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ALKUSANAT
Tämä kirja kertoo luovuudesta.

Mikä tekee asioista luovia? Miten voimme lisätä luovuutta elämäämme? Mitä väliä luovuudel-
la lopulta on? Jaamme kokemuksistamme syntyneitä oivalluksia, toimintatapoja ja menetelmiä. 

Kaikki kirjassa esitetyt menetelmät ovat olleet tavalla tai toisella käytössä omassa työs-
sämme ohjaustöissä, mainoskampanjoiden suunnittelussa, musiikissa, tutkimustyössä ja kir-
joittamisessa – aloilla, joilla olemme vuosien varrella toimineet.

Otetaanpa tähän alkuun kysymys. Vastaa kysymykseen mahdollisimman rehellisesti. 
Kummalla näistä kahdesta lauseesta kuvailisit itseäsi?

Jos vastauksesi on a: 
Mahtavaa! Voit siinä tapauksessa hypätä suoraan kaksi aukeamaa eteenpäin. 

Vastasitko b? 
Ei hätää. Siirry seuraavalle sivulle.
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Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka luulevat, etteivät he ole luovia. Mutta he ovat väärässä. 
Ei kerta kaikkiaan ole mahdollista, että et ole luova.

Sinä et voi olla ”ei-luova”, koska juuri luovuus tekee sinusta elävän olion.
Luovuutta ei ole pelkästään kyky piirtää tai soittaa kitaraa, kirjoittaa näytelmiä tai kirjo-

ja. Nämä kaikki vaativat toki luovuutta, mutta niin vaatii sekin, että teet vaikkapa kaupassa 
käynnistä hauskaa. Luovuutta on tapa nähdä maailma monesta eri kulmasta samanaikaisesti 
– nähdä vaihtoehtoja. Keksiä esineille useita eri käyttötarkoituksia. Saada ideoita ja toteuttaa 
niitä. Mennä eri reittiä kuin eilen.

Luovuus on ihmiselle luonnollinen tapa toimia. Se on vaihtoehtojen näkemistä ja niihin 
tarttumista, kokeilemista, erehtymistä ja siitä oppimista. Luovassa ideoinnissa kuljetaan 
yleensä siten, että kasvatetaan vaihtoehtoja, valitaan ja jalostetaan niistä parhaimpia eteen-
päin ja sitten taas pysähdytään ja kasvatetaan vaihtoehtoja lisää. Näin et koskaan joudu kek-
simään isoja asioita, vaan voit keskittyä piipertämään pienten kysymysten parissa.

Otetaan esimerkiksi banaani.
Mitä jos haluaisit tehdä jotain luovaa banaanilla? Silloin ensimmäinen askel voisi olla, että
KEKSIT 100 TAPAA KÄYTTÄÄ BANAANIA.

Hei, sinä ei-luova.  
Et ole yksin.
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Oliko helppoa? Ei varmasti.
Jos haluat keksiä sata erilaista tapaa käyttää banaania, voit varmasti itse kehitellä vaikkapa 

parikymmentä erilaista tapaa. Ainakin voit syödä sen, voit muussata siitä smoothien, voit 
pakastaa sen ja käyttää kylmäkallena ja niin edelleen.

Hyvin nopeasti ideat kuitenkin ehtyvät. Niitä ei vain tunnu syntyvän lisää. Mistä ne loput 
80 ideaa oikein saa?

Mitäpä jos kutsut ystäviä paikalle ja esität heille kysymyksen? Yhdessä ideoitte nopeasti 
lisää tapoja. Ryhmässä saatte ideoitua ehkä 30 uutta ideaa. Mutta vielä puuttuu 50 ideaa.

Jospa seuraavaksi perehtyisit banaanin historiaan. Saisiko sieltä ideoita? Banaanin solura-
kenteesta voi löytyä kiinnostavia oivalluksia. Voit haastatella johtavia banaaniasiantuntijoita. 
Tutustu vaikkapa banaani-sanan etymologiaan eli merkityshistoriaan. Saatat löytää koko-
naan uuden tavan ymmärtää, minkälainen hedelmä banaani oikeastaan on. Ehkäpä silloin 
sinulla voi jo olla kasassa tuo kunnioitettava sata ideaa banaanin käyttämiseen.

Tämän jälkeen voit siirtyä helpompaan vaiheeseen. Voit valikoida keräämistäsi vaikkapa 
kymmenen parasta ideaa, jotka tuntuvat kriittisesti kiinnostavilta. Tutki jokaista vuorollaan 
ja mieti uusia vaihtoehtoja tämän yhden idean ympärille. Kokeile ideoita käytännössä. Va-
litse, mikä näistä ansaitsee jatkokehittelyä. Lopulta olet ehkä voinut keksiä kokonaan uuden 
tavan käsitellä, syödä, säilöä tai käyttää banaania. Saatat mullistaa maailmaa!

Tätä kaikkea on luovuus käytännössä. Se on vaihtoehtojen etsimistä yksin ja yhdessä. Se 
on ideoiden vaihtamista. Se on asiaan perehtymistä. Se on kokeilua, erehtymistä ja uudelleen 
kokeilemista. Höpsöjä ideoita, joita ei aina kehtaa edes sanoa ääneen.

Hauskaa ja helppoa, eikös? 
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Mutta mihin me jäimmekään? 
Niin: ideoita tuotetaan. Ne eivät synny lahjakkaiden taiteilijoiden päiden sisällä kuin 

taianomaiset yksisarviset. Ne vaativat 99 prosenttia perspiraatiota, ja vain 1 prosentti jää 
inspiraatiolle.

Tästä pääsemmekin muutamiin luovuuteen liittyviin myytteihin, jotka haluaisimme tyr-
mätä heti alkuunsa:

1) Vain harva syntyy luovaksi. Höpön löpön. Luovuus on 
kyllä synnynnäistä, mutta se johtuu siitä, että kaikki ih-
miset ovat luovia. Luovuus on yksi perusmääritteitä sille, 
mitä tarkoittaa olla elossa.

2) Ideat syntyvät lahjakkaille taiteilijoille kuin tyhjästä. Ta-
rua. Ideoita tuotetaan. Niitä synnytetään, joskus jopa ham-
paat irvessä.

3) Jotkut ovat luovempia kuin toiset.  Totta, mutta vain 
siitä syystä, että he toimivat luovemmin. He tietävät ole-
vansa luovia eivätkä pelkää tuottaa tai jakaa jopa tyhmiä 
ideoita.
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4) Jos en keksi mitään uutta, en ole luova. Kukaan maail-
man historiassa ei ole koskaan keksinyt mitään uutta. No 
okei, ehkä ihan ensimmäiset ihmiset, mutta hekin var-
maan varastivat ideansa joltain hirmu fiksulta apinalta. 
Kaikki uusi on kierrätettyä vanhaa. Joka ikinen muusik-
kokin säveltää hittinsä samoilla kahdellatoista sävelellä.

Palataanpa vielä alkuperäiseen kysymykseen.  
Koska kaikki ihmiset ovat luovia, voimme esittää kysymyksen näin:

Millä lauseella kuvailisit itseäsi?
a) Olen luova.

Vastasitko a? Hienoa. 
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Miksi ylipäätään pitäisi välittää luovuudesta? 
Nykyään joka tuutti tööttää sitä, miten luovuus on tärkeä tulevaisuustaito tai jotain sel-

laista. Meidän mielestämme luovuudesta kannattaa välittää ennen kaikkia siksi, että luovuus 
on ihan älyttömän kivaa.

Pitämällä yllä luovaa intoa me säilytämme osan siitä, minkälaista oli olla pieni lapsi. Siis 
hyvässä mielessä – ei siinä, että ei ylety esineisiin tai että kymmenen kertaa päivässä joku iso 
olio päättää, mitä saat tai et saa tehdä. Luovuus on kivaa, koska se tekee tavallisesta arjesta 
kivempaa ja kiehtovampaa. 

Elämästä tulee elävämpää.

Jokainen ihminen on luova. Se ei ole edes meidän DNA:ssamme – se on olennainen osa 
siinä, mitä elämä itse on. Elämä ei ole pelkästään yhtä raidetta pitkin puskemista vaan uusien 
mahdollisuuksien etsimistä. Käymättömien korpimaiden vaellusta, olipa kyse uudesta työrei-
tistä tai jostain maailmaa ravisuttavasta ideatykityksestä. 

Musiikki on nopean siirtymisen menetelmä. Nopea 
siirtymä, toisin sanoen, ”iankaikkiseen” elämään, toi-
sin sanoen, elämään, piste. – John Cage
Päällimmäinen syy lukea vaikka tämä kirja tai tehdä mitä tahansa muuta luovuutta li-

säävää on se, että luovuus on kivaa. Mutta on siitä tietysti hyötyäkin. Luovuus auttaa myös 
ratkomaan arkisia visaisia ongelmia. Internetistä bongattu lause kuuluu: ”Hulluuden määri-
telmä on tehdä asiat yhä uudelleen samalla tavalla ja odottaa erilaisia tuloksia.” Jos et kehitä 
luovaa ajatteluasi, voi olla tosi vaikea keksiä, miten tehdä asiat uudelleen eri tavalla.

Luovuus on rikastavaa, elämää elämän tuntuiseksi tekevää. Siitä syntyy parhaimmillaan jo-
tain tajunnan räjäyttävää, mikä ylittää yksittäisen ihmisen rajat. Joissain harvoissa tapauksissa 

MIKSI PITÄISI OLLA LUOVA?
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siitä syntyy jotain, mikä ylittää jopa ihmisen oman olemassaolon rajat – mutta nämä Homerok-
set, Shakespearet, Mozartit ja Van Goghit ovat toki harvassa. Siitä ei kannata stressata. 

Jos haluat omistaa elämäsi Suurille Teoksille, se voi olla ihan kiinnostavaa. Jos taipumuk-
sesi on elää ihan tavallista elämää ilman Suuria Teoksia, se voi olla myös ihan kiinnostavaa. 
Tai sitten voi myös tehdä ihan pieniä teoksia. Sekin voi olla kivaa. 

Yksi kirjailijana olemisen lahjoista on, että se antaa 
sinulle tekosyyn tehdä asioita, käydä paikoissa ja tut-
kimusmatkailla. Toinen on, että kirjoittaminen motivoi 
tarkastelemaan läheisesti elämää, elämää kun se raa-
hustaa ja tallustaa eteenpäin. 
– Anne Lamott

✴✴✴

Luovuus ja mielikuvitus kulkevat käsi kädessä. Nykyään kuulee tämän tästä, ettei se tai 
tämä tai tuo ole mahdollista. Mahdollisuuden rajaaminen perustuu kuitenkin siihen, mitä 
uskallamme kuvitella mahdolliseksi. Ellei joku pidä jotakin mahdollisena, se voi myös kertoa 
siitä, ettei hänellä ole kummoinenkaan mielikuvitus.

Se, mitä kuvittelet, on itse asiassa jo todellisuutta. 

Kysymys kuuluu, minkälaista todellisuutta se on. Tulevaisuuden todellisuutta? Kuvitteellis-
ta todellisuutta? Virtuaalitodellisuutta? Vai sellaista todellisuutta, jota ei ihan vielä ole osattu 
toteuttaa? Mielikuvituksen ja todellisuuden raja on paljon häilyvämpi kuin usein ajattelemme. 
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Mielikuvitus on tietoa tärkeämpää. Sillä tieto on rajal-
lista, mutta mielikuvitus sisältää koko maailman. 
– Albert Einstein
Tieto kertoo meille sen, miten asiat ovat tähän asti onnistuneet. Mielikuvitus kertoo meille 

sen, miten asiat tulevat onnistumaan. Ero unelmien ja todellisuuden välillä on itse asiassa täyn-
nä harmaan sävyjä. Unesta voi tehdä todellisuutta – ja todellisuudesta uusia unelmia. Ei tulevai-
suus tule itsestään. Se tulee siitä, mitä me kaikki teemme. Tai tietysti tulevaisuus tulee itsestään 
huolimatta siitä, mitä teemme, mutta se, minkälaisena se tulee, riippuu siitä, mitä teemme.

Luovuus vie meidät kauas maailmaan mutta myös itseemme. Kaikkein luovin olet juuri 
silloin kun olet oma itsesi – mitä ikinä se tarkoittaakaan.

✴✴✴

Me elämme sikäli kummallista aikaa, että osaamme kehittää yhä fiksumpia robotteja 
ja algoritmeja tekemään puuduttavia hommia. Rutiinit puuduttavat ihmisen aika nopeasti. 
Meidän sata miljardia hermosoluamme kaipaavat tekemistä, ja jos ei sitä ala kuulua, iskee 
turhautuminen. Meidän rihmastomainen hermostomme ei ole kovinkaan hyvä pyörittä-
mään algoritmeja, ja sitten kun kehitetään omaan rutiinihommaan parempi algoritmi, se 
syö meidän eväämme ja vie työmme. Jos toimit kuin robotti, on vain ajan kysymys, milloin 
robotti vie työsi. 

Mutta sittenhän on aikaa tehdä jotain kiinnostavaa.  
Jotain luovempaa.

Osaako robotti olla luova? Ja kuinka luovaa on puhua luovuuskirjassa roboteista, kun niistä 
puhutaan joka paikassa ihan väsymykseen asti? Kyllä, todennäköisesti tulevaisuudessa ro-
botit osaavat jopa säveltää tai tanssia tai laulaa tai kirjoittaa elokuvakäsikirjoituksia. Silti ih-
misellä on ihmeellinen kyky nousta vielä korkeammalle, eikä tämän kyvyn haastamisesta 
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tekoälyllä ole vielä edes etiäistäkään. Sitä paitsi kysymys ei ole edes oikeastaan siitä, kumpi 
on parempi, robotti vai ihminen. Yhdessä olemme vielä enemmän. 

Clive Thompson kirjoittaa kirjassaan Smarter Than You Think, että kaikkein parhaiten 
menestyvät shakkipelaajat eivät ole robotteja eivätkä ihmisiä vaan ihmisiä, jotka käyttävät 
supertietokoneita apunaan shakkiotteluissa. Suomalaiset ovat hienosti tämän uuden tekno-
logisen murroksen etunojassa kehittämässä sovelluksia, joissa tekoäly pystyy kuvittelemaan 
viskireseptejä ja jopa virtuaalisesti maistelemaan näitä reseptejä ja päättelemään, olisivatko 
ne vieressä pönöttävien ihmisaivojen mielestä herkullisia vai ei. Robotit pystyvät toteutta-
maan osia luovasta prosessista. On tosin ihan eri kysymys, voivatko robotit olla joskus itse-
näisesti luovia. Palataan siihen vielä myöhemmin.

✴✴✴

Ihmiset turhautuvat usein arkeensa. Monta kertaa kuulee sanottavan, että on pakko – ei 
ole vaihtoehtoja. Todellisuudessa juuri vaihtoehdot ovat se pääoma, jota jokaisella meistä 
on. Jokaisella on mahdollisuus toimia eri tavalla, jos vain antaa itselleen siihen luvan. Aina 
voi tehdä asiat vähän eri lailla kuin ennen: ajatella uudella tavalla, mennä eri reittiä töihin, 
käyttää erilaista kynää, tehdä pieniä mikromuutoksia elämässä. Ainoa tapa menettää tämä 
inhimillinen pääoma on tehdä kaikki päivästä toiseen samalla tavoin ja odottaa, että asiat 
muuttuisivat itsestään.

Tekemisen pitäisi olla orgaanista, ei vain puisevaa rutiinia – vaikka toki rutiinit voivat 
myös auttaa tekemään asioita tehokkaammin, jos oikeasti haluat tehdä juuri näitä asioita. 
Viime kädessä mikä tahansa on mahdollista, jos löydät toimivan tavan ajatella. Niin kuin jo 
edellä linjasimme, kaikki mitä voit ajatella, on jo todellista. Jotkin asiat ovat vain eri tavoin 
todellisia kuin toiset. 

Luovuus ja tässä kirjassa esitettävät erilaiset luovan ajattelun keinot voivat auttaa sinua rik-
komaan kaavoja ja rutiineja ja löytämään sellaisen todellisuuden, joka on juuri sinulle hyvä. 
Yhtäältä toivomme, että kirja auttaa ymmärtämään paremmin, mitä luovuus on ja miksi jokai-
nen on oikeasti luova. Toisaalta haluamme jakaa omassa elämässämme ja töissämme hyviksi 
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havaitsemiamme menetelmiä, joiden avulla luovuuden muusa on mahdollista vokotella ehkä 
hieman useammin esiin elämäämme piristämään.

Luovuus on tärkeää, koska se on kivaa, koska se auttaa elämään parempaa elämää ja koska 
se tekee meistä ihmisiä. Ilman luovuutta olemme vain uomaa pitkin kipittäviä aivottomia 
zombeja. Uomakipittäjiä, niin kuin Esa Saarinen sanoisi.

Älä ole zombi.
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