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Johdanto

Hynttyyt yhteen -hanke
Tässä julkaisussa kerrotaan Hynttyyt yhteen -käsityöpedagogiikkahankkeesta ja sen tuloksista
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulussa (Taito Keski-Suomi ry). Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2019–
31.12.2020. Hanke toteutettiin yhteistyössä koulun oppilaiden, opettajien ja mentorin sekä henkilöstön kanssa. Hankerahoituksella palkattiin muotoilupedagogiikan pilotteihin mentori ja tuntiopettaja
sekä koululle hankittiin Pukeutumisen ja Tekstiiliympäristön opintokokonaisuuksiin tarvittavia koneita,
laitteita ja välineistöä. Opetushallitus rahoitti hanketta.
Hankkeessa pureuduttiin pukeutumiseen ja tekstiiliympäristöön käsityön taiteen perusopetuksen
keskeisten sisältöjen kautta, joita ovat Pukeutuminen, Tekstiili- ja esineympäristöt, Palveluympäristöt ja Rakennetut ja luonnonympäristöt sekä muotoiluun tavoitealueiden kautta, joita ovat Taidot ja
muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri, Taiteiden ja tieteidenvälisyys. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana
oli oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita lähestyttiin muotoilun, luonnoskirjojen ja henkilökohtaisen
kokemuksen kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohdittiin esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. Mentorointi ja asiantuntijuus oli osa hanketta.
Eri oppimiskokonaisuuksissa oppilaiden ja oppilasryhmien työskentelyssä ja tuotteissa painottuivat
muotoilu, ongelmanratkaisu, ihmettely, estetiikka ja funktionaalisuus. Oppiminen tapahtui muotoilun
ja käsityön rajapinnassa. Muotoilupedagogiikasta ja -ajattelusta ja oppilaiden oppimispoluista sekä
opettajilta ja mentorilta saadut kokemukset koottiin yhteen Muotoilupedagogiikka käsityökoulussa
-toimintamalliksi ja oppaaksi. Toimintamalli sisältää kolme sovellusta: muotoiluluento, luonnoskirjatyöskentely ja pikatehtävät ja. Ne huomioidaan luodessa eri toimintamalleja koulun toimintaan.
Kehittämishankkeessa huomioitiin muotoilupedagogiikka, perinteiset ja uudet toimintaprosessit,
työskentelytavat ja -tilat sekä erilaiset toiminta- ja oppimisympäristöt ja niiden tarjoamat mahdollisuudet pukeutumisen ja tekstiilin opintokokonaisuuksissa sekä muotoilun näkökulmasta. Muotoilunäkökulma on tärkeää olla mukana tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa sekä tuotteen
elinkaariajattelukeskusteluissa. Tuotteiden käyttöiän pidentämisessä tarvitaan muotoilua, materiaaliymmärrystä ja käsityötaitoja. Hanke herätti ajattelemaan muotoilun näkökulman merkitystä oppilaan
arjessa ja koulun toiminta- ja oppimisympäristössä. Oppilaiden ja opettajien mielestä hanke laajensi ja
syvensi omaa tietotaitoa muotoilusta ja sen toivottiin olevan jatkossakin osa käsityökoulun opetusta
ja toimintaa.
Julkaisu painottuu muotoilupedagogiikkaan käsityökoulussa ja pilotteihin sekä hankkeessa syntyneeseen Muotoilupedagogiikka Käsityökoulussa -toimintamalliin ja oppaaseen. Katsomme tulevaisuuteen ja jäämme seuraamaan mielenkiinnolla, miten muotoilu eri opintokokonaisuuksissa tulee osaksi
käsityökoulun arkea.
Tässä julkaisu luettavaksi, ole hyvä!

Maire Valkonen
rehtori
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Pilottijakso pähkinänkuoressa
Hynttyyt yhteen -hanke toteutettiin kuusi viikkoa kestävällä pilottijaksolla, jossa oli mukana kolme
pilottiryhmää ja 18 oppilasta Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulusta. Ryhmät valittiin iän perusteella
ja niihin haluttiin eri-ikäisiä oppilaita. Käsityökoulun opettajat huolehtivat pedagogisesta kaaresta:
opetuksen kulusta, materiaalien ja työvälineiden saatavuudesta sekä oppilaiden töiden edistymisestä
muotoilumentorin innostamien kokeilujen parissa. Muotoilupedagoginen sisältö ja suunnittelu oli
mentorin vastuulla. Opettajat ja mentori toimivat pilottipajoissa työparina.
Pilottijaksoa varten mentori suunnitteli muotoilupedagogisen sisällön, joka koostuu muotoiluluennosta, luonnoskirjatyöskentelystä ja pikatehtävistä. Jakso aloitettiin luennolla, jossa käytiin läpi
muotoilun perusperiaatteista, kuten muotoiluajattelua, muotoiluprosessia ja ideointi- ja ajattelutaitoja, joita voi hyödyntää niin Käsityökoulussa kuin yleensä kaikessa suunnittelussa. Luennon jälkeen
oppilaille jaettiin luonnoskirjat, joihin ohjeistettiin keräämään vapaasti ideoita ja inspiraatiota: kuvia,
piirustuksia, kirjoitettuja listoja kiinnostavista asioista ja erilaisia kollaaseja jne. Luonnoskirjatyöskentely otettiin käyttöön koko lukuvuoden ajaksi ikäänkuin opintojen päiväkirjaksi. Pikatehtävissä oli
puolestaan eri ikäisille eritasoisia sisältöjä. Pikatehtävän 5–15 minuutin kestävän tehtävän tarkoituksena on lyhyessä ajassa saada ideoita ja inspiraatiota ilman sen kummempaa “sensurointia”. Tehtävissä kannustettiin pohtimaan monipuolisesti oman elämän ympäristöä ja ilmiöitä.
Oppilaiden omakohtaisia kokemuksia otettiin mukaan ohjaamaan toimintaa luonnoskirjatyöskentelyyn ja pikatehtäväviin. Materiaalivalinnoissa tai tekniikoissa oppilaat saivat tavanomaista vapaammat
kädet. Pohdimme yhdessä kuinka suunnitelmat saataisiin toteutettua ja katsoimme koko lukuvuotta
sen sijaan että mentäisiin eteenpäin yksi jakso kerrallaan. Pohdimme yhdessä kuka opettajista voisi
ohjata kussakin suunnitelmassa parhaiten käsityökoulun eri jaksoilla. Oppilaat tekivät alustavia työsuunnitelmia ja kartoitimme tarvittavia materiaaleja tuleville jaksoille.
Muotoilupedagoginen teoriaosuus vei pilottijakson kuudesta opetuskerrasta kaksi ensimmäistä ja sitä
seuraavat neljä kertaa oltiin pajoissa. Pilottijaksosta saaduista kokemuksista on koottu Muotoilupedagogiikka Käsityökoulussa -toimintamalli ja opas.
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Muotoilupedagoginen sisältö
Muotoilupedagoginen sisältö koostuu muotoiluluennosta, luonnoskirjatyöskentelystä, pikatehtävistä
sekä ryhmäkeskustelun avulla tapahtuvaa havainnointia, pohtimista ja oppimista.
Luennossa painotettiin ideoinnin ja inspiraation tärkeyttä ja koitettiin vastata kysymykseen, mitä
suunnitellaan, kenelle tai mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Kokeilut, prototyypit ja iteroiva työskentelytapa tuodaan mahdollisimman selkeillä esimerkeillä opiskeluun. Muotoiluprosessi esitellään
luennossa polun muodossa nimellä ”Ideasta tuotteeksi -polku”. Tavoitteena oli myös houkutella
oppilaista havannoimaan ympäristöä, pohtimaan kriittistä kuluttajuutta sekä löytämään omaa henkilökohtaista tyyliä tai tapaa hahmottaa maailma. Oppilaita houkuteltiin pohtimaan yli rajojen minkälaisia käsitöitä he voisivat tehdä. Erityisesti kannustettiin pohtimaan käsityön tekemistä oman elämän
konteksissa ja miten oppilaiden omat henkilökohtaiset ja persoonalliset mielenkiinnon kohteet tai
mieltymykset voisivat tulla ilmi työskentelyssä. Nopea prototypointi esiteltiin tapana tehdä nopeita tai
”hölmöjä” kokeiluja ja korostettiin, että “hölmöltäkin” tuntuva ideaa kannattaa joskus kokeilla
Luonnoskirja otettiin käyttöön yhdessä koko ryhmän kanssa. Keskustelimme miten ja mitä kaikkea
luonnoskirjaan voi tehdä: omia lempiaiheita vaikkapa musiikista, elokuvista tai muista harrastuksista;
värikarttoja; kuvia netistä tai lehdistä; materiaalinäytteitä; sana-assosiaatioita ja vapaata tekstiä; unelmia ja haaveita, erilaisia listoja mm. kiinnostavista asioista, materiaaleista, tuotteista; ym. Tyylikarttoja
kannustettiin tekemään inspiraation lähteiksi vaikkapa värimaailmoina, inspiroivien kuvien kollaasina,
vaatekokoelmana, tuotevalikoiman tai inspiroivien kuvien kollaasina. Haastattelu puolestaan toimi
apuna, kun haettiin perusteluja, mitä tehdään (ongelmanratkaisu) ja kenelle.
Pikatehtäviä käytettiin apuna kuten työkaluja, kun haluttiin löytää uusia ideoita, ”tuulettaa” päätä tai
löytää uutta suuntaa hidastuneessa työskentelyvaiheessa. Tehtävään annetaan aikaa 5–15 min. Pikatehtävästä saatuja ideoita kannattaa käydä läpi myös ryhmässä ja jatkojalostaa niitä, jos ryhmässä on
siihen hyvä hetki. Pikatehtävän tuloksia voi myös tallettaa myös ideapankkiin eli luonnoskirjaan ja niihin voi palata myöhemmässä vaiheessa joko Käsityökoulussa tai vapaa-ajalla. Pilottijaksossa käytettiin
Unelmien huone -tehtävää ja Unelmien synttärit -tehtävää.
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CASE: ANSAN OPPIMISPOLKU
Pilottijakson alussa
muotoiluluento ja
luonnoskirjatyöskentelyn esittely.

”Unelmien oma huone”
-tehtävää käytettiin
ideoiden hakuun.
Ideoita tuli mm. jakkara,
yöpöytä, päiväpeitto.

Seuraaviin jaksoihin
alustavia suunnitelmia:
valitun kuosin käyttö
kankaanpainannassa ja
tuotteiden valmistus
kankaasta.

Ensimmäisiksi ideoita
palloteltiin ja hahmoteltiin
vapaasti mm. puinen
jakkara ja päiväpeiton
kuosisuunnittelu.
Uusi muotoilukierros
seuraavassa jaksossa
kankaasta ja kuosin
jatkokehittelyä.

Granaattiomena kuosia
varten tehtiin ensin
kalvosapluuna ja sen
jälkeen valotettiin seula.

Kankaanpainokokeiluja,
joiden pohjalta lisää
kuviovaihtoehtojaja versioita.
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Jakkaraidea siirrettiin
tuleville jaksoille ja
jatkettiin päiväpeitolla,
koska pilottijakson painotus
oli tekstiilissä ja
pukeutumisesta.

Kuosiluonnoksista valikoitui
viikuna, auringonkukka
ja granaattiomena.
Piirustuksia ja vesiväritöitä.

Kuvia Ansan
työskentelyn
etenemisestä.
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Valmis tuote.
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TAVOI T T E I TA
∞ O
 ppia ympäristönlukutaitoa ja kriittistä kuluttaja-asennetta.
∞ O
 ppia ymmärtämään mikä on muotoilun suunnitteluprosessi ja kuinka sitä käytetään.
∞ O
 ppia tekemällä ja kokeilemalla ja näin löytää uusia
tapoja tehdä käsitöitä.
∞ O
 ppia kuinka ideoita kehitetään ja miten ideoista
opitaan uutta herättämällä uteliaisuus, empatiakyky ja
ongemanratkaisutaidot.
∞ O
 ppia itsenäiseen ja rohkeaan ajatteluun, ajatusten
vaihtoon ryhmässä ja yhdessä ideoimiseen.
∞ O
 ppia ymmärtämään mitä on kokeilu, aloitteellisuus,
näkökulman vaihto ja virheistä oppiminen.
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M I TÄ ON M U OTO I L U ?
Perinteisesti muotoilu on painottanut tuotesuunnittelua, jolloin on keskitytty mm. materiaaleihin, valmistustapaan tai ulkomuotoon.
Nykyään muotoilu nähdään monipuolisempana.
Muotoilun menetelmiä hyödynnetään kaikenlaisten
ongelmien ratkaisuun muotoiluajattelun avulla. Muita
muotoilun tapoja ovat mm. palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu tai käyttäjäkokemuksen muotoilu.

Muotoilu on....
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

tiedonhakua ja -analysointia
kriittistä ajattelua
uteliaisuutta
empatiaa
mielikuvitusta
ongelmanratkaisutaitoja
oma-aloitteisuutta
yritteliäisyyttä
vuorovaikutustaitoja
muuntautumiskykyä
yhteistyötaitoja
idean esittämistaitoja
epävarmuuden sietämistä
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M I TÄ ON
M U OT OI LU A J AT TEL U ?
Muotoiluajattelu on tapa kehittää uudenlaisia ratkaisuja
hyödyntäen muotoilijoiden menetelmiä ja ajattelutapoja.
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MUOTOILUN MENETELMÄT,
M U OT OI LU PRO SESSI &
PI K AT E HTÄV ÄT
∞ Luonnoskirjatyöskentely-menetelmä
∞ Tyylikartta-menetelmä
∞ Haastattelu-menetelmä
∞ Ideasta tuotteeksi -polku -prosessi
∞ Unelmien huone! -pikatehtävä
∞ Unelmien synttärilahja! -pikatehtävä
∞ Mitä sattuu -tekniikka! -pikatehtävä
∞ Huonoin muotoilija -pikatehtävä
Menetelmä = työskentelymenetelmä eli tapa tehdä joku
asia, kun halutaan saavuttaa tavoite.
Prosessi = sarja toimenpiteitä, tekoja joka tuottaa määritetyn lopputuloksen.
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IDEASTA TUOTTEEKSI -POLKU
ELI M U OTO IL U P RO S E S S I
Muotoilun suunnitteluprosessi eli muotoiluprosessi
antaa suunnan tekemiselle ja auttaa etenemään. Usein
polulla palataan taaksepäin, koska on opittu jotain
uutta.
Muotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa käytetään muotoilumenetelmiä.
Lopputuloksena on ratkaisu: tuote tai palvelu
∞ uteliaisuus ja empatia
∞ ideointi
∞ luonnostelu
∞ prototyyppi eli mallikappale
∞ testaus
∞ jatkokehittely
∞ (ehkä uusia protoja & testauksia)
∞ valmis tuote tai palvelu
∞ lanseeraus
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IDEASTA TUOTTEEKSI -POLKU E L I
MUOTOILUN SUUNNITTELUPROSESSI
LANSEERAUS
PROTO
VALMIS
TUOTE

LUONNOSTELU
TESTAUS

UUSI PROTO
TESTAUS,
JATKOKEHITTELY?

IDEOINTI
JATKOKEHITTELY
UTELIAISUUS
JA EMPATIA
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LU ONN OS KI RJ A
& L U ONN OSTEL U
∞ Piirtäminen ja luonnostelu
∞ Kirjoittaminen: sana, lause, ajatus
∞ Kuvat: printattu, lehdestä leikattu ym.
∞ Värikartat
∞ Materiaalinäytteiden liittäminen
∞ Jatkosuunnitelmien tekeminen
∞ Listat
∞ Miellekartta tai kuvakollaasi

Tee monenlaista sisältöä luonnoskirjaasi
Mieti mitkä aiheet sinua kiinnostaa? Mikä sinua inspiroi?
∞ Sisustus- tai vaatetyylit?
∞ Joku ihana lomamuisto? Joku tunnelma?
∞ Korut, asusteet
∞ Musiikki?
∞ Tubettajat? Mitä katsot somessa?
∞ Värit? Materiaalit?
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Jyväskylän
käsityökoululaisten
luonnoskirjoja

∞ L
 uonnoskirjaan keräillään kuvia, omia piirroksia, luonnoksia, lauseita, värikollaaseja, materiaalinäytteitä,
listoja, miellekarttoja tai kuvakollaaseja mistä tahansa
aiheesta - kaikkea mikä miellyttää tai kiinnostaa.
∞ K
 eräilyn jälkeen luonnoskirjan ideoita on helppo jatkojalostaa. Piirrä lisää luonnoksia, tai tiivistää kirjoitettua tekstiä tai luonnostele kerättyjen kuvien perusteella lisää versioita.
∞ T
 ee lopuksi ikään kuin tiivistetympi suunnitelma ideastasi: pyri siihen että muutkin ymmärtävät helpommin ideasi.
∞ L
 uonnoskirjasta alkaa pikku hiljaa löytyä ja hahmottua
oma tyyli: mikä on minun juttuni? Mistä minä pidän?
Mistä minä en välitä? Mikä on minulle tärkeää?
∞ L
 uonnoskirja on myös ideapankki ja päiväkirja, josta
näet muotoiluprosessin kulun, ongelmat joita on ratkaistu tai ideat joita on yrityksen ja erehdyksen kautta
jalostettu.
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TY Y L I K A R T TA
∞ Voit käyttää tyylikartan inspiraationa luonnoskirjaan
koottuja kuvia, värejä, sanoja ym. Valitse niistä jokin
aihe josta alat tehdä tyylikarttaa. Tee se erilliselle
A4-paperille tai luonnoskirjan aukeamalle.
∞ Esimerkkejä tyylikarttasta: kerää sinua kiinnostavia
samantyylisiä asioita tai kuvia karttaasi. Kirjoita sanoja,
mieleentulevia ajatuksia ryppäiksi. Tai tee värikarttoja.
Tai kuvio - kuosikarttoja. Tai tee kevään upein mekkokartta. Tai mukavimmat hiuspannat-kartta. Mitä
tahansa.
∞ Esittele valmis kartta ryhmälle. Pohtikaa yhdessä
makuasioista, mieltymyksistä tai mitä tyyli tarkoittaa.
Haluanko sanoa jotain omalla tyylilläni?
∞ Oman tyylin hahmottaminen ja oman
Visuaalisen maailman havainnointi on selkeää tyylikartan avulla. Käytä tyylikarttoja suunnitelun apuna.
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HA AS TAT TEL U
∞ Haastattelu tehdään parityönä tai ryhmässä
∞ Ensin päätetään mikä on haastattelun aihe.
Mihin tarvitset tietoa? Mitä ongelmaa ratkaistaan?
∞ S
 euraavaksi päätetään kuka on haastattelija ja kuka on
haastateltava. Kysymykset tekee joko haastattelija tai
ne tehdään yhdessä.
∞ H
 aastattelija haastattelee n. 10 minuuttia ja samalla
kun esitetään kysymyksiä kirjoitetaan tai piirretään
muistiinpanoja.
∞ Kun aika on loppu, roolit vaihtuvat.
∞ L
 opuksi haastattelut voidaan esittelevät koko ryhmälle ja keskustella niistä yhdessä.

20

UNELMIEN SYNTTÄRILAHJA
PIKATEHTÄVÄ
1) M
 ieti millainen olisi sinun unelmien synttärilahja.
Kuvaile lahjaa, kerro mikä siinä miellyttää.
		 −› Kirjoita & piirrä luonnostelukirjaan.
2) S
 uunnittele super-kivat juhlat jotka olisivat juuri
sinun toiveiden mukaiset. Kirjoita & piirrä luonnostelukirjaan.
3) H
 aastattele naapuria millainen olisi hänen unelmien
synttärilahja. Koita keksiä kysymyksiä avuksi, esim.
Mitä harrastat? Mitä seuraat somessa tai tv:ssä?
Millaisista kengistä/vaatteista/laukuista/ tykkäät?
Mitä sait lahjaksi viime synttäreinä/jouluna tms?
Mistä lahjoista et tykkäisi yhtään?
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U N E LM I EN H U O N E
PIKATEHTÄVÄ
Ideoidaan ja suunnitellaan unelmien oma huone tai
oma tila.
∞ Millainen olisi unelmien oma huone tai unelmien oma
tila?
∞ Miltä siellä näyttää?
∞ Mitä siellä voi tehdä?
∞ Mikä on sinusta ihanaa, kaunista, käytännöllistä, toimivaa, rentouttavaa, tai turvallista?
Kerätkää kuvia ja ajatuksia luonnoskirjaan tai paperille.
Keskustelkaa tähän liittyvistä unelmista, toiveista,
ideoista, ongelmista parin kanssa tai yhteisesti ryhmänä.
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Jyväskylän
käsityökoululaisten
luonnoskirjoja

Ehdotuksia unelmien huone -tuotteeksi
Jatkojalosta eli vie ideaa eteenpäin unelmien huonetehtävästä. Suunnittele tuotteita joita voisit tehdä käsityökoulussa:
∞ Sisustustyyny
∞ Sisustustyynyn päällinen
∞ Säilytin, kori tai laatikko
∞ Ruukkusuoja huonekasville
∞ Sängynpeitto
∞ Pussukat säilytykseen
∞ Muistitaulu
∞ Ripustuskoukku
∞ Naulakko
∞ Avainkoukku
∞ Avaimenperä
∞ Penkki
∞ Palli
∞ Vaatepuu
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MITÄ SATTUU -TEKNIIKKA
PIKATEHTÄVÄ
Nyt heittäydytään sattuman varaan.
Joskus omat ajatukset pään sisällä rajoittaa ideointia.
Silloin kannattaa tehdä jotain yllättävää.
Ota hyllystä kirja käteen. Valitse sivu viisitoista, josta
valitset kolme sanaa ja käytä niitä apuna ideoinnissa ja
suunnittelussa.
Tämä ehkä tuntuu kummalliselta, mutta koita olla välittämättä. Pidä mieli avoimena! Koita vapautua totutusta.
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HUONOIN MUOTOILIJA -KISA
PIKATEHTÄVÄ
Suunnittele tuote joka on muotoiltu todella huonosti.
Yritä parhaasi, että...
∞ Tuotteen käyttäminen on todella vaikeaa.
Mitä pitäisi tehdä?
∞ On hankala tajuta mihin sitä käytetään.
∞ Tuotteen käytäminen on noloa, pelotavaa tai siitä
tulee paha mieli.
Mieti millaisella tuotteella voittaisit palkinnon.
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L Ä HT E E T
MUTKU, https://muotoilukasvatus.info
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2020/01/
matka-tuotemuotoiluun-opas-opettajille-11.3.-20-sivu-kirja.pdf
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