
 



Olioiden rakenteen ja asioiden arvon mukaan esineet jakautuvat seuraaviin ryhmiin:       
           
    

a)  Eliitille kuuluvat 
b)  säilytetyt 
c)  ylimääräiset 
d)  merkilliset 
e)  lukemattomat 
f)  maljakon vierestään pudottaneet 
g)  tässä luokitellut 
h)  etäältä ihmistä muistuttavat 

Poikkeuksen muodostavat esineet, jotka eivät sovi mihinkään ryhmään: 

1.  Moottorisänky                
2.  Supiloukku                       
3.  Palkinnot                          
4.  Kuraattorin käsine                          
5.  Ideaalisiteet                    
6.  Nimikirjoitus                              
7.  Yleishihna                                           
8.  Lapikkaat                   
9.  GK Elite alusasu 
10. Merkkifarkut                                

      1. Moottorisänky / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 



Sänky on yksityinen ja intiimi paikka, joka saa erityisen sävyn sänkyyn kytketyn 
kaukosäätimen kautta. Nukkumista, unen määrää- ja laatua säädellään sieltä käsin. 

itsekkään ylpeyden torjunta, yleistä 
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yhdenmukaisuus
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tyyneys
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2. Suploukku / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 

On olemassa neljänlaisia ansoja joihin järki voi sortua: 

I   Hiirenloukku - perustuu psygologisille mieltymyksille ja torjumisille. 

II  Rotanloukku - virhepäätelmiä, joiden taustalla on oletus todellisuuden liiallisesta 
tai ylikorostetusta järjestyksestä.      
                              
III Supiloukku - perustuvat kielellisiin epäselvyyksiin ja kommunikaation epävarmuuteen 
lajien välillä. 
        
IV Yleisloukku - päädytään silloin kun pidetään kiinni vanhoista auktoriteeteista eikä 
riittävästi luoteta omaan järkeen. 



3. Palkinnot / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 

Varusteiden tehtävänä on kasvattaa henkilön suorituskykyä ja toimia dynaamisena osana 

hahmon kehitysprosessia. Henkilön täytyy tasojen edetessä hankkia yhä parempia varusteita 

pitääkseen hahmonsa ajan tasalla. Mitä suurempi ero hahmon tason ja varusteiden tason 

välillä on, sitä vaikeammaksi elämä muuttuu.  

Saavutukset ovat muun muassa seikkailemisesta, esineiden valmistamisesta, alueiden 

tutkimisesta ja taistelusta saatavia ”ansiomerkkejä”. Henkilö voi seurata niiden 

karttumista hahmonsa lokikirjasta. Saavutusten etsimiseen kannustetaan 

erityispalkinnoilla.  1

 Suomen koripalloliitto, kaakkoinen alue1



4. Kuraattorin käsine / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 

Arviointi suoritetaan yleensä pienellä ryhmällä, mutta sen voi tehdä myös yksin. 

Huomionarvoista on, ettei yksi testihenkilö voi koskaan löytää järjestelmän kaikkia 

virheitä ja että eri ihmiset löytävät erilaisia ongelmia. Arviointitilanteessa kukin 

arvioija käyttää järjestelmää itsekseen ja kirjaa ylös löytämiään ristiriitoja annettujen 

mallien ja järjestelmän toiminnan välillä. Tulokset voidaan kerätä myös esimerkiksi 

ääneenajattelumenetelmällä. On tärkeää, että arvioija käy läpi järjestelmän osat 

useampaan kertaan kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. Sopivan arviointitilaisuuden pituus 

on yhdestä kahteen tuntia.  

Huomioitavaa: 

Käyttäjä täytyy pitää jatkuvasti ajan tasalla järjestelmän tapahtumista. 

Järjestelmän tulee viestiä käyttäjän kielellä ja logiikalla, ei omallaan.  

Valintavirheistä toipuminen, vakiintuneet käsitteet, virheiden estäminen. 

Järjestelmän käyttöliittymä noudattaa vakiintuneita standardeja joihin käyttäjä on 

tottunut. Järjestelmä toimii tehokkaasti eritasoisten käyttäjien hallinnassa, 

yksilökohtaista käytettävyyttä voidaan parantaa järjestelmää mukauttamalla. 



Maailma on avoniitty,                                                                                           

täynnä etäisiä uhkia. 

                             

5. Ideaalisiteet / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 

Ikkunan tavoin heijastus on yhteinen paikka kuvalle ja sille, mikä on kuvan ulkopuolella.  



Kuvittelin että vierailusta olisi tullut helppo. Korvani alkoivat kuitenkin heilua, nenä 

kasvaa ja sanat pulppusivat suustani kuin saippuakuplat. Ne leijuivat hetken aikaa 

lähistöllä kadotakseen jäljettömiin. Sellaisina hetkinä kiderakenteilla oli tapana 

hajota. Hiekkatie oli näennäisen harmaa, alla epäorgaanista, punaista okraa. Puiden 

latvat huojuivat, kotitaloni oli lähes kokonaan metsän peitossa. Avattuani oven, seisoin 

hetken valon ja varjon välissä kuunnellen ja tirkistellen pimeyttä. Astuin sisään ja 

huomasin seisovani kuopan reunalla. Kaikki oli myllätty, tunsin saven ja madonsyömän puun 

kostean hajun. Äänettömyyden katkaisi vain jonkin hyönteisen haparoiva surina. Käännähdin 

lähteäkseni, kun kuopan pohjalta silmiini osui rypistynyt viesti (tiedän mitä tässä 

tarkoitetaan, tiedän mitä keskelle jää). 

6. Nimikirjoitus / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 



7. Yleishihna / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 

Brian Enon vuonna 1978 ilmestynyt ”Music for Airports", ei häiritse kuulijaa, sopii 

kuulutusten taustalle ja kestää katkoksia ja hälyä. Lisäksi tämä musiikki rentouttaa ja 

samalla lohduttaa kuulijaa potentiaalisen onnettomuuden ja kuoleman varalta. 

1. Saada järkensä avulla itselleen selväksi, hallita mielessään. 

2. Tajuta jonkun arvo, hyväksyä, arvostaa. 

3. Suhtautua toiseen myötämielisesti, suopeasti, suvaitsevasti, osata asettua toisen 

kannalle, tuntea empatiaa.  

4. Ympäröidä asia ajatuksen voimalla. 



Heijastuksena olemassaolonsa pinnassa    

                 

Kun peitto valahtaa, hän rientää nostamaan. 

Kun ote kirpoaa, hän ojentaa kätensä. 

Hän näkee selvästi - ymmärtämättään ymmärtää 

kokee vaivatta murheen, perhokalastaa sielun, tilkitsee madonreiät, kohoaa ilmaan 

alaviitteestä. 

”Voinko tehdä jotakin puolestanne”, ei ole kysymys jonka hän esittää. 

Toiset kysyvät, hän vastaa. 

Hän on kotonaan kaikkialla, varsinkin siellä. 

Juhlapäivänä ihmiset kokoontuvat keskusaukiolle osoittamaan suosiotaan. 

Paikalla myös hän, lämmitellen omissa jalanjäljissään. 

8. Lapikkaat/ Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 



TUOTTEEN TAKAISINVETO 

2015-2016 myydyn GK Elite alusasun erissä GK350 ja GK412 on havaittu värivirheitä. Tuote ei vastaa sille 
asetettuja vaatimuksia ja saattaa aiheuttaa sekaannuksia, varsinkin jos tietää mitä tarkoitetaan. Tuotteen 
käyttö tulee lopettaa välittömästi. Tuotenumero pakkauksessa: 357-31. EAN koodi pakkauksessa: 
7391483257311. Pyydämme tuotetta ostaneita palauttamaan tuotteen siihen myymälään josta se on 
hankittu. Myymälä hyvittää tuotteen hinnan ja korvaa syntyneen vaivan. Muissa kuin kannassa GK350 tai 
GK412 erämerkityissä tuotteissa ei ole mainittuja puutteita. 

9. GK Elite alusasu / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 



10. Merkkifarkut / Silisec / 25x40 / 2016, Mia Seppälä 

Hän  halusi pitää kätensä pestyinä taskuissa 2

mutta se loi väärää lohtua, 

se oli liian raskas tie. 

 Hän joka tulee kuvastumaan syvällä peilissä2



                
                

                  Reproduktio # 1. / Akryylihartsi / 25x40 / 2017, Mia Seppälä 
                    Reproduktio # 2. / Vaha / 25x40 / 2017 

Muutoksen mahdollisuus kiintopisteen avulla



Yritys palauttaa mieleen, 
              

   

                                                                                            

Kaksi vaikutelmaa / Siliconmuotti, Silisec / 25x40 / 2017, Mia Seppälä 
                                 



miaseppala.wordpress.com 

Kiitos: Thomas More, Sir Francis Bacon, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Michel Foucault, tori.fi. 

http://miaseppala.wordpress.com


        

             














