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DIgY  – itse tekeminen ja digitaaliset työtavat

Tässä julkaisussa kerrotaan DIgY – itse teke-
minen ja digitaaliset -työtavat hankkeesta ja 
sen tuloksista. Hankkeessa oli kolme keskeistä 
tavoitetta ja kokonaisuutta: Digitaaliset alus-
tat ja sovellukset, Muotoilupedagogiikka sekä 
Pilotit. Opetushallituksen rahoittaman kehittä-
mishankkeen toteuttivat Jyväskylän käsityö- ja 
muotoilukoulu (Taito Keski-Suomi ry) ja Käsi-
työ- ja muotoilukoulu Näppi (Taito Etelä-Poh-
janmaa ry) 1.8.2020–30.6.2022.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä henkilöstön 
digitaalista osaamista käsityökoulujen ope-
tuksessa. Hankkeessa järjestettiin opettajille 
koulutusta erilaisten digitaalisten alustojen ja 
-sovellusten käyttämisestä sekä etsittiin tapoja 
niiden pedagogiseen hyödyntämiseen muotoi-
lussa. Opettajat valmistivat digitaalisia oppima-
teriaaleja erilaisten verkkotyökalujen avulla.

Hankkeessa vahvistettiin käsityökoulujen 
opettajien muotoiluajattelua sekä pedagogista 
osaamista digitaalisia alustoja hyödyntäen. 
Opettajat kehittivät Pilotti-ryhmille muo-
toilupedagogisia oppimissisältöjä Esine- ja 

tekstiiliympäristöt -opintokokonaisuuteen käyttämällä erilaisia digitaalisia alustoja ja verkkotyökaluja. 
Piloteissa opettajat loivat yhdessä oppilaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa uusia pedagogisia 
toimintamalleja muotoilukasvatukseen, oppilaiden tiedon ja taidon tueksi sekä vahvistivat muotoilu-
ajattelun hyödyntämistä ongelmanratkaisutilanteissa. Digitaalisia alustoja käytettiin oppimisproses-
seissa mm. tiedon hankinnassa, ongelmien määrittelyssä, ideoinnissa, suunnittelussa ja yhteisöllisyy-
den vahvistamisessa. Muotoilun menetelmiä ja digitaalisia työvälineitä otettiin osaksi käsityökoulujen 
toimintakulttuuria ja arkea, soveltaen niitä aineettomaan ja aineelliseen käsityöhön ja kulttuuriympä-
ristöön.

Hankkeen aikana järjestettiin neljä koulutuspäivää. Opettajat hyödynsivät koulutusten sisältöjä pilotti-
ryhmiensä kanssa. Viimeisen koulutuspäivän aikana esiteltiin yhteisesti pilottiryhmistä saatuja koke-
muksia ja hyviä käytäntöjä. Opettajien ja oppilaiden yhdessä tuottamat pikatehtävät, luonnoskirjojen 
käyttäminen sekä muut digitaaliset oppimateriaalit tallennettiin sähköiseen oppimateriaalipankkiin, 
josta ne ovat kaikkien opettajien käytössä jatkossa. Hanke lisäsi käsityökoulujen keskinäistä yhteis-
työtä sekä osaamisen jakamista. 

Hankeen tuloksena syntyi uusia toimintatapoja ja vahvistettiin jo olemassa olevaa osaamista. Tär-
keimmät oivallukset ja uudet toimintatavat digitaalisista alustoista ja muotoilupedagogiikasta otetaan 
mukaan tulevaisuudessa käsityökoulujen arkeen ja toimintakulttuuriin.

Tämä julkaisu painottuu hankkeen pilotteihin sekä muotoilupedagogiikan tehtäviin ja niiden toteutus-
ten esittelyyn. Tervetuloa pikatehtävien ja luonnoskirjojen maailmaan!
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Muotoilu- ja digikoulutus opettajille
Koulutuskokonaisuuden pedagogisena tavoitteena oli tuoda muotoilun menetelmiä ja työskente-

lytapoja osaksi käsityö- ja muotoilukoulujen opetusta sekä oppia hyödyntämään digitaalisia julkai-

sutyökaluja. Kouluttajina olivat muotoilija (AMK) Marianne Tiitinen ja FM, julkaisugraafikko (AT) Miia 

Huttu. Ensimmäinen muotoilun Teams-koulutus sisälsi ennakkotehtävän ja muotoiluluennon. Kou-

lutuskerran aikana käsiteltiin mm. luonnoskirjan käyttämistä ja pikatehtävien hyödyntämistä opetuk-

sessa. Oppilaille on tärkeää kertoa helposti ja ymmärrettävästi mitä muotoilu on, miksi ja miten sitä 

hyödynnetään myös käsityön opinnoissa. Tavoitteena on avata käsitteitä ja havainnollistaa muotoi-

lunprosessia oppilaiden ikä huomioiden. Luonnoskirjatyöskentelyssä muotoilupedagogiikka tuodaan 

konkreettisesti käsityökoulun opetukseen. Pikatehtävät tarjoavat helppokäyttöisiä ja koko lukuvuoden 

ajan käytettäviä, luovia työvälineitä opetukseen. 

Toisen koulutuskerran aikana tutustuttiin kolmeen verkossa toimivaan, digitaaliseen julkaisutyöka-

luun: Canva, Prezi ja Blogger. Myös tälle kerralle oli ennakkotehtävä. Digitaalisia julkaisutyökaluja 

voidaan hyödyntää käsityökouluissa mm. esitemateriaaleissa, dokumentoinnissa tai oman työskente-

lyn julkaisemisessa. Varsinkin Canva osoittautui hyväksi digitaaliseksi työvälineeksi ja oppilaat oppivat 

nopeasti.

Koulutuskokonaisuuden aikana opettajat sovelsivat opetuksessaan muotoilun menetelmiä ja digitaa-

lisia julkaisutyökaluja sekä toteuttivat niitä piloteissa. Kolmannen Teams-koulutuksen aikana jaettiin 

opettajien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä eri ikäisissä oppilasryhmissä. Neljännen, hankkeen päättä-

vän, Teamsin aikana esiteltiin omat opetuspilotit. Koulutuksen jaksottaminen ja työskentely omissa 

opetusryhmissä tapaamisten välillä toi mukaan käytännönläheisen työotteen. Muotoilun työtapojen 

sekä digitaalisten julkaisutyökalujen hyödyntämistapojen jakaminen opettajien kesken, vahvisti make 

and share -toimintakulttuuria kahden hanketta toteuttaneen, käsityö- ja muotoilukoulun välillä. 

Pikatehtäviä ja huomioita niiden käyttämisestä on tarkoitus jatkossa kerätä yhteiseen digitaaliseen 

“Pikatehtävä Pankkiin”. Pikatehtävien visualisoinnissa hyödynnetään mm. Canvaa. Muotoilupedago-

gisten menetelmien käyttö on pidemmän ajan prosessi, jossa opettajat ja oppilaat saavat vaikutteita 

toisiltaan, opitaan hyviä käytäntöjä sekä kehitetään omia menetelmiä. 

DIgY-hankkeen koulutukset:

13.8.2021  Muotoilupedagogiikan menetelmät ja työkalut, Marianne Tiitinen-Ritvanen

20.8.2021 Digitaaliset julkaisutyökalut, Miia Huttu

29.10.2021    Luonnoskirjan, pikatehtävien ja digitaalisten julkaisutyökalujen kokeilu- ja suunnittelu-
tehtävien esittely, Marianne Tiitinen-Ritvanen

25.3.2022  Pilottien esittely ja hankkeen päätös, Marianne Tiitinen-Ritvanen
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DIgY-hankkeesta työvälineitä opetukseen

DIgY-hankkeen opettajien arviointikyselyyn saatiin yhdeksän vastausta. Kaikki vastaajat osallistuivat 

ensimmäiseen muotoilupedagogiikan koulutukseen ja seuraavistakin koulutuskerroista vain muutama 

opettaja oli poissa. Opettajat ovat hyödyntäneet hankkeessa opittua muotoilupedagogiikkaa sekä sen 

työvälineitä kuten luonnoskirjoja ja pikatehtäviä eri-ikäisten lasten ja nuorten käsityökouluryhmissä. 

Pikatehtävät ovat auttaneet löytämään uusia näkökulmia ja laajempia mielikuvia tehtävien suoritta-

miseen ja oman käsityön toteuttamiseen. Pikatehtävät ja luonnoskirjan käyttäminen tukivat toisiaan 

oppimisprosessissa.

Opettajien keräämän palautteen mukaan, oppilaat suhtautuivat pääosin myönteisesti luonnoskirjojen 

käyttämiseen ja pikatehtäviin. Luonnoskirjat kulkivat mukana opetuksessa ja niihin tehtiin ideointia, 

suunnitelmia, työpiirustuksia, tuotelistoja, kollaaseja väreistä tai tyyleistä ja muistiinpanoja tulevia 

tehtäviä varten. Pikatehtävät innostivat oppilaita ideoimaan ja suunnittelemaan. Joillekin ne lisäsivät 

motivaatiota ja joku koki turhina. Varsinkin luonnoskirjat olivat ahkerassa käytössä. Niihin oli helppo 

tarttua. Jos oppilas ei ollut kiinnostunut suunnittelusta, luonnoskirjan käyttö hiipui alkuinnostuksen 

jälkeen. 

Muotoilupedagogiikan vahvempi mukanaolo teki opetuksesta vuorovaikutteisempaa, toi yhteistä 

ihmettelyä, keksimistä ja korosti oppimistehtävien prosessimaisuutta sekä toi sitä paremmin näky-

väksi. Leikki, irrottelu ja kokeilut lisäsivät oppilaiden rohkeutta ja ryhmän yhteisöllisyyttä. Pikatehtävien 

avulla suunnitteluprosessia voitiin jaksottaa pienempiin osiin. Pikatehtävät innostivat opettajia uudella 

tavalla opetussisältöjen suunnitteluun. Osa koki muotoilun elementtien tuoneen omaan opetukseen 

monipuolisuutta, järjestelmällisyyttä ja uusia näkökulmia. Osalle muotoilupedagogiikka oli entuudes-

taan tuttua ja jo vahva osa opetusta.

Digitaalisista julkaisutyökaluista Canvaa käytti kahdeksan ja Preziä sekä Bloggeria yksi opettaja. 

Oppilaat tekivät Canvalla mm. esityksiä, julisteita, visuaalisia tiedotteita ja dokumentointia. Opettajat 

toteuttivat visuaalisia ohjeita, tehtävänantoja, palautelomakkeita ja muita oppimismateriaaleja sekä 

suunnittelivat pikatehtäviä. 

Opettajat arvioivat, että hankkeen koulutuksista heille jää pysyvästi käyttöön luonnoskirja, pikateh-

tävät ja digitaalisista julkaisutyökaluista Canva sekä leikin, kokeilemisen ja oppilaan oman ajattelun 

vahvistaminen oppimisprosessissa. Tavoitteena on jatkossa kerätä pikatehtäviä sähköiseen ”Pikatehtä-

väpankkiin” kaikkien opettajien käyttöön.

Hankkeen koulutukset järjestettiin Teamsin kautta. Etäkoulutuksen hyvinä puolina pidettiin sitä, ettei 

työaikaa kulunut matkustamiseen eikä kertynyt matkakuluja, mikä mahdollisti usean opettajan osal-

listumisen. Etäkoulutusten huonoiksi puoliksi koettiin vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja yhteisen 

innovoinnin vähäisyys. Yhteyksissä oli välillä teknisiä ongelmia.  

Hanke koettiin käytännönläheiseksi, se oli tuonut omaan pedagogiikkaan työvälineitä ja uusia ajatte-

lumalleja.  



OHJELMA

MUOTOIL I JA  AMK,  AMMATILL INEN OPETTAJA

MUOTOILUPEDAGOGI IKKA -KOULUTUSPÄIVÄ
PERJANTAI  13 .8 .2021  KLO 9-15

 
MARIANNE T I IT INEN-RITVANEN 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näppi
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu

DIgY- hanke ja koulutuspäivän avaus
Ennakkotehtävä
Muotoilupedagogiikka Käsityökoulussa
Lounas
Muotoilupedagogiikka Käsityökoulussa
Etätehtävä 
Lopetus

09:00
09:20
10:00
12 -13
13:00
14:30
15:00

ENNAKKOTEHTÄVÄ
"Huonoin muotoilija- kilpailu"

 
Suunnittele tuote joka on muotoiltu todella huonosti. 
Yritä parhaasi, että.....
...tuotteen käyttäminen on todella vaikeaa. 
...on hankala tajuta mihin sitä käytetään.
...tuotteen käyttäminen on vaikkapa noloa, pelottavaa
tai siitä tulee paha mieli.

Mieti millaisella tuotteella voittaisit palkinnon. Kuvaile
tuote piirtämällä ja sanallisesti. Tehtävä käydään
yhteisesti läpi 13.8. 



Ennakkotehtävä

"Huonoin muotoilija- kilpailu"

Yritä parhaasi, että.....
...tuotteen käyttäminen on todella vaikeaa. 
...on hankala tajuta mihin sitä käytetään.
...tuotteen käyttäminen on vaikkapa noloa,
pelottavaa tai siitä tulee paha mieli.

Mieti millaisella tuotteella voittaisit palkinnon.
Kuvaile tuote piirtämällä ja sanallisesti. 

 



Noloa-kassimuotoilua

Ongelma: käsilaukusta ei löydy tavaroita

Ratkaisu: läpinäkyvä laukku

Nolous: elämäni näkyy kassista kaikelle kansalle

+ saumat ratkeavat jossain vaiheessa, kun 

muoviin on ommeltu tiheitä reikärivejä

Ennakkotehtävä 1



Näin korona aikaan tulee pestyä käsiä toistuvasti, ja 

mikäs sen harmillisempaa kuin että kotiin saapuvat 

vieraat koskettelevat likaisilla käsillään vessan hanan 

kahvaa! Näin käsissä olevat bakteerit tarttuvat kahvaan 

ja siitä seuraavan käyttäjän käsiin! 

Ei hätää, meillä on ratkaisu, oraalikahva! 

Oraalikahva on suurikokoinen, normaalin hanan kah-

vaan sidottava laatikkomainen lisäkappale, joka estää 

tarttumasta ja käyttämästä hanaa normaalin tapaan. 

Sen sijaan laatikon päällä on ns. suukappale, josta 

käyttäjän on kätevää tarttua suulla kiinni ja avata hana 

pelkästään suulla! 

Laatikko sidotaan paikalleen kankaisilla tarranauhoilla, 

jotka likaantuvat helposti sijaintinsa vuoksi. Suukappale 

on luontevaan tarttumiseen väärän muotoinen ja suu 

täytyykin avata todella auki. Hanasta riippuen laatikko 

saattaa hankaloittaa hanan liikuttelua sivuttaissuuntai-

sesti, mikä hankaloittaa entisestään lämpötilan sääte-

lyä, ja vähentää mahdollisesti lämpimän veden kulu-

tusta. Kappale tuo myös hanan kahvaan lisää painoa, 

joten hana saattaa kesken pesun painua kiinni. 

Suukappaleen varren urat saattavat antaa vaikutelman 

että ko. kohtaan tulee tarttua kädellä, mutta oikeasti 

urien tarkoitus on pysäyttää mahdollisesti käyttäjältä 

valuvat sylkivanat. Että tuotteen saa pestyä, koko 

touhu tulee irrottaa, sillä suukappale on kiinni hana-

kappaleessa. 

Ennakkotehtävä 2



Ennakkotehtävä 3



Taitokeskus Jyväskylän ennakkotehtäviä



DigY +Muotoilupedagogiikka käsityökoulussa

MuotoiluajatteluMuotoilupedagoginen
osaaminen

Digitaaliset alustat
opetuksessa



Muotoilupedagogiikka

käsityökoulussa

Luento

Muotoilupedagogiikan ydin tai  
sydän on muotoiluluento, joka
antaa eväät ymmärtää mitä

muotoilu on, mitä hyötyä siitä
on ja miten sitä voi käyttää

jne

Luonnoskirja-työskentely

 
Ensimmäinen ja tärkein
menetelmä, jonka avulla

muotoilupedagogiikka tuodaan
Käsityökoulun opetukseen

Pikatehtävät & muut
työkalut

Selkeät ja helppokäyttöiset
tehtävät ikään kuin

työkaluina opetuksessa



Muotoiluajattelu on tapa
kehittää uudenlaisia ratkaisuja

hyödyntäen muotoilijoiden
menetelmiä ja ajattelutapoja.

Muotoiluajattelu





 



Näppi-dokkari
Canvassa

Vasemmasta reunasta
voit valita kuvioita,

kuvia, tekstityyppejä,
tyylejä, taustoja ja
löydät mallipohjia.
Kruunulla merkityt
ovat maksullisia, älä

käytä niitä. 

Käytä dokkarissa kuvia
omista Näppi-töistäsi.

Raahaa ja pudota kuvat.
Lisäksi voit käyttää

Canvan kuvia
fiiliskuvina.

Tekemäsi muutokset tallentuvat
automaattisesti

Leiki ja testaile miten
ohjelma toimii

Nimeä työsi sivun
yläreunaan: oma nimi

Yläreunasta saat

vaihdettua värejä,

fontteja, läpinäkyvyyttä

ym. 

Hyödynnä asettelussa
näkyviin ilmestyviä

apuviivoja 
(kokeile liikuttaa

jotakin sivun
elementtiä)

Suurennuslasi

auttaa löytämään

Kehykseen

saat upotettua

kuvan

Peru muutos



OHJELMA
MUOTOILUPEDAGOGI IKKA -KOULUTUSPÄIVÄ

PERJANTAI  29 .10 .2021  KLO 9-15
 

MARIANNE T I IT INEN-RITVANEN 
MUOTOIL I JA  AMK,  AMMATILL INEN OPETTAJA

Käsityö- ja muotoilukoulu Näppi
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu

DIgY- hanke koulutuspäivän avaus
Muotoilupedagogiikka Käsityökoulussa: kertaus
Yhteinen tehtävä & töiden läpikäynti 
Lounas
Töiden yhdessä kehittämistä & tekijäoikeusasiat 
Lopetus

09:00
09:20
10:00
12 -13
13:00
15:00

Valmistautukaa näyttämään omia matskuja 1-3 diaa 
Miten olet edennyt luonnoskirjan kanssa?
Miten olet edennyt pikatehtävien kanssa?

Oletko päässyt aloittamaan pilotin suunnittelun? 
 

Käymme läpi opetusmateriaalin tekijäoikeusasiat
lyhyesti.

 
Perjantaina tavataan :)

 



Etätehtävä

"Luonnoskirja"

Suunnittele syksyn opetukseen ohjeistus
kuinka oppilaat ottavat luonnoskirjan
käyttöön. Kuinka luonnoskirjaa on tarkoitus
käyttää? Mitä sinne voi tehdä? Miksi se on
käytössä? Miten käytätte luonnoskirjaa
lukuvuoden aikana?

 



TEHTÄVÄ 1.:
- suunnittele Näppikirjasi 

kanteen nimesi
- mieti erilaisia kirjainten muotoja, 

kirjainten koristelua ja kirjainten asettelua
Tarvikkeet:
- paperia

-lyijykyniä
 
 

TEHTÄVÄ 2.:
- valitse pikatehtävän 1.  suunnitelmistasi 

yksi, jolla toteutat Näppikirjan
 kanteen nimikoinnin

Tarvikkeet:
- tarrapaperia

-lyijykyniä
- mustia tusseja

- puuvärejä

Näppikirjan nimikointi

Luonnoskirja 1





Nikkarit r 33

2. jakso          tekstiiliympäristö

kankaanpainanta          logo/kuva

Luonnos-
kirja

 

Luonnoskirja 2



tämä on paikka johon

tallennetaan omia ajatuksia ja

suunnitelmia eri tavoin koko

lukuvuoden ajan

piirretään, luonnostellaan

väritetään

ideoidaan, havainnoidaan

kehitellään

omia ajatuksia ja pohdintoja

tehdään kollaaseja

mietitään asioita yhdessä

mitä olen tehnyt

mitä olisi kiva tehdä?

Mitä luonnoskirjalla tehdään?



Suunnittelua, ideointia, muistiinpa
noa ym.

k

i

r

j

a

L

u

o

n

n

o

s

Luonnoskirja 3



Kirjoitaensim
m

äi
se

lle
si

vu
lle

om
a nim

esi ja  tuunaa sivusta m
ieleisesi.   Tuunaa

m
yöskannet.  

Tee luonnoskrjasta 
omanlaisesi 



Voit täyttää kirjaa mm. annetunVoit täyttää kirjaa mm. annetunVoit täyttää kirjaa mm. annetun
uuden työn suunnittelulla kuvin,uuden työn suunnittelulla kuvin,uuden työn suunnittelulla kuvin,

sanoin, kuvia leikkaamalla jasanoin, kuvia leikkaamalla jasanoin, kuvia leikkaamalla ja
liimaamalla, tekemälläliimaamalla, tekemälläliimaamalla, tekemällä

värikokeiluja, miettien esim.värikokeiluja, miettien esim.värikokeiluja, miettien esim.
minkälaisella "fiiliksellä" otatminkälaisella "fiiliksellä" otatminkälaisella "fiiliksellä" otat

tehtävän vastaantehtävän vastaantehtävän vastaan



Voit miettiä luonnoskirjaan esim. mistä materiaalista, väristä, ym. 
olisi mukavinta tehdä seuraava työ. 

Voit myös miettiä minkälainen tehtävä työ olisi mieluinen.



 
Tee luonnoskirjastasi sellainen

Tee luonnoskirjastasi sellainen

 

 

jota sinun on mukava selailla

jota sinun on mukava selailla



Etätehtävä

"Pikatehtävä"

Suunnittele syksyn opetukseen pikatehtäviä.
Valitse opetettava aihe, joku ilmiö tai sisältö ja
tee opetuksen tueksi ja aiheeseen
virittäytymistä varten viisi pikatehtävää. 

 



Kirjanmerkki

Oppilailla on samanlaiset

luonnoskirjat, joten oman

tunnistamiseksi jokainen valmistaa

kartongista ja helmistä kirjanmerkit.  

Samaalla harjoitellaan myös nyörin

tekoa.

pikatehtävä 1.



Lempiväri

Oppilaille jaetaan postit lappuja.

Luokasta lähdetään etsimään

lempivärejä seinistä, kalusteista,

työvälineistä, tekstiileistä jne. Löydetyt

värit merkataan postit lapulla.

Katsotaan yhdessä mitä värejä on

valittu. Tehtävä jatkuu pigmenttien ja

painopastan sekoittamisella jota

käytetään myöhemmin kun

harjoitellaan painoseulan käyttöä.

pikatehtävä 2.



Ompelukoneen ajokortti.

Harjoitellaan ja kokeillaan

ompelukoneen toimintoja.

Paperille tulostetaan erilaisia

kuvioita jonka viivoja pitkin

ommellaan mahdollisimman

tarkasti. Saa myös kokeilla kaasu

pohjassa. Hyödynnetään

seulatyöskentelyn kokeilukankaat ja

valmistetaan esim. neulatyyny,

avaimenperä tai pieni voimahahmo

itselleen.  

pikatehtävä 3.



Hiukset
Tehtävä: 

- suunnittele erilaisia 
hiuksia kasvoille

- vahvista ääriviivat mustalla tussilla
- ei piirretä kasvoja

Tavoite:
- harjoitellaan erilaisten hiusten ja

kampausten piirtämistä Kasvoreliefi -
tehtävää varten

Tarvikkeet:
- A4 paperi, jossa valmiina kuudet 

ovaalit kasvot
- lyijykynät, kumit, mustat ohuet tussit

 
Lopuksi levitetään kaikkien piirrokset

pöydälle ja katsotaan kuinka monenlaisia
hiusmalleja syntyi

 

Pikatehtävä





MIKÄ VÄRI SYNTYY,

KUN KAKSI VÄRIÄ

SEKOITTUU?

VÄRIEN SEKOITTUMINEN

Pikatehtävä



Tehtävä:
1. Sekoitetaan yhteiset perusvärit

pilttipurkkeihin
2.  Jokainen oppilas maalaa neljä kahden

värin väriyhdistelmää, voi käyttää
perusvärejä tai sekoittaa perusväreistä

omia uusia värejä
   3. Tarkastellaan kuinka värit 

 käyttäytyvät ja  sekoittuvat, syntyykö
värien rajakohtaan uusi väri?

Tarvikkeet:
- temperavärejä pullossa

-vettä
-pilttipurkkeja

-lusikoita
-pensseleitä

-akvarellipaperia, esim. A6





PIKATEHTÄVÄT

3 lempiväriäsi?
mitä tulee mieleen kustakin väristä?
mistä väristä et tykkää ja miksi?

PIKATEHTÄVÄ 1

PIKATEHTÄVÄ 2

 mikä eläin olisi lempilemmikkisi 

minkä nimen antaisit lemmikillesi?
     jos se voisi olla mikä eläin vaan?

 
PIKATEHTÄVÄ 3

mikä väri olisi joku
aineeton asia, kuten;
ilo
suru
kipu



 

SUPERSANKARI
L U O  O M A  

ERILAISIA LIIKKUMISTAPOJA
ERILAISIA SUPERVOIMIA
ERILAISIA SUPERSANKARIN HEIKKOUKSIA
TYÖVÄLINEITÄ JA TYÖKALUJA

HYVÄNTEKIJÄ - SUPERSANKARI

SUUNNITELLAAN JA VALMISTETAAN NIKKARIRYHMÄN KANSSA VANERINEN
SEINÄ/YÖVALAISIN ITSE IDEOIDUN SUPERSANKARIN LOGON MUOTOON.

IDEOINTI
TEHTAVA ALOITETAAN IDEOIMALLA SUPERSANKARIN OMINAISUUKSIA, JOISTA ARPOMALLA
MUODOSTETAAN OMIA SUPERSANKAREITA, MITA OUDOMPI, SEN PAREMPI! OPPILAILLE
JAETAAN PAPERIT JOIHIN KIRJOITETAAN NOPEAAN TAHTIIN KEKSIEN 

1.
2.
3.
4.

OPPILAIDEN LAPUT SEKOITETAAN NELJÄÄN KULHOON JA VUOROTELLEN KUKIN POIMII
ITSELLEEN LAPUN JOISTA SELVIÄÄ OMAN SUPERSANKARIN KO. OMINAISUUDET. LISÄKSI
SUPERSANKARILLE SAADAAN KATSOMALLA OMAN PAIDAN VÄRI JA NOSTAMALLA LAPPU
JOSSA LUKEE JOKIN TYÖKALU/TYÖVÄLINE. 

ESIM. HIIPIMÄLLÄ LIIKKUVA SUPERSANKARI, JONKA SUPERVOIMA ON ELÄINTEN HALLINTA
MIELEN AVULLA JA HEIKKOUTENA ON KISSAT. NIMI: SININEN NAULA

JOKAINEN VOI TÄLLÄ TAVOIN ARPOA ITSELLEEN 1-3 SUPERSANKARIA, JOISTA VALITAAN
MIELENKIINTOISIN. TÄLLE LUONNOSTELLAAN MYÖS LOGO, JOKA JOLLAIN TAVALLA
ILMAISEE JOKO SUPERSANKARIN NIMEÄ, SUPERVOIMAA, LIIKKUMISTA TAI HEIKKOUTTA. OMA
SUPERSANKARI ESITELLÄÄN MUILLE. (ENNEN LUONNOSTELUA TUTKITAAN OLEMASSA
OLEVIA SUPERSANKARILOGOJA/MERKKEJÄ.

VARSINAINEN TYÖ
VARSINAISEEN VALAISEEN SAA KÄYTTÄÄ JOKO NYT SYNTYNYTTÄ SUUNNITELMAA TAI TEHDÄ
UUSI VALITSEMALLA ITSE HALUTUT OMINAISUUDET

Pikatehtävä



 

SUPERSANKARI
L U O  O M A  

KKIRJOITA NIIN MONTA ERILAISTA LIIKKUMISTAPAA

KUIN KEKSIT. HAE IDEOITA MIETTIMALLA

ESIMERKIKSI MITEN VAUVAT, AIKUISET, LINNUT TAI

VAIKKA APINAT LIIKKUVAT. 

 

KIRJOITA JOKAINEN LIIKKUMISTAPA OMALLE

LAPULLEEN.

 



 

SUPERSANKARI
L U O  O M A  

KIRJOITA NIIN MONTA ERILAISTA SUPERVOIMAA KUIN

KEKSIT, ESIMERKIKSI AJATUSTEN LUKEMINEN,

SEINIEN LAPI LIIKKUMINEN JNE. 

 

KIRJOITA JOKAINEN SUPERVOIMA OMALLE

LAPULLEEN. 



 

SUPERSANKARI
L U O  O M A  

KIRJOITA NIIN MONTA ERILAISTA HEIKKOUTTA KUIN

KEKSIT. HEIKKOUDET VOIVAT OLLA HYVINKIN OUTOJA

TAI HASSUJA. ESIM. HAMMASLAAKARIT, KISSAT,

KUTITTAMINEN JNE. 

 

KIRJOITA JOKAINEN LIIKKUMISTAPA OMALLE

LAPULLEEN. 

 



 

SUPERSANKARI
L U O  O M A  

KIRJOITA NIIN MONTA ERILAISTA TYOKALUA TAI

TYOVALINETTA KUIN KEKSIT. MIETI ESIMERKIKSI

MITA TYOVALINEITA OLET KAYTTANYT NIKKAREISSA

AIEMMISSA TOISSA.

KIRJOITA JOKAINEN OMALLE LAPULLEEN 

 





Hahmot puussa Pikatehtävä



EKA OPENI

Valitse pöydältä esine, joka
kuvastaa ensimmäista opea, 
josta sinulla on muistikuva!

Pöydällä voi olla: muovieläimiä, 
erilaisia esineitä, ompelupakin
sisältö…



Keksi tarina kuvan taakse…
Valitse kuva joka muistuttaa….
Unelmien koti,mökki…



HUONOIN KURSSINI

• Suunnittele kurssi, jossa kaikki on 
huonosti ja kaikki menee pieleen.

• Kurssin mainonta
• Kurssiaihe, ajankohta ja paikka
• Valmistelut
• Kurssin aloitus
• Kurssin aikana
• Kurssin jälkeen





Kuvia  
piloteista










