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Muotoilun skidiakatemia kerhot. KuvaTani Simberg. 

 

MENETELMIÄ MUOTOILUKASVATUKSEEN 
Tiistaina 5.5.2015 klo 9-15  

Maksuton seminaari opettajille Designmuseossa, Korkeavuorenkatu 23 

www.designmuseum.fi 
 

Designmuseo järjestää seminaarin perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille 

ja opiskelijoille, sekä kaikille muotoilukasvatuksesta kiinnostuneille. Seminaari esittelee 

ajankohtaisia aineistoja ja käsittelee muotoilukasvatuksen merkitystä ja 

mahdollisuuksia osana peruskoulun opetusta. Tarjolla on tietoa ja tekemistä, sekä 

avointa keskustelua ilmiöpohjaisesta muotoiluoppimisesta. Tervetuloa kaikki jo 

muotoilukasvatuksesta innostuneet ja myös te jotka ette ole vielä kokeilleet 

muotoilukasvatusta osana omaa opetusta! 

 

Maksuttomaan seminaariin mahtuu rajallinen määrä osallistujia.  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Ilmoittautuminen 30.4. mennessä sähköpostitse: info@designmuseum.fi 

Kerro ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: 

- nimi, koulun nimi, luokka-aste / aine 

- sähköpostiosoite, puhelinnumero 

- mihin työpajaan haluaisit osallistua (1,2,3) 
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MENETELMIÄ MUOTOILUKASVATUKSEEN 

Designmuseossa 5.5.2015 

 

OHJELMA  

 

9.00 Tervetuloa ja aamukahvit 

 

9.15-9.30 Päivän avaus: Mitä on muotoilukasvatus? 

Museolehtori Leena Svinhufvud, Designmuseo 

 

9.30-10.30 Design Learning  Tiedon luomisen opiskelua muotoilun avulla 

Käsityönopettaja Kaiju Kangas, Opettajakoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 

 

10.30-11.00 FIDA - Teollisen muotoilun arkiston muotoilukasvatusaineisto 

Tietopalvelusihteeri (sij.) Elisa Savolainen, FIDA (Finnish Industrial Design Archive) 

 

11.00-11.30 MUTKU - Muotoilukasvatusta peruskouluun 
Muotoilija Mari Savio 

 

11.30-12.00 Designmuseon perusopetukseen suunnatut aineistot 

Museolehtori Hanna Kapanen, Designmuseo 

 

12.00-13.00 Lounas, omakustanteinen 

 

13.00-14.30 Maistiaisia menetelmistä 

Työpajoissa testataan seminaarissa esiteltyjä muotoilukasvatuksen menetelmiä. 

HUOM! Valitse ilmoittautuessasi yksi työpaja, johon haluat osallistua.  

1. MUTKU  Muotoilukasvatusta peruskouluun, pienryhmätyöskentely (alakoulu) 

2. FIDA muotoilukasvatusaineisto (yläkoulu) 

3. Designpaja museossa (yläkoulu) 

 

14.30-15.00 Loppukeskustelu ja päivän päätös 

 

15.00-16.00 Designmuseon näyttelyt  maksuton opastettu kierros seminaarin 

osallistujille 

 

 

Tiedustelut: 

Leena Svinhufvud, museolehtori 

leena.svinhufvud@designmuseum.fi, p. 040 5357777 
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PUHUJIEN ESITTELY: 

KT, yliopisto-opettaja Kaiju Kangas 

Kaiju toimii käsityönopettajana Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hän tutki käsityötieteen 

väitöskirjassaan The Artifact Project - Promoting Design Learning in the Elementary Classroom (2014) 

suunnittelun ja muotoilun kautta tapahtuvaa tiedon luomisen opiskelua alakoulussa. Tulevaisuudessa 

tarvitaan yhä enemmän osaajia, joilla on kokemusta tämän kaltaisista luovista tietokäytännöistä, ja tiedon 

luominen korostuu myös uusissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Väitöskirjassaan 

Kaiju testasi yhteisöllisen tutkivan suunnittelun pedagogista mallia, jonka avulla oppilaiden suunnittelu- ja 

tiedon rakentamisen prosesseja voidaan jäsentää ja tukea. Kaiju havaitsi tutkimuksessaan muun muassa 

sen, että suunnittelussa tarvittava ja sen aikana syntyvä tieto on moniulotteista ja haastavaa, ja oppilaat 

tarvitsevat riittävästi aikaa ja monenlaista tukea sen luomiseen ja hyödyntämiseen. Väitöskirja on 

ladattavissa netistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136526 

 

Muotoilija (AMK) Elisa Savolainen 

Elisa on mikkeliläisen AieDesign luovan alan osuuskunnan jäsen. Hän työskentelee parhaillaan 

tietopalvelusihteerin sijaisena teollisen muotoilun arkistossa FIDA (Finnish Industrial Design Archive), joka 

toimii Elinkeinoelämän keskusarkiston yhteydessä. FIDA:n muotoilukasvatuksen opetusmateriaali oli Elisan 

opinnäytetyö Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Se on suunnattu peruskoulujen opettajille käytettäväksi 

erityisesti kuvataiteen oppitunneilla, mutta on sovellettavissa myös esimerkiksi käsityön ja ympäristöopin 

tunneille. Aineisto koostuu perehdyttävästä luennosta ja tehtävänannoista, jotka on kohdennettu erikseen 

ala- ja yläkoulujen käyttöön. Tehtävissä käydään läpi valittujen tuotteiden suunnitteluprosesseja. 

Suunnittelun tukena ovat suunnittelupohjat, joiden avulla voi hahmotella esimerkiksi käyttäjäpersoonaa ja 

luoda käyttöskenaarion, sekä ideointimenetelmiä esittelevät ideointikortit. Aineisto on ladattavissa netistä: 

http://www.elka.fi/fida/index.php?id=172 

 

Muotoilija Mari Savio 

Mari on toiminut suunnittelijana vaatealalla, kustannustaloissa ja mainostoimistoissa, sekä työskennellyt 

lasten taideprojekteissa ja tapahtumissa. Uudenmaan muotoilukasvatuksen läänintaiteilijana vuosina 2012-

14 hän käynnisti MUTKU - Muotoilua peruskouluun hankkeen.  MUTKU on muotoilukasvatuksen 

opetuskokonaisuus 3. 6. luokille. MUTKU tarjoaa tuntisuunnitelmien muodossa tehtäviä 

muotoilutaitovalmiuksien kartuttamiseen. Aineistoon kuuluu myös teemaan johdattelevat kuvaesitykset. 

Suunnitteluprosessin kautta lapset oppivat suunnitteluajattelua eli muotoilijan tapoja havainnoida, ideoida 

ja kehittää ympäröivää maailmaa. Mutkun tarkoituksena ei ole tuottaa lisää muotoilijoita, vaan antaa luovia 

työvälineitä elämän eri osa-alueisiin. Aineisto on ladattavissa netistä: 

http://www.muotoilukasvatus.info/Mutku/ 

 

Museolehtori Hanna Kapanen 

Hanna on toiminut Designmuseon museolehtorina vuodesta 2010 ja vastaa museon kouluyhteistyöstä ja 

työpajatoiminnasta. Hanna on koulutukseltaan kuvataiteen maisteri, joka on täydentänyt osaamistaan 

museoaineilla sekä pedagogisilla opinnoilla Aalto-yliopistossa. Hän on ollut rakentamassa 

opetuskokonaisuuksia muotoilukasvatuksen tueksi eri-ikäisille oppijoille. Designmuseon tuotantoa ovat 

muun muassa esi- ja alkuopetukseen suunnattu Esa ja esineet sekä yläkouluille ja lukioille suunnattu OPI 

Suomalainen muoto. 

www.esajaesineet.fi 

suomalainenmuoto.fi 

 

Museolehtori Leena Svinhufvud 

Leena on taidehistorioitsija ja muotoilun historian tutkija, joka on toiminut Designmuseon museolehtorina 

vuodesta 1998. Hän on ollut kehittämässä museon toimintaa ja roolia muotoilukasvatuksessa mm. 

Ampiainen - Arkkitehtuurin ja muotoilun päivä koulussa -hankkeessa (2005-10). EU:n kulttuuriohjelmaan 

kuuluneissa Fantasy Design -hankkeissa (2003-06 ja 2009-11) lapset ja nuoret toimivat muotoilijoina ja 

heidän työtään esiteltiin museonäyttelyssä. Museossa muotoilun oppimista on tuettu muun muassa 

opetusnäyttelyillä, joissa muotoilun prosessia avataan historian, tekniikan ja brändien kautta, arkea 

unohtamatta. Tällä hetkellä painopiste on kokoelmanäyttelyyn rakennetuissa palveluissa, jotka ovat 

saatavilla museossa ja verkossa.  

http://www.ampiainen.fi/    

www.fantasydesign.org/fd/ 

http://suomalainenmuoto.fi/

