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Jonkin verran 4 Paljon 5 Erittäin paljon

27. Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot vaikuttaneet alavalintaasi?

1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Jonkin verran 4 Paljon 5 Erittäin paljon

28. Uskotko, että luovan kirjoittamisen opinnot on huomioitu työpaikkasi
valintaprosessissa?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

4 En ole töissä tällä hetkellä

Edellytettiinkö työnhakuilmoituksessa luovan kirjoittamisen opintoja?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

Mainitsitko luovan kirjoittamisen opinnot työhakemuksessasi?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

Keskusteltiinko luovan kirjoittamisen opinnoistasi työhönottohaastattelussa?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

29. Sisältävätkö työtehtäväsi kirjoittamista?

1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Jonkin verran 4 Paljon        5 Erittäin paljon

30. Miten hyvin pystyt mielestäsi hyödyntämään luovassa kirjoituksessa oppimiasi asioita
työssäsi?

1 En lainkaan 2 Vähän 3 Jonkin verran 4 Paljon 5 Erittäin paljon

Millaisissa tilanteissa työelämässä olet eniten hyötynyt luovan kirjoittamisen
opinnoista?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



82

LUOVAN KIRJOITTAMISEN HYÖDYT

31. Seuraavassa on lueteltu taitoja, joita luovan kirjoittamisen opinnot mahdollisesti
kehittävät.Ovatko luovan kirjoittamisen opinnot kehittäneet kyseistä taitoa sinun
tapauksessasi?

1 Ei lainkaan 2 Vähän 3 Jonkin verran 4 Paljon 5 Erittäin paljon

Ajankäytön hallinta  1 2 3 4 5

Vuorovaikutustaidot  1 2 3 4 5

Tottumus kirjoittamiseen     1 2 3 4 5

Pienryhmätyöskentely         1 2 3 4 5

Palautteen antaminen  1 2 3 4 5

Palautteen vastaanottaminen  1 2 3 4 5

Prosessikirjoittaminen (palautteen perusteella tekstin muokkaaminen)
 1 2 3 4 5

Itsenäisen pitkän kirjallisen työn työstäminen (esim. seminaarin lopputyö)

 1 2 3 4 5
Omien kirjoittamismaneereiden tunnistaminen

 1 2 3 4 5

Oman erityisosaamisen löytäminen
 1 2 3 4 5

Eri kirjoittamisen lajien hallinta (esim. huumori, draama, balladi)
 1 2 3 4 5

Kirjoittamisen tekniikoiden hallinta (esim. ajallinen tihennys, tajunnanvirta)
 1 2 3 4 5

Kirjallisuuden historian hahmottaminen
  1  2 3 4 5

Oikeakielisyyden tarkistustaito
  1  2 3 4 5

Kieliopin ja lauseopin hallinta
  1  2 3 4 5



83

Kirjallisten tyylikeinojen hallinta
  1  2 3 4 5

Luetun ymmärtäminen ja tekstin sanoman hahmottaminen
  1  2 3 4 5

Tekstin rakenteen jäsentäminen
  1  2 3 4 5

Motivaatio ja motivoiminen      1 2 3 4 5

Verkostoituminen   1  2 3 4 5

Ammatti-identiteetin vahvistuminen
  1  2 3 4 5

32. Kuinka paljon kyseisistä taidosta on ollut hyötyä sinulle?

1 Ei lainkaan hyötyä 2 Hyötyä opinnoissa 3 Hyötyä työelämässä

Ajankäytön hallinta 1 2 3

Vuorovaikutustaidot 1 2 3

Tottumus kirjoittamiseen 1 2 3

Pienryhmätyöskentely 1 2 3

Palautteen antaminen 1 2 3

Palautteen vastaanottaminen 1 2 3

Prosessikirjoittaminen (palautteen perusteella tekstin muokkaaminen)
1 2 3

Itsenäisen pitkän kirjallisen työn työstäminen (esim. seminaarin lopputyö)

1 2 3
Omien kirjoittamismaneereiden tunnistaminen

1 2 3

Oman erityisosaamisen löytäminen
1 2 3
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Eri kirjoittamisen lajien hallinta (esim. huumori, draama, balladi)
1 2 3

Kirjoittamisen tekniikoiden hallinta (esim. ajallinen tihennys, tajunnanvirta)
1 2 3

Kirjallisuuden historian hahmottaminen
1 2 3

Oikeakielisyyden tarkistustaito
1 2 3

Kieliopin ja lauseopin hallinta
1 2 3

Kirjallisten tyylikeinojen hallinta
1 2 3

Luetun ymmärtäminen ja tekstin sanoman hahmottaminen
1 2 3

Tekstin rakenteen jäsentäminen
1 2 3

Motivaatio ja motivoiminen 1 2 3

Verkostoituminen 1 2 3

Ammatti-identiteetin vahvistuminen
1 2 3

33. Onko luovan kirjoittamisen opinnoista ollut erityistä hyötyä juuri sinun valitsemallasi
alalla? Esim. kääntäjänä päässyt kääntämään kaunokirjallisuutta, opettaja oppinut
motivoimaan oppilaitaan jne. Mitä nämä alakohtaiset hyödyt ovat sinun kohdallasi olleet?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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34. Onko luovan kirjoittamisen opinnoilla ollut sinulle henkilökohtaista merkitystä, joka
ei ole suoraan liittynyt opintoihin tai työelämään? Millä tavalla tämä merkitys on
ilmennyt?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

33. Onko luovan kirjoittamisen opinnoista ollut mielestäsi haittaa sinulle?

1 Kyllä 2 Ei 3 En osaa sanoa

Jos luovan kirjoittamisen opinnoista on ollut sinulle haittaa, millä tavalla tämä on
ilmennyt?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

35. Mitä muuta hyötyä luovan kirjoittamisen opinnoilla mielestäsi voisi olla? Mihin
suuntaan mielestäsi luovan kirjoittamisen opintoja tulisi kehittää? Voit myös
kommentoida yleistä kyselyn alueeseen kuuluvaa, tai antaa palautetta itse kyselystä.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


