
Tehtävä 1
Ideointi ja luonnostelu

Ensimmäisenä lähdin purkamaan

tehtävää pienempään osaan ja mietin

perinteisiä kysymyksiä kuten kuka,

millainen, mikä ja miten ilahduttaisi.

Lähdin myös miettimään millaisia

ongelmia kerrostaloasumisessa

naapureilla voi olla, ja millainen asia

ilahduttaisi heitä. Keksin että yksi

yleisimpiä ongelma

kerrostaloasumisessa on varmasti

meteli. Pohdin myös voisiko olla

jotakin sellaista tekemistä jota

naapureiden kanssa voisi tehdä

yhdessä, mutta pysyin meteli ideassa.

Ensimmäinen idea meteliä auttavasta

ja naapuria ilahduttava tuotteesta oli

huoneen verhoilu ääneneristys

kankaalla, jonka voisi nostaa ylös ja

laskea alas.

Toteutus ja lopputulos

Valitsin kohderyhmäksi kuitenkin

lemmikinomistajat, erityisesti koirat

jotka kärsivät eroahdistuksesta.

Koitin pitää sommitelman katsetta

johdattelevana ja helposti

katsottavana, niin ettei siinä

tapahtuisi liikaa. Koirankopin

suunnittelin minimalistiseksi ja sen

muodosta tein pyöreän suojapaikan,

kuten simpukka.



Oma arvio

Mielestäni tehtävän esitys onnistui hyvin sommitelmallisesti, mutta kuvaan olisi voinut lisätä

enemmän varjo- ja valokohtia.  Hologram ihmisen maalaaminen oli haaste, mutta idean sai

hyvin toteutettua yksinkertaisella värillään.

Koirankoppi on muodoltaan yksinkertainen ja sen kaikkia ominaisuuksia oli mietitty harkiten,

sillä halusin sen muistuttavan hieman simpukkaa ääriviivoineen.

Tehtävä 2
Ideointi ja luonnostelu :

luettuani tehtävänannon mietin pitkään millainen voisi

olla veistoksellinen silta, ja vieläpä paperipilleistä sekä

silkkipaperista. Tutkin silkkipaperin ominaisuuksia ja

kokeilin taitella siitä erilaisia kuviota.

Ensiksi olin miettinyt jos sillan yli tulisi suuret kaarevat

muodot, mutta päädyinkin ideaan jossa silkkipaperi

roikkuu sillan alapuolella kuten tippukivet tai levät.

Keksin miten silkkipaperia voisi leikata saksilla

suikaleiksi. Tein myös eri kokeiluja pilleistä sillan muodon

kanssa.



Toteutus ja lopputulos

Sillan alaosassa olevat pilarit saivat inspiraatiota Jean Sibeliuksen monumentista, mutta ne

nousevat vedestä kohti silkkipaperi suiroja. Leikkasin monta saman kokoista arkkia

silkkipaperia ja liimasin ne yhteen, kun lopussa leikkasin suirot. Jätin silkkipaperisuirojen

keskelle isomman aukon, jotta sen alta mahtuu kulkemaan 15 cm korkea alus, ja sivuilla voi

olla pidempiä suiroja.

Oma arvio

Materiaalien tutkimiseen, suunnitteluun ja veistoksellisuuden pohdintaan kului jonkin verran

aikaa, ja mielestäni olisin voinut käyttää aikaa paremmin koska lopussa meinasi tulla jo kiire.

Olisin myös voinut suunnitella veistoksellisuutta enemmän, koska nyt silta tuntuu olevan

hiukan paljas. Ehkä sillalta olisi voinut kohota jotakin taivaan korkeuksiin ja se olisi ollut

hiukan jylhemmän näköinen. Myöhemmin mietin myös olisinko voinut käyttää sillalta

kohoavaan ominaisuuteen samaa ideaa kuin sillan alla olevat putkilot jotka nousevat

vedestä. Näin toteutus olisi ollut enemmän yhtenäisempi. Lopputulos on mielestäni kuitenkin

siisti, sillä liimakohdat eivät pursuile ja materiaalien käyttö on harkittua.



Tehtävä 3 :

Ideointi ja luonnostelu

Lähdin liikkeelle mindmap kartoituksella, ja mietin millaisia ominaisuuksia valitsemallani

lelulla oli, ja miten saisin tehtyä kaksi erilaista mutta yhtenäistä lelua sille kaveriksi. Keksin

nopeasti että lelujen yhtenäisyytenä toimisi geometrisuus ja se että niiden muotoja voisi

muunnella käyttämällä tätä ominaisuutta. Luonnostelin erilaisia ötökkä leluja, ja kahden

muun ominaisuuksiin tuli se että niiden siipiä voi muunnella vääntämällä palikoita eri

asentoihin.

Toteutus ja lopputulos

Sommittelin alakulmaan lapsen käden nostamaan leluja puiselta pöydältä, jotta kuvaan saisi

enemmän liikettä. Väritin kuvan vesiväreillä, koska se oli itselle varmin ja nopein väline

toteuttaa työ. Lelujen väri paletit pidin yksinkertaisina kuten originaali lelukin oli.



Oma arvio

Sommittelu oli hauska idea, ja tilallisuus ilmenee kuvasta. Puiseen pöytään ei jäänyt niin

paljoa aikaa, ja sen toteutus oli ehkä heikompi kuin muuten kuvasta, mutta idea tulee

kuitenkin läpi. Lelujen liikkuvuus on hyvä idea, mutta sitä olisi voinut tuoda varmasti esiin

kuvasta enemmän, koska lelua nähnyt ei välttämättä tiedä sitä. Olisin voinut piirtää

vastakkaiseen kulmaan vaikka toisen lapsen vääntämässä perhosen siipiä eri asentoon.

Mietin myös ovatkohan lelut tarpeeksi yhtenäisiä, sillä vaikka kaikki ovat ötököitä niin kaksi

muuta ovat lentäviä ja yksi maassa ryömivä mato. Ehkä perhonen olisikin voinut olla

vaikkapa hämähäkki, ja näin kolmikko olisi ollut vielä yhtenäisempi.

Tehtävä 4 :

Ideointi ja luonnostelu

Kun näin tehtävän ensi kertaa, yritin

ensiksi luonnostella paperille miltä malli

näyttäisi valmiina ja saada mallin

kolmimuotoisen muodon hahmotettua.

Tämä oli itselle todellinen haaste, ja

kokeilin lähestyä tehtävää toisella tapaa ;

piirsin ja leikkasin kaikki mallikuvassa

annetut kuvakulmat paperilta ja kokeilin

sovitella niitä yhteen. Mitat menivät oikein

mutta toteutus oli hankalempi vaihe.

Toteutus ja lopputulos

Toteutus oli hankala vaihe, koska en saanut hahmoteltua

miten ylös päin lähtevä kaarre pitäisi muodostaa. Suurin

osa ajasta menikin rakennelman hahmottamiseen.Päätin

kuitenkin lähettää sen mitä sain valmiiksi, koska olihan se

parempi kuin ei mitään.

Oma arvio

Tämä oli omasta mielestäni heikoin suoritukseni, ja

varmasti haastavin kohta kokeessa itselleni. Kun

harjoittelin pääsykokeisiin, tein Aallon muotoilun

aikaisempia kokeita, ja tämä vuosien toistuva tehtävä oli



itselle aina haastava. Omasta mielestäni olisinkin voinut vielä tehdä tämän tyylisiä tehtäviä

enemmän, ja ehkä olisin onnistunut itse kokeessa myös paremmin.

Tehtävä 5:





Ideointi ja luonnostelu :

Alussa lähdin pohtimaan tutun ja turvallisen mindmap-kartoituksen avulla käyttäjän tarpeita

sekä kohderyhmää joka tehtävänannossa oli annettu. Oli kiinnostavaa pohtia millainen

kampanja toimisi kun hinnat nousevat, sillä yleensä kuluttajat eivät ole hirmu innoissaan kun

rahaa meneekin enemmän. Keksinkin tehdä käänteisen toteutuksen, ja samalla vedota

kuluttajan tunteisiin sekä järkeen. Jos matkan varaa nyt, ei jää paitsi elämänsä seikkailulta ja

pääsee halvemmalla kuin tulevaisuudessa kun hinnat ovatkin jo nousseet. Sommittelin

yrityksen vetokoirat houkuttelevaksi kuvaksi alas, ja ylös tekstin “elämäsi seikkailu” joka

osuu ensimmäisenä vastmasti silmään. Toisena ideana oli tehdä seikkailijatar Suomi-Neito

pulassa humoristinen juliste, jossa

neito on vuorikiipeilijänä ja koirat

katsovat huolestuneena neitoa.

Toteutus ja lopputulos :

Ensiksi käytinkin Suomi-Neitoa Kampanjan

päähahmona ja kirjoittaa “Suomi-neidon seikkailu”,

mutta päätinkin lennosta vaihtaa tekstin “Elämäsi Seikkailuun”, koska se oli enemmän

kuluttajaa puhuttelevampi kuin Suomi-neidon maininta. Kuvan tein sekatekniikalla niin

tusseja, vesivärejä kuin gouachea käyttäen. Alakulmaan piirsin vauhdikkaan koiraryhmän

tuomaan ilmettä, kauempana reessä ihmiset kiljuvat vauhdista intona.



Oma Arvio :

Keksin hyvän idean mindmapin avulla yrityksestä, jonka agendana on

ympäristöystävällisempi tapa matkustaa, kuin esimerkiksi lentäen tai autoillen. Olisi varmasti

myös ihan vauhdikas reissu lähteä koirien kuljettamaksi ympäri Suomea. Kellotin paperille

itselle aikataulun, kuinka kauan käyttäisin ideointiin, kirjoittamiseen sekä piirtämiseen, sen

lisäksi että oli vielä raportille aikaa, ja aikataulutus onnistui mielestäni hyvin vaikka

kampanjan ideointi olikin aikaa vievää ja käytin siihen jonkin verran aikaa. Julisteessa on

hyvä värimaailma sekä tekniikka, mutta taustalla oleva reki voi olla hiukan sotkuinen ja

vaikea hahmottaa kaukaa. Juliste olisikin voinut olla hiukan abstrahoidumpi ja tekstit

isommin jotta se erottuisi kauempaa. Tekstien sommitteluun ja ideointiin olisi kaivannut

vähän siisteyttä, koska nyt ne tuntuvat vähän irrallisilta toisistaan. Kokonaisuudessaan

kuitenkin hyvä idea ja työ.


