
VALTION
TUNNEKARTTA

Nimim. “KILI”

IDEA
Valtiohallinnolla on lukuisia tapoja mitata ja arvioida kansakunnan tilaa. Näistä mittareista puuttuu kansalaisten tunteiden kartoittaminen. Kuitenkin juuri tunteet kertovat eniten 
ihmisten tilanteesta, ne ohjaavat ihmisiä enemmän kuin mikään muu. Tunteiden kautta hallintoa voidaan myös arvioida, ne kertovat kenties enemmän kansakunnan tilasta kuin 

taloudelliset, sosiaaliset ym. mittarit.
PPohjana teoksessa on Suomen mielenterveyseuran julkaisema psykologinen tunnekartta. On tärkeää tunnistaa oma tunteensa, aina niistä ei ole edes tietoinen. Tunnistamalla tunteensa, 
ihminen kykenee myös löytämään niihin syyn ja sitä kautta pääsee elämässä eteenpäin. Kyky havaita ja tiedostaa omia tunteita on tunnetaitojen ja itsetuntemuksen perusta. Sitä 

tarvitaan myös toisten tunteiden hahmottamisessa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
TTeoksen kartta menee kuitenkin pitemmälle. Se on oikea kartta, joka sijoittaa käyttäjiä kuvaavat tunnepisteet niiden lokaatiotietojen perusteella oikeaan suhteeseen toisiinsa. Tämä avaa 
oikean tunnekarttanäkymän, josta voidaan lukea eri alueiden vallitsevia tunnetiloja. Ollaanko lähiössä onnettomampia kuin keskustassa? Onko kaupungissa enemmän surua kuin 
maaseudulla? Onko rakkautta enemmän etelässä kuin pohjoisessa? Ollessaan voimakkaan surun tai muun negatiivisen tunteen vallassa, ihminen monesti kokee yksinäisyydentunnetta. 

Kartalta hän näkee, ettei ole tunteensa kanssa yksin. Kartta voi lohduttaa.

TEOS
VValtion tunnekartta on selaimessa (html5), mobiililaitteissa ja päätelaitteissa toimiva sovellus. Alussa käyttäjää pyydetään valitsemaan hänellä päällimmäisenä vaikuttava tunne: 

INNOSTUNEISUUS – HUOJENNUS  – RENTOUS – ONNI
HUOLI – UJOUS – NOLOUS – AHDISTUS – LAMAANNUS
HELLYYS – IHASTUS – KIINTYMYS – LUOTTAMUS

ULKOPUOLISUUS – PETTYMYS – APEUS – KAIHO – IKÄVÄ – SYYLLISYYS
TURHAUTUMINEN – NÖYRYYTYS – ÄRTYMYS – KATEUS – RAIVO
JÄNNITYS – ÄLLISTYS – HELPOTUS – ILAHTUMINEN

Näistä tuNäistä tunteista johdetaan kuusi päätunnetta: ILO, PELKO, RAKKAUS, SURU, VIHA, YLLÄTYS. Jokainen käyttäjä saa valintansa kautta tällaisen päätunteen, jolloin hänet sijoitetaan pisteenä kyseisen tunteen kartalle 
lokaatiotietojen perusteella. Käyttäjän aktivoidessa valinnallaan jonkun näistä tunteista, saa hän lisätietoa tunteesta, esim: 

“Innostuneisuus on elämän e“Innostuneisuus on elämän eteenpäin vieviä tunteita, jotka motivoivat ja nostavat vireystilaa. Tietty määrä innostusta on hyväksi hyvinvoinnille, kun tuntee tekevänsä ja kokevansa asioita jotka imaisevat mukanaan ja 
laajentavat näkymiä. Kyky innostua asioista voi olla myös hyvän mielenterveyden kulmakiviä. Lapset innostuvat päivittäin luonnostaan, he näkevät jotain uutta, yllättyvät ja ihmettelevät. Monesti ihmiset jotka 
tekevät itselleen tärkeää työtä innostuvat säännöllisesti.  Innostua voi toki myös harrastuksista, kulttuurista, uusista kokemuksista, mistä vain mikä saa energian kanavoitumaan mielekkäällä tavalla.

Innostuneisuus on Innostuneisuus on myös tehokkaan oppimisen taustalla. Mitä enemmän opettajan ja oppilaan yhteistyö herättelee motivaatiota ja kiinnostusta, sitä helpompaa on innostua ja oppia omaehtoisesti.  Innostusta lisää 
harkittu ja osuva myönteinen palaute, tekemisen arvostaminen ja tilan antaminen luovuudelle. Innostusta kannattaa myös ruokkia virikkeillä ja rutiineista poikkeamisella. Tehtävissä voidaan korostaa omaa ajattelua, 

vaihtoehtojen löytämistä, luovuutta, kekseliäisyyttä ja vapaaehtoisuutta. Kaikki nämä tekijät saattavat herättää innostuksen, joka tekee oppimisesta hauskempaa. ”

Tämä lisätieto auttaa käyttäjää tunnistamaan tunteensa ja tekemään myös kuvaavimman valinnan tunteelleen.
TTunnekartta on itsessään kolmiulotteinen, sitä pystyy zoomaamaan, pyörittämään ja  vierittämään. Lähdössä käyttäjän oma piste on kohdistettu kartan keskelle. Käyttäjä voi valita näkyviin myös muita tunnekarttoja 

kuin oman tunnealueensa kartan. Pisteet jäävät kartalle käyttäjän poistuttua ja hiipuvat ajan myötä.
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