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Hevonen tunteiden ilmentäjänä

Valokuva toimii peilinä tai ikkunana

Hevonen on ollut hyötykäytön rinnalla
kaikkina aikoina ihmiselle myös henkisyyden
ilmentymä. Leena Vilkka toteaa, että
kadottaessamme suhteen eläimiin
menetämme myös tietämyksen siitä, mitä on
olla ihminen. Hevoset opettavat meille
ihmisenä olemista. Hevosen ja ihmisen
yhteisiä piirteitä ovat sosiaalisuus,
kommunikatiivisuus, muisti, oppivaisuus ja
sopeutuvaisuus. Kirjailija Helvi Hämäläinen
toteaa, että hevonen on paitsi yksittäisen
ihmisen myös koko ihmisyhteisön tunteiden
peili. ”Hevonen on sielullinen olento,
henkisyyden, ideoiden ja ajatusten ilmentäjä.
Hevonen voi ilmaista mielentiloja,
monenlaisia unelmia ja pyrkimyksiä…
Hevonen yhdistyy kauneuteen ja vapauteen,
jotka ovat hengen ominaisuuksia.”

Hevonen on hevonen, mutta korttisarjan
hevoskuvia käytetään assosiatiivisina kuvina eli
niiden herättämä symboliikka auttaa
havainnollistamaan ajatuksia ja tunteita.
Symbolinen ajattelu on läheisessä suhteessa
muistiin ja tunteisiin. Symbolisten kuvien
katselu ja itselle tärkeiden kuvien valinta
nivoutuu elämän tarinalliseen ymmärtämiseen.
Kuvien avulla tunteista pystyy kertomaan myös
metaforisesti eli vertauksien avulla.

Kuvasin kesällä 2012 noin tuhat valokuvaa
210 kilometrin islanninhevosvaelluksella
kahden jäätikön välissä. Viikinkien vanhaa
reittiä ratsastaessa hevosen ja ihmisen side
oli totta joka askeleella.
Toivottavasti luovuus ja mielikuvitus saavat
siivet hevoskorttien avulla myös
luokkahuoneessa, terapiassa, erilaisissa
ohjaustilanteissa tai vaikka ihan perheen tai
ystävien kesken!

Yksilöohjauksessa tai ryhmässä osallistujien
odotetaan kertovan kuvista omista
persoonallisista kokemuksistaan käsin. Kuvat
stimuloivat ja tuovat esiin katsojien omia
mielikuvia. Ne tuovat erittäin hyvin esiin ihmisen
yksilöllisyyden, erilaisuuden ja erityisyyden.
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Kuvakortti löytää tarinan

Kortit ohjauksessa ja oppimisessa

Kuvalla katsotaan taakse ja eteen

Kokeilin Ulla Halkolan Spectrovision
korttisarjaa jo ensimmäisissä digitaalisen
tarinankerronnan työpajoissani.
Käsikirjoituksen alkuvaihe koetaan usein
vaikeaksi. Oman tarinan merkityksen ja
tunnelman etsinnässä kuvakortit ovat olleet
erinomainen apu. Joskus joku tietty
valokuva on koettu niin merkitykselliseksi,
että se on haluttu sisällyttää mukaan jopa
tarinan kuvakäsikirjoitukseen.

Kuvien käyttäminen oppimisen tukena avaa
erilaisia portteja ajatteluun kuin pelkkä puhe
ja kognitiivinen päättely. Kuva aktivoi aivojen
eri alueita ja omista tunteista on helpompi
puhua.

Merkityksellisten kuvien avulla voidaan
oppia uutta, lisätä itsetuntemusta ja
vaikuttaa terapeuttisesti. Valokuvat avaavat
myös väyliä mielikuvituksen ja luovuuden
maailmaan.

Kortit laitetaan esille pöydille tai lattialle ja
osallistujien annetaan rauhassa ja
intuitiivisesti valita sopiva kortti esitettyyn
tehtävään. Yleensä riittää että valitaan yksi
kortti, mutta kysymyksiä voidaan esittää
myös useampia. Valokuvakortit soveltuvat
käytettäväksi niin ryhmätilanteissa kuin
yksilöohjauksessa.

Kirjallisuutta:

Koskettava työttömän tarina syntyi mm.
Laurean Pumppu-hankkeen
opiskelijaparilta, joiden haastateltava ei
ollut saapunut lainkaan paikalle. Opiskelijat
olivat tarinapiirissä tämän takia hyvin
turhautuneita ja sanoivat että heillä ei ole
tarinaa. Valokuvan he kuitenkin olivat
valinneet. Se oli tyhjä tuoli. Siitä syntyi
koskettava tarina työttömästä, jonka ainoa
ääni olivat nämä opiskelijat. Tarinan
kuvitus rakentui tyhjän tuolin idealle.

Kuvakortteja voi käyttää osallistujien
odotusten ja tunnelmien kartoittamisessa
laajojen tai lyhyempien koulutusten alussa.
Kuvan avulla voi kertoa tarinoita eri
teemoista. Oma elämäntarina voidaan kertoa
valitsemalla symbolisia kuvia eri vaiheista
vauvaiästä aina vanhuuteen. Tarkoitus on
valita eri vaiheiden tunnelmaa kuvaavia
kuvia. Koulutuksen päättyessä kuvien avulla
voidaan antaa palautetta itselle, ryhmälle,
parille tai ohjaajalle ja suuntautua tulevaan.
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