




… on tehtävä jotain?
Miksi…

Tehtävä mitä?

Juuri kun kaikki oli 
kunnossa.



Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, Muotoilu
ke 26. – pe 28.1.2011
Juhani Risku, arkkitehti SAFA, muotoilija

Muotoilusta, taide ja tulevaisuus 2 op
Luentojen teemoja (muutoksia ja hienosäätöä sisällöissä):
•taiteen määrittely
•luova organisaatio
•kauneuden idea
•muoto-oppi
•muotoilun kritiikki
•design ja matematiikka
•Money talks – miten raha ja resurssit vaikuttavat taiteeseen ja muotoiluun
•ymmärrettävyys (Understandability)
•maskuliini, feminiini ja eroottinen energia taiteessa ja muotoilussa
•tulevaisuuden muotoilun idea ja suunta
•Ask the User – Don´t ask the User, asiakas muotoilijana
Päivien rakenne:
•ma 10.1.2011   avoin kaikille kiinnostuneille, luennot fragmentteja laajemmista kokonaisuuksista
•ti   11.1.2011   suunnattu muotoilun ja taiteen opiskelijoille, muoto-opin luennot ja workshop 
•ke 12.1.2011   suunnattu muotoilun ja taiteen opiskelijoille, muoto-opin luennot ja workshop

Aiheita
sisällöstä



Luennot
ja työpajat

Luentosarja ja työpaja muotoilusta, taiteesta ja tulevaisuudesta
Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, Muotoilu, ke 26. – pe 28.1.2010, Juhani Risku, arkkitehti SAFA, muotoilija

ke 26.1.2011 to 27.1.2011 pe 28.1.2011
Paikka Sali/luokka nnn.mmm2 Sali/luokka nnn.mmm2 Sali/luokka nnn.mmm2

Sisältö, kohde2 Fragmentteja eri teemoista

Yleisluennot
Muotoilu, luennot & workshop

Muotoilijat, taiteilijat
Muotoilu, luennot & workshop

Muotoilijat, taiteilijatAika
9:15 – 10:45 Taiteen määrittely, luova organisaatio Muoto-opin perusteet, Design Maths Ymmärrettävyys, Money Talks

11:15 – 12:45 Kauneuden idea, maskuliini,  feminiini Tulevaisuuden muotoilun teemoja Muotoilun kritiikki, teoria/käytäntö

13:15 – 14:45 Tulevaisuuden muotoilun idea ja suunta Workshop, keskustelua ja ohjausta Workshop, keskustelua ja ohjausta

15:15 – 16:45 Innovaation idea, edellytykset ja todellisuus Workshop, keskustelua ja ohjausta, jatkuu… Workshop, keskustelua ja ohjausta, jatkuu

18:00 – 20:00 Vapaaeht.: Keskustelua ja ohjausta Workshop, keskustelua ja ohjausta, jatkuu… Workshop, keskustelua ja ohjausta, jatkuu

16.12.2010 JRi



Identity of artists and designers…
… has some reasons.




Lyhyt lista
ongelmista

1. Visio puuttuu (erittäin harvalla on käsitys tulevaisuudesta) 

2. Rakenteen taju puuttuu

3. Kokonaisuuden hallinta puuttuu (kädestä suuhun)

4. NIMBY laajenee (bunkkeroidutaan keskinkertaisuuteen)

5. Ristiriita

6. Koulutus on huonoa (agenda, väärät henkilöt ja opiskelijat)

7. Pseudokoulutusta on liiaksi

8. Ammattikoulutuksen rakenne on väärä (simple/xity)

9. Johtajuus superheikkoa

10. Design management (vrt. kirjanpitotaso finanssitaloudessa)

11. Design Leadership (Apple, osa autoteollisuudeasta, Google…)

12. MBA-syndrooma (ylivertaisuus ja instrumentaalisuus voittaa)

13. Ns. nuori muotoilija/taiteilija (itsensä aikapommi)

14. Viihde, kuoleman odottelua

15. Ymmärrettävyys (understandability) puuttuu

16. Abstraktiotasojen ymmärtämättömyys

17. Grafiikka vetää muotoilun innovaatioita

18. Systeemisyyden puuttuminen

19. Design on enemmän teknologiaa kuin taidetta

20. Fragmenttinen bisnes – skitsoinen toiminta

21. Luovaa organisaatiota ei ole

22. Kritiikin puuttuminen

23. Hyväksytty määrä huonoa vointia

24. Kaikessa on politisointia

25. Henkilökohtaiset intressit (toisen kerroksen vietit johtavat)

26. Nepotismi voittaa (flegmaattiset  muodot suosituimpia)

27. Saavutettu mukavuustaso halutaan säilyttää

28. Kvanttihyppy on ainut mahdollisuus

29. Mobiilin ongelma

30. Parhaatkin yhtiöt tekevät kaikki virheet (Ncompany)

(useaa firmaa ei johda mikään eikä kukaan)

(tutkimus  ulkoista ja ulkoisilla)

(pinta yli substanssin)

(firmat, yliopistot, kansantalous)

(EVVK, laissez faire, ihan sama)

(kodit ja kaupungit pääosin epämiellyttäviä)

(missä kunnossa teillä insinöörin valmiudet?)

(ylipsykologisoitua roskaa)

(systeemisyyden ja riippuvuuksien taju)

(alan ulkoiset koulutukset)

(johtajuus eriytynyt substanssista)

(vrt. medikalisaatio)

(sijaintiongelma, kelvoton paikallisuus)



Overview
Design is understandable…

… and…
… doable…

…as a total and holistic wholeness.
”Less is more, all is enough.”

oneness

Ideation
Visioning
Practice
Education
Research
Manifestation 



Suomalainen malli

Pisa + ammattikoulutus

Pisa ammatti-
koulutus+ = parhaiten 

koulutetut 
keskinkertaisuudet

http://www.freakingnews.com/Tower-of-Pisa-Downed-Pics-39292.asp�


Opiskelijavalinta

kehnoa



Ammatillinen korkeakoulutus
Monitaitoisen koulutuksen malli

opiskelu

Am
m

at
ill

in
en

 s
is

äl
tö

 
ja

 k
yp

sy
ys

aika

Am
m

at
tin

äy
te

ty
ö 

1 2 3 4 5
Kilpailuvietin korostumisen 
tuoma typertyminen

työvuodet
b

e

a epäjatkuvuuskohdat kehitysprosessissa

20 30 40 50 60 70 80
20 30 40 50 60

20 30 40 50 60 70 80 v

parhaat kaudet

alkuluomisvoima

yleisurheilu

fysik./ matem. luovuus

kypsä luovuus

Ammatillisen kehityksen 
ajoittuminen eri ikävuosille

M
es

ta
rit

yö
va

ih
e 

Miehen itsetunto 
hieman harhaistuu

Yhtenäiskoulutus-
vaihe

Erikoistumisvaihe

Jalostumisvaihe 

Bauhaus-vaihe

K
rii

si
va

ih
e…

…
…

.

vuosia tai jaksoja

d. Esimerkki luovutusmentaliteetista 
arkkitehtuurissa 

N
ai

se
n 

uu
de

n 
am

m
at

ill
is

uu
de

n 
ai

ka

Ammatinvalinnan 
kirkastuminen

C   Risku 2010

d
c

a

a epäjatkuvuuskohdat kehitysprosessissa



Ulkoisten tekijöiden

vaikutus toimialoittain 

Sairaala
Nokia
Taide

tuhoaa järjestelmän

riippuvuudet

tukijärjestelmät

Koko 
organisaatio Epärelevantit

Design

500

1500

15000

50

750

5000



Rekrytoi 

oikein
väärin

Parhaat papereiden ja testien mukaan

Alfa-urokset, 10 kpl 10 hengen tiimissä

Sopiva otos tarjokkaista intuition mukaan

“Rekrytoin sinut siitä huolimatta, että olet arvaamaton, 
kiltti, älykäs  ja ahkera, ja luultavasti hullu.”

Intuitio  varma mutta sumea tieto 
toteutuvasta tulevaisuudesta

100 % 0,01 %

10/10 1/1



Kynä 

väärin kädessä
eikä kukaan korjaa otetta

Älkää välittäkö, ei teille kukaan kerro mitään mitä  kaikkea saatte avioliiton mukana, kukaan ei kerro miten kovalevy järjestellään, omakotitalon rakentaminen 
vaatii kaiken, ammatit ja koulutus alat valitaan varhaislapsuuden traumojen kieltämiseksi, 

hiukan vapaammin kädessä



Älä koskaan käytä…

… pyyhekumia
Jokainen eleesi on tarpeellinen

Kaikki 
viivat 

tarvitaan



Vertailu

no design vs. design

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img247.imageshack.us/img247/6560/71177325sj1.jpg&imgrefurl=http://www.extracity.biz/showthread.php/3_tekerlekli_araclarin_gelisim_evresi-4107.html&usg=__yDXE05Lclb7m31zdSuVRToK3cqk=&h=350&w=560&sz=27&hl=en&start=189&tbnid=jHSkGjxbVkxDeM:&tbnh=83&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dreliant%2Brobin%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.snuffledopple.com/images/31053r.jpg&imgrefurl=http://www.snuffledopple.com/2001-yukon-denali-white-scale-diecast-model-p-1816.html&usg=__Jt8jm-7xUARg8beaAqrSHEvGqB4=&h=263&w=350&sz=31&hl=en&start=9&tbnid=V3DhKctNPKFAtM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dlamborghini%2Bred%26gbv%3D2%26hl%3Den�
http://inokoshientotsu.hp.infoseek.co.jp/2005as/2005a-s14.jpg�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blog.yoc2008.com/chainchange/wp-content/uploads/2008/08/cardboard_tuning.jpg&imgrefurl=http://blog.yoc2008.com/chainchange/%3Ftag%3Dtransports&usg=__a-UvbiqX940UgZHrJI6JqEpOzqo=&h=435&w=640&sz=46&hl=en&start=26&tbnid=vHwR7cre9kaQCM:&tbnh=93&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcar%2Bcrazy%2Btuning%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN�


Suurin muutos…

… tulee henkilöiltä joilla…

- käyrä

hyvät huonot

… ei ole mitään menetettävää… 

… tai voivat menettää kaiken.

Henkilöt, joilla ei mitään merkitystä muutoksessa.



Kiina

muuttaa kaiken

1,5 mrd asukasta

10 triljoonaa US$



Fysiikan ja

metafysiikan yhdistyminen

Thomas Campbell



… on lupaava.
Loppu…









Bisnesmalli 

MTV3 ohjelmatiedote

OHJELMA 1 KAUNIIT JA ROHKEAT RIDGE YRITTÄÄ SAADA BROOKEN  NELJÄNNEN YHTEISEN AVIOLIITON  JÄLKEEN UUDESTAAN YHTEEN KOLMANNEN 
LASTENALAPSEN OSOITETTUA KIINNOSTUSTA  LOS ANGELEKSEN ERITYISLAATUISEN MAINOSELOKUVABISNEKSEEN. OMA LEHMIÖ OJANDERISSA.

OHJELMA 2 KANUNIIMMAT JA ROHKEAMMAT RIDGE YRITTÄÄMPÄÄ BROOKEA  VIIDENNESTI KAIKKINE MUIDENKIN KANSSA  YHTEISEN AVIOLIITOMMAN 
JÄLKEISEMMÄN YHÄ UUDESTAMMIN ENTISTÄ YHTEEMMÄN NELJÄNNEN LASTENLAPSENLASTIEN KIINNOSTUMATTOMUUDENKIN LOPUTTUAAN LOS 

ANGELEISSA  OLEVAN ERITYISLAATUISUUDEN  KOSTAUDUTTUAAN MAINOSELOKUVALLISUUDESSAANKIKOKAANHANJKAANSAKAAKÖHÄNFUCKINGNOTHING.

Idea: nolla [0]
Toteutus < 0
Merkitys < 0

Kukaan ei saa mitään mutta on pakko seurata:
Pakkovallankumouksen vääjämättömyys:

Älä osta enää. Älä kustanna työtä joka tuhoaa maailmaa.

Älä katso. Hanki  elämä.



Methods of Opening Speech a. relaxation b. rhythm

- arouse curiosity
- relate to human interest story
- ask questions
- show how the topic affects audience’s vital interest
- start with shocking facts 
- casual opening
- begin on common ground
- use humor cleverly
- open with striking quotation
- talk something of momentary interest

Note :

• avoid using time- worn out cliches 
• Do not circulate the text of the speech in advance
• Do not apologize
• Begin in a friendly way 

Concluding a Talk

- summarize your points
- use good quotation
- appeal for action
- humorous close 
- use a good illustration
- use climax ending
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