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Tiivistelmä 

Tutkimuskysymys: Kuinka tuoda omat yhteiskunnalliset ajatukset esille taiteen keinoin? 

Opinnäytteeni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osasta. Produktiivinen osa käsittää Täysosuma! -
teoksen jonka toteutin suunnittelutoimisto &Brosin Everyday -näyttelyä varten. Kirjallisessa osiossa avaan 
lähtökohtiani taiteelliseen työskentelyyn, ajatuksia toteuttamani teoksen taustalla ja kuvaan teoksen 
valmistusprosessia. Kerron myös suunnittelutoimisto &Brosin toiminnasta ja periaatteista toiminnan 
taustalla sekä syistä näyttelyn järjestämiselle. Haluan opinnäytteeni kautta tuoda ilmi opiskeluaikana 
syntyneitä ajatuksia ja luoda kuvan opiskelijasta valmistumisen ja ammatinharjoittamisen arkeen 
siirtymisen kynnyksellä.  

Täysosuma! -teos koostuu yhdestä suuresta, 1,2 metriä leveästä tikkataulusta ja useammasta pienestä, 
normaalikokoisesta, tikkataulusta. Isossa tikkataulussa on numeroituja kehiä 30 normaalin kymmenen 
sijaan. Normaalista poiketen teoksen tikkatauluissa ei ole pisteitä, vaan ”ongelmia”. Jokainen tikkataulun 
numeroiduista kehistä (numero 1 – 30) vastaavat yhtä ihmisten lausumaa tai ajattelemaa ongelmaa, jotka 
ovat listattu numerojärjestyksessä seinällä tikkataulun vieressä. Teos pyrkii tuomaan esiin elämän 
sattumanvaraisuuden ja kommentoimaan hyvinvointi- ja kulutusyhteiskuntaa jossa elämme. 

Opinnäytteeni kirjallinen osio jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa avaan syitä Everyday-
näyttelyn järjestämiselle ja näyttelykonseptia. Toinen osa keskittyy Täysosuma! -teokseen. Lähden 
käsittelemään teosta omakohtaisten kokemusteni kautta, jotka johdattivat minut pohtimaan sattumaa ja 
sen kautta rooliani sekä asukkaana, että uuden luojana nyky-yhteiskunnassa. Kolmannessa osassa keskityn 
viimeksi mainittuun aiheeseen, eli rooliini uuden luojana (muotoilijana, taiteilijana ja käsityöläisenä) nyky-
yhteiskunnassa. 
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Abstract 
Research question: How can I represent my thoughts on society in art? 
 
My thesis consists of a thesis report and an art work called "Täysosuma!" that I have designed and 
made for an exhibition held by design company &Bros. The Exhibiton is called "Everyday". In 
thesis report I go into the reasons behind my artistic work and ideas that led me to create the art 
work "Täysosuma!". Through my thesis I want to share thoughts that I have gathered up during 
my studies and create a picture of me as a student near graduation and beginning of professional 
career. 
 
Täysosuma! consists of one big and several normal sized dartboards. The Big dartboard is 1,2 
meters wide and it has 30 numbered circles instead of 10 that the normal size dartboard has. 
Unlike normal dartboard Täysosuma! -dartboard doesn't have points but "problems". Each of 
dartboard's numbered circles (1-30) represent one problem that people have in their everyday life. 
The Problems are listed in a separate list. The Aim of the art work is to visualize the coincidenses 
that human life is about and to comment todays society. 
 
Thesis report divides into three chapters. In first chapter I go into the reasons for arraging an 
exhibition and I explain the consept behind it. Second chapter is about Täysosuma! -art work. 
Lastly in third chapter I share my thoughts on todays society and on my role as an creator of new 
(as a designer and an artist) in it. 
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Taiteen maisterin tutkinnon opinnäyte
Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun laitos
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Täysosuma!



Paljon riippuu siitä kuinka paljon elämältä pyytää
ja mitä kaikkea voi olla ilman.
Jos omistat monia esineitä
 pystymättä puhaltamaan niihin henkeä,
voit yhtä hyvin antaa niiden mennä
sen sijaan että pitäisit ne itselläsi kuolleina esineinä
 joita kuollut asennoituminen yhä kuolettaa.

   -Harry Martinson



Esipuhe1



2 Sisällysluettelo



Johdanto3



3.1  Lähtökohdan 
 määrittely





Taustaa
näyttelylle
Muotoilualan opiskelijoista koostu-
van suunnittelutoimiston toteuttama 
epäkaupallinen, puhtaasti taiteellisista 
lähtökohdista inspiraationsa saanut, 
yhteiskuntaa tutkiva ja kommentoiva 
näyttelyprojekti saattaa ensi kuulemal-
ta tuntua erikoiselta, mutta siihen joh-
taneiden ajatusten avaaminen saa sen 
tuntumaan täysin luonnolliselta jatku-
molta tuotesuunnittelusta sisustussu-
unnitteluun jatkuvaan kehityskaareen.
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4.1  Mikä
 suunnittelutoimisto?

Kuva 1. &Brosin tuotteita ja pakkauksia



4.2  Miksi näyttely?





Näyttely
Design Forum Showroomissa järjes-
tettävän näyttelymme nimi on Every-
day. 5



5.1  Everyday -näyttelyn
 konsepti



Kuva 2. Jani Leinonen: One Day (2011).



5.1.1 Miksi poptaide?

Kuva 3. Claes Oldenburg: Floor Burger (1962).





5.1.2  Näyttelyn 
 oheismateriaali

Kuva 4. &Brosin visuaalinen ilme.



5.2 Näyttelytila

Kuva 5. (viereisellä sivulla). Kuva Design Forum 
Showroomin näyttelytilasta.



Kuva 6. Carsten Höller: Experience.



5.3  Muut teokset 5.4  Rahoitus

Kuva 7. Design Forum Showroomin pohjapiirros. Täysosuma! -teoksen 
alustava sijoituspaikka merkitty X:llä.



Täysosuma! -teos
Täysosuma! (kuva 8) on teos jonka 
toteutan &Brosin Everyday-näyttelyä 
varten. Teos sisältää kaksi toisiinsa 
limittyvää teemaa, jotka ovat sattuma 
ja länsimainen hyvinvointiyhteiskunta. 
Lähden käsittelemään teosta oma-
kohtaisten kokemusteni kautta, jotka 
johdattivat minut pohtimaan sattu-
maa ja sen kautta rooliani sekä asuk-
kaana, että uuden luojana hyvinvointi-
yhteiskunnassa. 

Kerron tekstissä myös teoksen valmis-
tusprosessista ja -menetelmistä ja käyn 
lyhyesti läpi tikkataulun aiempaa käyt-
töä taiteessa.
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Kuva 8. (viereisellä sivulla). Täysosuma! -teoksen 
suurennettu tikkataulu.



6.1 Lähtökohta teokselle
6.2 Ajatuksia teoksen
 taustalla



“Ihmiset ovat riippuvaisia merkityksistä. Meillä kaikilla 
on suuri ongelma: elämällämme täytyy olla jonkinlainen 
sisältö. Me emme kestä elämää vailla sisältöä, josta 
ammennamme merkitystä. Merkityksen puuttuminen on 
ikävystyttävää. Ja ikävystymistä voidaan verrata merki-
tyksestä vieraantumiseen. Ikävystyminen voidaan ym-
märtää haittana, oireena siitä, että merkityksen tarvetta 
ei ole tyydytetty. Poistaaksemme tämän haitan me 
käymme silti ennemmin oireiden kuin itse taudin kimp-
puun ja etsimme kaikenlaisia merkityksen korvikkeita.”

    -Lars Svendsen (2010, 34)

6.2.1 Merkityksen hakua



6.2.2  Ikävystymisen ongelma -    
  eräs näkökulma

“Olen pitkään kuvitellut, että tylsyys on ongelmistamme vähäi-
simpiä. Nälänhädän rinnalla pitkästymisestä valittaminen tuntuu 
naurettavalta, mutta jos puoli maailmaa ampuu ritsalla lintuja luot-
tokortin kokoisen näytön ääressä, on ilmiölle suotava ainakin muu-
tama ajatus.”

-Jantso Jokela



Hän joka taistelee tylsyyttä vastaan, taistelee 
itseään vastaan



Pop Art

Ingen-
ious homes in unexpected places 

6.2.3  Toinen todellisuus ja ongelmien   
 suhteellisuus





6.3 Teemat käsittelyssä



6.4 Tikkataulu symbolina





6.5 Ajatusten esilletuonti 
Täysosuma! -teoksessa







6.6 Kriisit 6.7 Vedokset



“Minua kiinnostaa taide joka syntyy tietämättä olevansa taidetta, 
taide joka saa mahdollisuuden aloittaa nollasta.”

         -Claes Oldenburg



6.8  Tikkataulu muiden   
 taiteilijoiden teoksissa

Kuva 10. Claes Oldenburgin Multiple-teos The Soap at Baton Rouge (1990).



Kuva 11. Jacob Dahlgren: I, The World, Things, Life (2010).



6.9 Valmistaminen

Kuva 12. Täysosuma! -teoksen tikkataulun aihio.



Kuva 13. Tikkataulun silkkipainettu pinta.



Kuva 14. Havainnekuva Täysosuma! -teoksesta näyttelytilassa.



Tekijän rooli7 Lopuksi vielä yksi kysymys: Mikä on 
minun roolini uuden luojana kulutus-
yhteiskunnassa?



7.1 Uuden luojana 
kulutusyhteiskunnassa

Kuva 16. Muotoilun piiriin kuuluvat asiat.





American Psycho,

Compleated - idea 
on vain prosentti kokonaisuudesta

Kuva 17. Compleated -valaisin ja sen pakkaus.





Lopuksi8
Miten käsitellä henkilökohtaista aihetta olematta 
liian henkilökohtainen? 



Back to (the) Square One

“Taide voi edelleen olla vallankumouksen väline.”

      -Harri Mäcklin



9    Lähdeluettelo
Ajatus ja havainto
Kyllä minä olen heikompien puolella

Taide tiedon lähteenä

Mitä on taide
Movements in Modern Art - Pop Art

Marcel Duchamp - identiteetti ja teos tuotteina

Ihan taiteessa
Andy Warhol - Taide kaupallisena ilmiönä

Leluneuvos ja naulapojat

Esineet esiin!
Matkaopas tylsyyteen

Taide tiedon lähteenä

Ihan taiteessa
Pop Art - A Continuing History



Esineet 
esiin!

The Multiples Store

The Multi-
ples Store

Taide voi edelleen olla vallankumouksen väline, näyttää Forum Boxin näyttely

Taiteistuminen
Turhaa vai tarpeellista

Readymade
Katsomme - näemmekö?

Taiteen välttämättömyydestä

Esineet esiin!

Ingenious Homes in unexpected places

-
nication Apprehension on Motives for Facebook Use

Haastattelu The Conan O’Brien Show’ssa

Ongelma. 
A Philosphy of Boredom

Sähköiset lähteet

Painamattomat lähteet



Hätähuuto 
eduskunnasta: Vessaharja käteen! 
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