
LUOVAN KIRJOITTAMISEN HARJOITUKSET!!!
HARJOITUS 1: SÄÄKIRJOITTAMINEN  (30 min)!!
1. Hakeudu ulkona paikkaan, jossa haluat kirjoittaa. !!
2. Rentoudu ja havainnoi kehollista kokemustasi paikassa noin 10 minuutin ajan. Älä kirjoita vielä. 
Miltä kehosi tuntuu tässä paikassa? Mitä näet, kuulet ja haistat? Mihin kaikkeen olet yhteydessä? 
Miten valo, lämpö, ilma, kosteus tai maaperä tuntuvat kehossasi? Mikä eristää sinut ympäristöstä? 
Mikä virtaa läpi?!!
3. Kirjoita seuraavaksi vapaasti kokemuksestasi noin 10 minuutin ajan. Miltä kehossasi tuntuu 
tässä paikassa juuri nyt? Voit esimerkiksi aloittaa näillä sanoilla:!
”Tässä paikassa tunnen…” tai ”Tässä säässä olen…”!!
4. Keskeytä kirjoittaminen hetkeksi ja havainnoi, tuntuuko ilmastonmuutos tässä paikassa tai 
kehossasi jotenkin. Herääkö tuntemuksia tai tunteita? Kirjoita sitten vapaasti olostasi vielä noin 10 
minuutin ajan. Voit esimerkiksi jatkaa lauseilla:!
”Tässä paikassa ilmastonmuutos…” tai ”Kun ajattelen ilmastonmuutosta, tunnen…”!!!
HARJOITUS 2: YMPÄRISTÖTUNTEEN SANAKIRJAMÄÄRITELMÄ (30 min)!!
Valitse edellisessä harjoituksessa kirjoittamastasi tekstistä yksi tuntemus tai tunne, johon haluat 
tutustua tarkemmin. !!
Tarkastele tunnetta pienen etäisyyden päästä. Kokeile kirjoittaa sanakirjamääritelmä tunteestasi. 
Mikä olisi mahdollisimman tarkka, kuvaava nimi tunteelle? Minkälaisissa tilanteissa tunne herää? 
Minkälaisina tuntemuksina se ilmenee kehossa? Missä kohtaa kehoa tunne tuntuu? Kuinka kauan 
tunne kestää? Kuinka voimakas se on? Minkälaisena käyttäytymisenä tämä tunne voi näkyä 
ulospäin? Onko tunne soveliasta näyttää? Kuinka laajalle väestönosiin tämä tunne on levinnyt? 
Mihin tunnetta voisi käyttää? !!!
HARJOITUS 3: YMPÄRISTÖTUNTEEN KEHOLLISTAMINEN (15 min)!!
Kokeile seuraavaksi ympäristötunteesi kehollistamista. Asetu sellaiseen paikkaan ja asentoon, joka 
tuntuu sopivan tähän tunteeseen. Tekeekö mieli liikkua vai olla aivan paikallaan? Haluatko päästää 
ilmoille ääntä vai olla hiljaa? Voitko ottaa kontaktia ympäristöösi tämän tunteen vallassa, vai saako 
tunne sinut sulkeutumaan ympäristöltäsi? !!
Viivy hetki tässä tunteessa ja ravistele sen energia lopuksi pois kehostasi. !!
Jos haluat, voit myös seuraavaksi miettiä, mikä tunne olisi tämän ympäristötunteesi vastatunne eli 
sen vastakohta tai kääntöpuoli. Pelkäätkö niin paljon, koska rakastat niin paljon? Kokeile tehdä 
elävä patsas nyt tästä vastatunteesta. Mikä muuttuu asennossasi ja olossasi?!!
Viivy hetki tässäkin tunteessa ja ravistele sen energia lopuksi pois kehostasi.!!!!
–Harjoituksessa 1 on sovellettu kulttuurintutkija Astrida Neimanisin weather writing -menetelmää, 
harjoituksessa 2 Rakkaudesta-työryhmän Utopedia-sanastoa www.utopedia.fi ja harjoituksessa 3 
ilmastokasvattaja Anna Lehtosen draamaharjoituksia. Harjoitusten muotoilu: Henna Laininen–
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