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Johdanto - nikkari- ja 
teknologiakasvatuksen 
opetus

Hienoa, että olet tarttunut Taito Etelä-Suomen 
käsityö- ja muotoilukoulun nikkari- ja 
teknologiakasvatuksen opettajan oppaaseen! 

Toivomme, että viihdyt oppaan parissa ja palaat sen 
äärelle aina tarvittaessa. Opas on tarkoitettu 
kanssakulkijaksi ja neuvonantajaksi käsityö- ja 
muotoilukoulun opetuksessa, se avaa sinulle nikkari- ja 
teknologiaopintojen ominaispiirteitä.

Tämän oppaan nikkari- ja teknologiakasvatuksen
sisällöt ja opetusjärjestelyt pohjautuvat käsityön 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman mukaan, mutta on sovellettavissa 
myös laajan oppimäärän opinnoissa.  

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulun arvot 
kulkevat opetuksessa tiiviisti mukana. Koulumme arvoja 
ovat käsityön muotoilukasvatus, taitokulttuuri, 
yksilöllisyys, kestävä kehitys ja yhteistyö, joihin voit 
tutustua lisää opetussuunnitelmastamme sivulta 5: 
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus 
_YLEISEN_OPS_2022.pdf

Kiitos, että olet mukana kasvattamassa tulevaisuuden 
käsityöosaajia, suunnittelijoita ja harrastajia, joiden 
vahvuudet ovat nikkari- ja teknologiataidoissa.

Iloa ja luovuutta opetukseesi!

https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf


Käsityön taiteen perusopetusta 
ohjaavat opetussuunnitelma, lait ja asetukset 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti 7-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille 
tarkoitettua, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen 
opetusta. Käsityön taiteen perusopetus sisältää kaikkia osa-alueita: 
käsityötä, muotoilua ja teknologiaa. 

Taiteen perusopetusta ohjaa laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen 
perusopetuksesta, opetushallituksen määräys taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteista ja koulutuksen järjestäjän hyväksymä 
opetussuunnitelma. 

Nikkari- ja teknologiakasvatuksen opetusta järjestetään Käsityön yleisen 
oppimäärän 500 tunnin mukaan Taito Etelä-Suomen käsityö- ja 
muotoilukoulussa. Nikkari- ja teknologian ryhmien opetuksessa pääpaino 
on kovissa materiaaleissa, muotoilussa ja teknologiassa.

Opinnot koostuvat ikä- ja taitotason mukaisesti erilaisiin 
työskentelymenetelmiin perehtymisestä kuten puun- ja metallintyöstöstä, 
tekstiilitekniikoista, teknologia- ja muotoilukasvatuksesta. 

Opetuksessa tutkitaan ja suunnitellaan asioita, esineitä ja ilmiöitä. 
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Nikkari- ja teknologiakasvatus

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulussa 
nikkari- ja teknologiakasvatuksen ryhmissä 
oppilailla on mahdollisuus lisätä 
materiaalituntemusta, perehtyä erilaisiin kovien 
materiaalien työstötekniikoihin sekä kehittää 
valmiuksia tuote- ja tilasuunnitteluun sekä 
muotoiluun.

Nikkareiden opetuksessa pääpaino (noin 80 %) 
on kovissa materiaaleissa, kuten puun, metallin, 
keramiikan, elektroniikan, muovin, betonin, lasin 
ja paperin työstämisessä. 

Opetuksen laajuudet tunteina 

500 tuntia
Taiteen perusopetuksen
 yleisen oppimäärän  laajuus

300 tuntia 200 tuntia

Yhteisten opintojen laajuus Teemaopintojen laajuus

Katso lisää Taito E-S:n opsista s. 8:
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Tai 
teen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022 
.pdf

2

https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf


Nikkari- ja teknologiakasvatus

Pedagogisena tavoitteena on materiaaliosaamisen ja motorisen 
harjaantumisen lisäksi kehittää lasten- ja nuorten ideointikykyä ja
ideoiden konkretisointia, kriittistä ajattelua, suunnittelutaitoja, 
luovuutta, kolmiulotteista ajattelua sekä tukea 
ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä.

Käsityö- ja muotoilukoulun opetuksen ja työskentelyn pääpaino ei 
ole itse lopputuotteessa vaan yhdessä kuljetun matkan aikana 
opitut ja oivalletut eri käsityö- ja muotoiluprosessin vaiheet 
suunnittelusta toteutukseen. Oppijan omille kokeiluille ja ideoiden 
testaamiselle täytyy varata aikaa ja tilaa sekä hänen aktiivista 
toimijuutta tulisi tukea. Opetuksessa kuunnellaan oppijan omia 
ajatuksia ja ideoita sekä tuetaan kokeilemaan, näin oppijan oma 
tekeminen vahvistuu, kun hänellä on vaikutusmahdollisuuksia 
omaan työhönsä. 

Työskentelyn lomassa harjoitellaan oman työskentelyn ja työn 
arviointia eri näkökulmista. Omaa työtä tarkastelemalla opitaan 
arvostamaan omaa ja toisten tekemistä. Samalla opitaan myös 
auttamaan sekä antamaan ja vastaanottamaan neuvoja.  

Katso lisää Taito E-S:n Opsista sivulta 10 : 
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN 
_OPS_2022.pdf 3
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Käsityötä, 
muotoilua ja 
teknologiaa 

Käsityön, muotoilun ja teknologian 
avulla tehdään näkyväksi oppijan 
ajatuksia käsiteltävistä sisällöistä.

Seuraavilla sivuilla nämä 
määritelmät avataan Taito Etelä- 
Suomen käsityö- ja muotoilukoulun 
näkökulmasta.
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Käsityön määritelmä 
Käsin tekemällä materiaaliin syntyy tekijän 
oma käden jälki 

Käsityö on kestävän kehityksen arvojen 
mukaista tuotteiden työstämistä

Tekijän idea, taidot ja luova työpanos 
konkretisoituvat suunnittelu- ja 
valmistusprosessissa 

Käsityötoiminnassa voi saada uusia elämyksiä 
tai oppia jotain uutta ilman konkreettista 
lopputulosta

Katso lisää esimerkiksi täältä:

https://www.craftmuseum.fi/ 
kokoelmat-ja-tutkimus/mika- 
kasityota 
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Muotoilun määritelmä 

Muotoilun avulla ratkotaan haasteita ja 
ongelmia luovasti ja kekseliäästi

Muotoilu on aiemmin mielletty enemmän 
konkreettisten tuotteiden suunnitteluksi

Nykyisin muotoilu tunnetaan myös 
aineettomien palveluiden ja konseptien 
muodossa
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Teknologian määritelmä  

Teknologia on ihmisten kehittämää tietoa 
ja tekniikoita joiden tarkoituksena on 
helpottaa elämää

Teknologiaa hyödynnetään aina käsityöstä 
luonnontieteisiin
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Nikkari- ja 
teknologia- 
kasvatuksen 
opetuksen 
laajuudet 
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Opintokokonaisuuksien neljä sisältöaluetta ja laajuudet
yhteisissä opinnoissa (300 tuntia)

PUKEUTUMINEN
 

RAKENNETUT- 
JA LUONNON-
YMPÄRISTÖT

 

PALVELU-
YMPÄRISTÖT

 

ESINE- JA TEKSTIILI-
YMPÄRISTÖT

 

20 - 80 tuntia
 

80 - 200 tuntia
 

10 - 35 tuntia
 

10 - 35 tuntia
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Opintokokonaisuuksien neljä sisältöaluetta ja laajuudet
teemaopinnoissa (200 tuntia)

PUKEUTUMINEN
 

RAKENNETUT- 
JA LUONNON-
YMPÄRISTÖT

 

PALVELU-YMPÄRISTÖT
 

ESINE- JA TEKSTIILI-
YMPÄRISTÖT

 

60-100 tuntia
 

80-140 tuntia
 

20 tuntia
 

20 tuntia
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10-11 -vuotiaat7-9 -vuotiaat

Ikäryhmät

Opetusta annetaan pääsääntöisesti 
7-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Opinnot jakautuvat kolmeen eri ikä- 
ja taitotasoon, jotka ovat viitteellisiä.  

+12 -vuotiaat

 
yhteiset opinnot

 
teemaopinnot
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7-9 -VUOTIAAT
TAITO - TUTKITAAN JA 

POHDITAAN

10-11 -VUOTIAAT -
SUUNNITELLAAN JA 

OPITAAN 

+12 -VUOTIAAT -
SYVENNYTÄÄN JA
TYÖSKENNELLÄÄN 

LUOVASTI
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7-9 -VUOTIAAT
TAITO - TUTKITAAN JA 

POHDITAAN

Ideointi tapahtuu tarinoiden, mielikuvituksen ja lasten 
omien tunteiden ja kokemusmaailman kautta.

Ideoinnissa hyödynnetään rakennettua ja 
luonnonympäristöä. Tutkitaan, muodonantoa ja värejä 
sekä miten saadaan aikaan liikettä.

Tutustutaan kovien materiaalien työstämisen 
perustyövälineisiin ja -tekniikoihin.

Kokeillaan laajasti, ennakkoluulottomasti ja rohkeasti 
erilaisia materiaaleja, niiden yhdistämistä ja 
työstämistä.

Opetellaan turvallista työskentelyä ja 
tarkoituksenmukaista työvälineiden käyttöä.

Harjoitellaan kokonaisen käsityöprosessin vaiheita: 
kokeilu, ideointi, suunnittelu, materiaalien valinta, 
työskentely, testaus ja viimeistely.
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Tutustutaan erilaisiin ilmiöihin elämyksellisesti ja
kokemuksellisesti, niitä tutkimalla ja arvottamalla.  

Tekemisen lähtökohtana toimii mielikuvitus, ihmettely ja 
ideoiden kehittely sekä ideoiden konkretisointi.

Työskentelyssä korostuvat käsillä tekeminen ja harjoittelu.

Konkretisoimalla asioita syy - seuraussuhteet, 
ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. 

Opetuksessa otetaan huomioon ja pohditaan muotoilun, 
käytettävyyden, materiaalivalintojen ja tuotteen elinkaaren 
välisiä yhteyksiä sekä niiden vaikutuksia ympäristöön. 

Opitaan lukemaan ja laatimaan ohjeita sekä opitaan 
neuvomaan myös muita oppilaita. 

10-11 -VUOTIAAT -
SUUNNITELLAAN JA 

OPITAAN
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Teemaopintojen työskentely- ja lähestymistapa on 
projekti- ja työpajamainen.  

Opetus rakentuu ensisijaisesti oppijan oma- 
aloitteelliseen ja omiin kiinnostuksen kohteisiin 
pohjautuvaan työskentelyyn, missä opettaja tukee, 
ohjaa ja kannustaa oppijaa innovatiivisuuteen. 

Teemaopintojen tavoitteena on oppijan ajattelun ja 
ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittyminen.  

Oppilasta ohjataan itseohjautuvaan työskentelyyn, 
tiedonhankintaan ja materiaalikokeiluihin.

Omaa tekemistä opitaan dokumentoimaan. 

Oppija oppii arvioimaan omia lopputuotoksia sekä 
arvioimaan lopputuotoksen merkityksiä eri 
näkökulmista esimerkiksi eettisestä, esteettisestä, 
ekologisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

+12 -VUOTIAAT -
SYVENNYTÄÄN JA
TYÖSKENNELLÄÄN 

LUOVASTI
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OPINTO- 
KOKONAISUUKSIEN 
SISÄLTÖALUEET JA 
NÄKÖKULMAT
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PUKEUTUMINEN
Identiteetin muotoutuminen, yhteisöön 

kuuluminen, vaatetusteknologia, muoti-ilmiöt, 
fysiologia ja eri kulttuurit,

EETTISYYS, EKOLOGISUUS JA ESTEETTISYYS

ESINE-JA TEKSTIILIYMPÄRISTÖT
Asuminen, toiminnallisuus, teknologia, muotoilu, 

muoti-ilmiöt ja eri kulttuurit
EETTISYYS, EKOLOGISUUS JA ESTEETTISYYS

PALVELUYMPÄRISTÖT
Hyvinvointi, kokemuksellisuus, 
asiakaslähtöisyys ja yrittäjyys

EETTISYYS, EKOLOGISUUS JA ESTEETTISYYS

RAKENNETUT-JA LUONNON YMPÄRISTÖT
Osallisuus, yhteisöllisyys, hyvinvointi ja 

ihmisten viihtyvyys
EETTISYYS, EKOLOGISUUS JA ESTEETTISYYS

Sisältöalueet 
ja näkökulmat
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Näkökulmat
Näkökulmia on avattu ja
pilkottu pienempiin 
alakategorioihin 
helpottamaan opetuksessa 
käsiteltävien asioiden 
jäsentämistä. 
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PUKEUTUMINEN
 
 

ESINE- JA TEKSTIILI-
YMPÄRISTÖT

 

RAKENNETUT- JA 
LUONNONYMPÄRISTÖT

 

PALVELU-
YMPÄRISTÖT

Identiteettien 
muotoutuminen: 
ikäkaudet, alakulttuurit, 
oman identiteetin 
kehittyminen ja 
vahvistaminen

Vaatetusteknologia: 
materiaalien 
ominaisuudet, uudet 
innovaatiot

Muoti-ilmiöt: eri 
aikakaudet ja 
tyylisuunnat, ilmiöiden 
synty, perinteet, trendit, 
kaupallisuus

Fysiologia: ihmisen 
mittasuhteet, 
eri ikäiset ihmiset, 
kehopositiivisuus

Eri kulttuurit: etniset 
kulttuurit, suomalaiset 
heimot, eri genret

Yhteisöön 
kuuluminen: 
yhdenvertaisuus, 
pukeutuminen 
tunnuksena, symbolit, 
traditiot 

Hyvinvointi: hyvinvoinnin 
lähtökohdat, merkitys 
ja edistäminen

Kokemuksellisuus: 
subjektiivinen ja 
kollektiivinen

Asiakaslähtöisyys: 
palvelumuotoiluYrittäjyys: 

havainnointia ja ideointia 
tarvelähtöisesti 

Hyvinvointi: ympäristön
turvallisuus ja toimivuus, 
luonnon
monimuotoisuuden 
huomioiminen

Viihtyminen: luonto, 
arkkitehtuuri, liikenne ja 
tilat

Yhteisöllisyys:  
yhteenkuuluvuus ja 
yhdessä tekeminen

Osallisuus: yhteistoiminta 
ja vaikuttamismahdollisuudet 
eri ympäristöissä

Asuminen: tila- ja 
sisustussuunnittelu, 
esine- ja tuotesuunnittelu

Toiminnallisuus: fysiikan 
mahdollisuudet ja 
rajoitukset, 
käyttöominaisuudet 

Teknologia: 
tekniikoiden ja 
materiaalien 
ominaisuudet ja 
kehittyminen

Eri kulttuurit: etniset 
kulttuurit, suomalaiset 
heimot, eri genret

Muoti-ilmiöt: muotoilun 
tyylisuunnat ja aikakaudet

Muotoilu: muotoilun 
historia- ja prosessit

Näkökulmat avattuina
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Opintojen rakenne
Näkökulmat on ryhmitelty eri vuosille, jotta opetuksessa on 
mahdollista syventyä mielekkäisiin ja pienempiin 
opintokokonaisuuksiin. Kaikissa ryhmissä käsitellään 
samoja näkökulmakokonaisuuksia saman lukuvuoden 
aikana eri ikäryhmät ja taitotasot huomioiden. 

Yleisen opetussuunnitelman yhteiset opinnot kiertävät 
neljän vuoden ja teemaopinnot kahden vuoden sykleissä. 
Yhteensä oppilas osallistuu opetukseen viidestä kuuteen 
vuotta riippuen opetuksen tuntijaosta yleisen oppimäärän 
opinnoissa. 

3E:n eettisyys, ekologisuus ja esteettisyys sekä muotoilu 
näkyvät kaikissa projekteissa niiden merkityksellisen 
luonteensa vuoksi. 
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OPINTOJEN RAKENNE:
 YHTEISET OPINNOT

LUKUVUOSI A
 
 

LUKUVUOSI B
 
 

LUKUVUOSI C
 
 

LUKUVUOSI D
 
 Asuminen

Muoti-ilmiöt
 

Toiminnallisuus
Teknologia

 
 
 

Teknologia
Asuminen

 
 

Muoti-ilmiöt
Eri kulttuurit

Toiminnallisuus
 
 
 

Osallisuus
 

Hyvinvointi
Viihtyminen

 
 

Yhteisöllisyys
 

 
Hyvinvointi
Viihtyminen
Osallisuus

 
 

Kokemuksellisuus
 
 

Asiakaslähtöisyys
 

Hyvinvointi 
 

Asiakaslähtöisyys
Yrittäjyys

 
 

Identiteettien 
muodostuminen

Yhteisöön kuuluminen
 
 

Muoti-ilmiöt
Vaatetusteknologia

Fysiologia
 
 

Identiteettien 
muodostuminen

Eri kulttuurit
 

Muoti-ilmiöt
Vaatetusteknologia

 
 

Rakennetut- ja 
luonnonympäristöt

 

Esine- ja 
tekstiiliympäristöt

 

Pukeutuminen
 

Palvelu-
ympäristöt
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LUKUVUOSI E
 
 

LUKUVUOSI F
 
 

Yhteisöllisyys
Osallisuus

 
 

Hyvinvointi
Viihtyminen
Osallisuus

 
 

Hyvinvointi
Kokemuksellisuus

 

Asiakaslähtöisyys
Yrittäjyys

 

Identiteettien 
muodostuminen

Yhteisöön kuuluminen
Eri kulttuurit

 
 

Muoti-ilmiöt
Vaatetusteknologia

Fysiologia
 
 

Toiminnallisuus
Teknologia

 
 
 

Asuminen
Eri kulttuurit
Muoti-ilmiöt

 

Esine- ja 
tekstiiliympäristöt

 

Pukeutuminen
 

Palveluympäristöt
 

Rakennetut- ja 
luonnonympäristöt

 

OPINTOJEN RAKENNE: 
TEEMAOPINNOT
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Opetuksen suunnittelu

Opettaja vastaa ryhmiensä opetuksen suunnittelusta 
ja järjestelyistä. Hän suunnittelee mielekkäät 
opetuskokonaisuudet Taito Etelä-Suomen käsityö- ja 
muotoilukoulun opetussuunnitelman pohjalta. 
Seuraavan lukuvuoden opetusta suunnitellaan 
keväisin yhdessä rehtorin, vastuu-, suunnittelija- ja 
tuntiopettajien kanssa yhteistyönä. 

Opettaja suunnittelee, missä järjestyksessä 
lukuvuodeksi määritellyt opintojen sisältöalueet ja 
niiden näkökulmat käydään (katso sivulta 17 
eteenpäin) ja yhdistääkö hän eri sisältöalueita 
keskenään eri projekteissa. 

Opettaja voi perehtyä oppijoiden aiempiin opintoihin 
katsomalla ryhmäkohtaisia tietoja käytössämme 
olevan Eepos-opintojen suunnittelu- ja 
hallinnointiohjelmasta. Jos joltain oppilaalta puuttuu 
tietyn sisältöalueen tunteja, on opettajan tärkeää 
huomioida tämä opetuksen suunnittelussa. 

Tustustu Eepokseen lisää täältä: 
https://taitoetelasuomi.eepos.fi
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Oppimäärää voidaan myös yksilöllistää, mikäli 
oppijalla on hyväksiluettavia opintoja muualta. 
Katso lisää Taito E-S:n opsista 
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perus 
opetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf sivulta 9 

Eri taitotasoilla olevien 
oppijoiden huomioiminen
Käsityö- ja muotoilukoulun arjessa ryhmien 
oppilaiden taitotasot voivat vaihdella, koska oppilaat 
ovat taustoiltaan ja kädentaitojen 
harrastuneisuudeltaan erilaisia ja heidän 
vahvuutensa voivat olla eri osa-alueilla. Opettajan 
tulee silloin huomioida erilaiset taitotasot 
tehtävänannoissaan. Tehtäviä voi helpottaa tai 
vaikeuttaa oppijoiden mukaan.

Opintojen kierto on suunniteltu niin, että kesken 
lukuvuotta opetukseen tulevat oppijat pääsevät 
opintoihin mukaan, koska samassa ryhmässä 
tehdään samoja sisältöalueita ja näkökulmia 
samanaikaisesti. 

Myöhemmin opintonsa aloittaneet oppijat jatkavat 
opintoja pidemmän aikaa kunnes heidän 
tuntimääränsä eri sisältöalueista täyttyvät, mikäli he 
haluavat päättötodistuksen. 
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Materiaalit 
ja tekniikat

25



Materiaalit ja tekniikat jaetaan 
vielä tarkempiin opittaviin 
tietoihin ja taitoihin ikä- ja 
taitotason mukaan.
Kysy lisää omalta 
vastuuopettajalta!

Puun ja metallin työstö

Teknologia

Arviointi

Muotoilu

Tekstiili

Valu ja muovailu

Animaatio

Ompelu

Puu Metalli Elektroniikka Robotiikka

Itsearviointi
Töiden esittely - 

näyttelyt

Palautteen 
antaminen ja 

vastaan-
ottaminen

Ideointi Värioppi Sommittelu Suunnittelu

Erikois-
tekniikat

Kankaan-
kuviointi

Värjäys Lankatyöt

PaperiBetoniKeramiikka Muovi
KipsiLasi

Tarinan-
kerronta

Kuvaus
Hahmo- 

suunnittelu EditointiValaistus

26

3D-tulostus



TYÖTURVALLISUUS
 

27

Tutustu lisää Opetushallituksen
sivuilta Työturvallisuus ja
turvallisuuskasvatus:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-
ja-tutkinnot/tyoturvallisuus-ja-
turvallisuuskasvatus

Käsityö- ja muotoilukoulussa käytetään 
opetushallituksen perusopetukseen 
valmistettua työturvallisuusmateriaalia.

Turvallisuus rakentuu turvallisen ympäristön, 
välineisiin ja laitteisiin perehdyttämisen ja 
hyvän ilmapiirin varaan. 

Katso Käsityö- ja
muotoilukoulun 
opetussuunnitelmasta
lisää opetuksen
toteuttamisesta sivulta 6. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoturvallisuus-ja-turvallisuuskasvatus


KÄSITYÖ- JA 
MUOTOILUPROSESSI

 

Suunnittelutehtävän 1.
esittely ja työvaiheiden 
tallentaminen

2. Tekniikka- ja 
materiaalikokeilut

3. Ideointi ja suunnittelu

4. Työskentely

5. Väliarviointi jokaisen 
osa-alueen jälkeen

6. Viimeistely

7. Esittely ja 
loppuarviointi

Käsityö- ja muotoiluprosessi 
jakautuu useampaan eri vaiheeseen. 
Prosessi ei useinkaan ole lineaarisesti
etenevä vaan välillä palataan  
pohtimaan asioita uudesta 
näkökulmasta.

Voit tutustua lisää täältä muotoiluoppimiseen: 
https://muotoilukasvatus.info/ 

Täältä voit tutustua lisää 
teknologiaoppimiseen:
https://www.innokas.fi/ ja 
täältä: https://opit.tech/ 

28

https://muotoilukasvatus.info/
https://muotoilukasvatus.info/
https://www.innokas.fi/
https://opit.tech/
https://opit.tech/


IDEOINTI YKSIN JA 
RYHMÄSSÄ

 

aivoriihi
ideoiden ja suunnitelmien "parastaminen"
kurkistusikkunat pintasuunnittelussa
keksitään eri käyttäjiä ja käyttötilanteita 
tuotteelle tai palvelulle esimerkiksi takki 
sairaanhoitajalle, tatuoijalle, poliisille, 
eläintenhoitajalle, opiskelijalle, arkkitehdille 
jne.
lennokkaat ja luovat materiaalikokeilut ja 
niiden työstäminen myöhemmin osana 
projektia, niiden sivuun jättäminen tai 
hyödyntäminen myöhemmin toisessa 
työssä

Ideointimenetelmiä: 

29



Taidot ja muotoilu
 Yhteiskunta ja kulttuuri
 Taiteiden ja tieteiden välisyys

Käsityön yleisen oppimäärän tavoitteet ja 
arvioinnin kohteita ovat:

1.
2.
3.

Arviointimenetelmät valitaan siten, että 
niiden avulla voidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla arvioida tavoitteiden 
saavuttamista ja että ne soveltuvat 
käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat 
oppimista. 

Arviointi-
keskustelut

ARVIOINTI

Vertaisarviointi

Jatkuva palaute

30

Katso lisää Käsityö- ja
muotoilukoulun
opetussuunnitelmasta 
oppimisen arvioinnista
sivulta 9 

Itsearviointi

Arviointimenetelmät



Pukeutuminen

31



PUKEUTUMISEN 
ESIMERKKEJÄ

Kilpi, boffausmiekka ja viitta tai amuletti ritari- 
tai viikinkiteemalla 
Puinen hengari ja siihen sopivan vaatteen 
korjaus tai ompelu
Naulakko ja avainketju asusteena virkkaamalla,
pirtanauhalla, solmeilemalla makrameella, 
punomalla nahkasta tai tölkkinipsuista
Vaate- ja materiaalitestaukset: hankaustesti, 
pesunkesto, polttotesti
Parsinsienen valmistus ja parsinta
Kudontakehyksen rakentaminen ja 
palttinasidoksen muodostuminen
Pienen kankaanpainoseulan valmistus ja seulan 
valotus sekä painanta kankaalle
Tekstiilikoneisiin, kuten painokoneeseen 
tutustuminen 

32
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Kokemuksellisuus
7 tuntia

Identiteettien 
muodostuminen

Yhteisöön kuuluminen
20 tuntia

Palvelu-
ympäristöt

Pukeutuminen
 

Identiteettien 
muodostuminen: 
ikäkaudet, alakulttuurit, 
oman identiteetin 
kehittyminen ja 
vahvistaminen

Yhteisöön 
kuuluminen: 
yhdenvertaisuus, 
pukeutuminen 
tunnuksena, symbolit, 
traditiot 

Kokemuksellisuus: 
subjektiivinen ja 
kollektiivinen

N
Ä
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Projektin kesto yhteensä 
27 tuntia 

PUKEUTUMISEN ESIMERKKI:
BOFFAUSMIEKKA JA VIITTA 

RITARI-TEEMALLA

33



KILPI, BOFFAUSMIEKKA JA VIITTA  
VIIKINKI-TEEMALLA

esitellään viikinkikulttuuria Pohjoismaissa elävästi, 
monipuolisesti ja kriittisesti kirjojen, kuvien ja 
videoiden muodossa ja tutustutaan 
viikinkitraditioon
tarkastellaan vaatetusta, asusteiden, kilpien ja 
amulettien  symboleita ja mytologiaa kuvien 
muodossa
kerrotaan, että aikuisetkin harrastavat 
boffausmiekkailua esimerkiksi liveroolipelin 
muodossa
tarkoituksena on suunnitella puusta ja muovista 
kilpi, rakentaa vaahtomuovista boffausmiekka ja 
ommella ompelukoneella viitta yhteistä 
leikkimielistä boffausottelua varten
esitellään ryhmälle projektin kulku aikajanalla 
lineaarisesti, mikä työvaihe tapahtuu milloinkin ja 
mitä eri vaiheisiin sisältyy

1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN ESITTELY JA 
TYÖVAIHEIDEN TALLENTAMINEN

Kilpi: Puu, muovi, metalli
Boffausmiekka: Vaahtomuovin työstö 
Viitta: ompelukoneharjoitus 
testataan liimatukikankaan käyttöä helpolla 
valmiilla kuviolla applikoimalla eli 
päällikeompelulla, jota hyödyntäen viittaan 
valmistuu  jokaisen oma viikinkisymboli

Esitellään ryhmälle ikätason mukaisesti 
FEA/TIE-malli, jonka mukaan töitä arvioidaan 
lopuksi
Oman työn ideointi ja suunnittelu
tekniset piirustukset kilvestä ja 
kuvapiirustukset symboleista, pukeminen ja 
riisuminen
työstä täytyy löytyä symboliikkaa omiin 
vahvuuksiin liittyen 

2. TEKNIIKKA- JA MATERIAALIKOKEILUT

 
3. IDEOINTI JA SUUNNITTELU
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KILPI, BOFFAUSMIEKKA JA VIITTA  
VIIKINKI-TEEMALLA

oppilaat käyvät kirjoittamassa valmiiksi 
keksittyjä rakentavia ja/tai positiivisia 
kirjoitettuja kommentteja arvioitavien 
alueiden toteutumisesta muiden töiden 
vierelle
töitä tarkastellaan esteettisyyden, 
ekologisuuden, eettisyyden mukaan
arviointikriteerit huomioidaan

5. VÄLIARVIOINTI JOKAISEN OSA- 
ALUEEN JÄLKEEN

muistutetaan projektin kulusta aikajanalla 
säännöllisesti.
opettaja päättää työstetäänkö ensin kilpeä, 
miekkaa vai viittaa
työskennellään yksin, pareittain ja ryhmässä

4. TYÖSKENTELY

loppuhionnat töille
dokumentaatioon kuvat valmiista töistä 

FEA-mallin mukaan arviointi käytössä 
Leikkimielinen viikinkiottelu, jonka aikana 
muu ryhmä pohtii FEA:n toimivuutta, 
ilmaisua, esteettisyyttä ja muita 
arviointikriteereitä
pohditaan parannusehdotuksia töille ja 
arvioidaan prosessin onnistumista

6. VIIMEISTELY

7. ESITTELY JA LOPPUARVIOINTI

35



HELPOTETAAN

Asiakaslähtöisyys: 
palvelumuotoilu

VAIKEUTETAAN

otetaan mukaan sisältöalue 
Palveluympäristöt: Asiakaslähtöisyys, 
jossa näkökulmana on palvelumuotoilu. 
Suunnitellaan projekti jollekin toiselle,
kuten pikkusisarulle, päiväkodille yms. 
lisätään oman ideoinnin merkitystä ja 
aiemmin opittuja tietoja ja taitoja

rajataan projektia tiukemmin antamalla 
oppilaalle vaihtoehtoja vähemmän ja 
avustetaan suunnitteluprosessia 
voimakkaammin kuitenkin niin, että 
jokainen lapsi voi vaikuttaa ja saa ideoida 
omaa työtään

TAITOTASON 
HUOMIOIMINEN

36



Esine- ja 
tekstiiliympäristöt

37



ESINE- JA 
TEKSTIILIYMPÄRISTÖT 

ESIMERKKEJÄ

pienoismalli asumisesta: maja, nukkekoti, 
pakettiauto "vanlife", tonttutehdas ja sinne 
kuuluvat kalusteet / sisustus
lintulauta
puukko valmiista terästä toteutettuna ja 
nahkatuppi
puulusikka + trangiaretki 
kuksa retkeilyyn + retki, jossa kuksa testissä
kuulapeli
pulloavaruusraketti osia 3D-tulostettuna 
kuulapeli
auto: fysiikan lait: liike ja vauhti, moottorin 
kytkennät, kiilarakenne, ilmanvastus, pyörän 
kitka, iso pieni välistys
visuaalinen ohjelmointi: micro:bit
koura mekaniikalla ja pneumatiikalla
piparkakkumuotti
kellotaulu kuvansiirtona
huonekalu

38



ESINE- JA 
TEKSTIILIYMPÄRISTÖN 

ESIMERKKI
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LUKUVUOSI A
 
 Asuminen

Muoti-ilmiöt
12 tuntia

 

Osallisuus
8 tuntia

 

Rakennetut- ja 
luonnonympäristöt

 

Esine- ja 
tekstiiliympäristöt

 

N
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Projektin kesto 
yhteensä 16 tuntia

 

Osallisuus: yhteistoiminta 
ja vaikuttamismahdollisuudet 
eri ympäristöissä

Asuminen: tila- ja 
sisustussuunnittelu, 
esine- ja 
tuotesuunnittelu

Muoti-ilmiöt: muotoilun 
tyylisuunnat ja aikakaudet

Eri kulttuurit: etniset 
kulttuurit, suomalaiset 
heimot, eri genret

LISÄKSI MUU 
SOVELTUVA 

NÄKÖKULMA

39



MAJA-PROJEKTI

tutustutaan erilaisiin tilapäiseksi,  
väliaikaiseksi tai pysyviksi tarkoitettuihin 
asumuksiin, kuten laavu, iglu,  kaislamaja, 
jurtta, maja maassa, puumaja, leikkimökki, 
kota, aitta tai vaikka Futuro-talo 
inspiraatiomateriaalina Pinterest-kuvat tai 
kuvaesitys eri vuosikymmenillä ja eri 
paikoissa rakennetuista majoista ja 
asumuksista
pohditaan ryhmätyönä käyttökohdetta ja 
sijaintia majalle / majoille
suunnittelurajoitteena luonnonkuituiset 
materiaalit majan tukirakenteissa
Onko maja kiinteä vai siirreltävä?
Onko majassa irrotettava päällinen?
Tuleeko maja sisälle vai ulos?
Pienoismallit majoista valmistetaan 
pienryhmissä / yksin, joista valitaan yksi tai 
kaksi todellisessa mittakaavassa 
toteutettavaa majaa koko ryhmän kesken

1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN ESITTELY JA 
DOKUMENTAATION ALOITUS

tehdään erilaisia punontaharjoituksia
harjoitellaan puuntyöstöä, tukirakenteiden lujuutta ja 
kestävyyttä, liitoksia ja puun kuviointia
majakokeilut suunnitellaan mittakaavassa ja tehdään 
pienoismalleina oikeita luonnonkuitumateriaaleja 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen
tukimateriaaleina voivat olla esimerkiksi risut, oksat, 
heinä, kaislat

2. TEKNIIKKA- JA MATERIAALIKOKEILUT & 3. IDEOINTI 
JA SUUNNITTELU

 

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-
kasvattajat/ilmasto-ja-
ymparistokasvatuksen-ja-
kiertotalouden-oppimisen-tueksi

Linkki OPH:n 
ympäristökasvatuksen aineistoon: 

Käydään läpi jokamiehenoikeuksia
luonnossa olevan majan

rakennusta ajatellen:
https://haltia.com/luontokoulu/re

tkeilytaidot-etaopiskeluna/ 

https://www.espoo.fi/f
i/nayttelykeskus-
weegee/futuro-talo 

Emma-museo: 
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https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ilmasto-ja-ymparistokasvatuksen-ja-kiertotalouden-oppimisen-tueksi
https://haltia.com/luontokoulu/retkeilytaidot-etaopiskeluna/
https://haltia.com/luontokoulu/retkeilytaidot-etaopiskeluna/
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ilmasto-ja-ymparistokasvatuksen-ja-kiertotalouden-oppimisen-tueksi
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ilmasto-ja-ymparistokasvatuksen-ja-kiertotalouden-oppimisen-tueksi


ensin työstetään pienoismallia yksin tai pareittain 

4. TYÖSKENTELY KOLMESSA VAIHEESSA:
1. pienoismalli - 2. sisustus - 3. maja oikeassa koossa 
ja ympäristössä

testataan majan toimivuutta, kestävyyttä, 
kokoamista ja kasaan laitettavuutta, esteettisiä, 
ekologisia, eettisiä lähtökohtia ja muita 
arviointikriteereita kunnes siirrytään vaiheisiin 
kaksi ja kolme

5. VÄLIARVIOINTI - pienoismalli

loppuhionnat töille
kuvat valmiista töistä 

arvioidaan prosessin onnistumista

6. VIIMEISTELY

7. ESITTELY JA LOPPUARVIOINTI

MAJA-PROJEKTI

Kokeilu ja uusien suunnitteluongelmien
ratkominen kuuluu projektiin ja
tuotekehittelykierroksia on hyvä tehdä
yhdenkin vaiheen sisällä useita kertoja
ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 
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Palveluympäristöt

42



Tutustutaan oppijoiden lähettyvillä tai 
elämässä olevaan tahoon, kuten koulu, toinen 
harrastus, päiväkoti, vanhainkoti tai 
eläinsuoja ja toteutetaan projekti heidän 
kanssaan
korttien, heijastinten, neulomusten 
valmistaminen muille ihmisille
yrittäjyyslähtöinen taidekahvila tai lasten 
kahvila, jonka tuotot ryhmä saa käyttää 
mieleisellään tavalla
tapahtumaan käsityöpaja
saippuoiden ja kynttilöiden valmistus 
tarpeeseen
keramiikkatilaustyö
joulukalenteri ilahduttamaan muita
teemaviikko: esimerkiksi Vaatevallankumous- 
viikko somekanavalle animaation keinoin
pyörän korjaus- ja huoltotaidot
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Palvelu-ympäristön
esimerkkejä
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PALVELUYMPÄRISTÖT-JAKSON 
ESIMERKKI:

 

Kokemuksellisuus
 
 

Palvelu-
ympäristöt

Kokemuksellisuus: 
subjektiivinen ja 
kollektiivinen

Asiakaslähtöisyys: 
palvelumuotoilu

LISÄKSI MUU 
SOVELTUVA 

NÄKÖKULMA

44

Projektin kesto yhteensä
6-8 h



JOULUKALENTERI KÄSITYÖ- JA 
MUOTOILUKOULUN INSTAGRAM-

KANAVALLE
 

Kerrotaan, että toteutetaan käsityö- ja 
muotoilukoulun oma joulukalenteri sosiaalisen 
median Instagram-alustalle yhdessä kaikkien 
ryhmien kesken
Pohditaan yhdessä joulukalenterin katselijakuntaa, 
heidän ikäänsä ja taitotasoaan
Mietitään, katselijoiden kotoa löytyviä 
askartelutarvikkeita
Mietitään millainen on hyvä kuvallinen ohje tai 
ohjevideo
Ideoidaan erilaisia hauskoja ja nopeita käsitöitä tai 
askarteluita, joista voisi laatia kuvallisen, kuvallisen 
ja sanallisen tai video-ohjeen. 
Käydään läpi tekijänoikeuksia kuvien ottamisen 
yhteydessä
Käydään läpi kuvausta ja valaistusta, kuvakokoja ja 
ohjeen muotoa 
Puhutaan videon kuvakäsikirjoituksesta

1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN ESITTELY JA 
TYÖVAIHEIDEN TALLENTAMINEN

Kokeillaan pienryhmissä erilaisia jouluisia 
töitä, kuten paperikarkkiorigameja, 
rautalankahelmitähtiä ja 
mehiläisvahakynttilöiden valmistusta ja 
neulahuovutusta.
Eri pienryhmät kokeilevat erilaisia töitä, jotta 
työstä laadittavaa ohjetta voidaan testata 
toisilla oppijoilla myöhemmin sen 
valmistuttua.

Valitaan materiaalikokeilujen perusteella ja 
käyttäjien taitotasoa ja ikää ajatellen 
toteutettavat kaksi työtä ryhmän kesken.
Piirretään kuvakäsikirjoitukset videoihin.
Kokeillaan kuvien ja videoiden ottamista 
kännykällä tai tabletilla eri kuvakokoja 
hyödyntäen ja eri kuvakulmista ja tehdään 
johtopäätelmiä.

2. TEKNIIKKA- JA MATERIAALIKOKEILUT

 
3. IDEOINTI JA SUUNNITTELU
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JOULUKALENTERI KÄSITYÖ- JA 
MUOTOILUKOULUN INSTAGRAM-

KANAVALLE
 
 

Eri ryhmissä olevat oppijat testaavat 
videoita tekemällä toisten työn ja 
antamalla parannusehdotuksia ohjeen 
ymmärrettävyydestä, visuaalisuudesta ja 
materiaaleista.
Ohjeen ymmärrettävyys voidaan testata 
käsityö- ja muotoilukoulun toisen
ryhmän kanssa.
Töitä tarkastellaan esteettisyyden, 
ekologisuuden, eettisyyden mukaan-
Arviointikriteerit huomioidaan.

5. VÄLIARVIOINTI JOKAISEN OSA- 
ALUEEN JÄLKEEN

Toteutetaan pienryhmissä jouluiset käsityö 
tai askartelut vaihevaiheelta.
Editoidaan videot kännykän tai tabletin 
sovelluksella.
Liitetään kansikuva videoon ja jaetaan 
joulukalenterin vastuuopettajalle 
määräpäivään mennessä.

4. TYÖSKENTELY Video-ohjeita parannellaan vielä saadun 
vertaispalautteen perusteella.

Pohditaan parannusehdotuksia töille ja 
arvioidaan prosessin onnistumista

6. VIIMEISTELY

7. ESITTELY JA LOPPUARVIOINTI

46

Täältä voit tutustua lisää 
kuvakokoihin: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/20
16/03/01/kuvakoot-lk-lkk-kk- 
mita-ne-tarkoittavat

https://www.innokas.fi/
https://www.innokas.fi/
https://www.innokas.fi/


Rakennetut ja 
luonnonympäristöt

47



ympäristötaideteos aukealle paikalle 
luonnonmateriaaleista tai lumesta
maatuva taideteos luontoon
Oksaset-hahmot ja salaiset viestit 
kaupunkiympäristöön
työmaa-aidan koristelu
meluun, hiljaisuuteen tai valaistukseen liittyvä projekti 
julkiseen rakennukseen 
heijastinpuu, jossa liikenneaiheisia heijastimia mukaan 
otettavaksi kirjaston aulaan pimeän kauden alkaessa 
tai heijastinpäivänä
julkisen käytävän kellon koristelu 
pehmeä graffiti väliaikaisesti kahvilaan tai ravintolaan

RAKENNETUT JA LUONNON- 
YMPÄRISTÖJEN  ESIMERKKEJÄ

48
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RAKENNETUT- JA 
LUONNONYMPÄRISTÖT  

ESIMERKKI:
OKSASET-HAHMOT

 

Osallisuus
 

Rakennetut- ja 
luonnonympäristöt

 

Osallisuus: yhteistoiminta 
ja vaikuttamismahdollisuudet 
eri ympäristöissä

Hyvinvointi: ympäristön
turvallisuus ja toimivuus, 
luonnon
monimuotoisuuden 
huomioiminen

Viihtyminen: luonto, 
arkkitehtuuri, liikenne ja 
tilat

LISÄKSI MUUT 
SOVELTUVA 

NÄKÖKULMAT

49

Projektin kesto yhteensä
6 h



OKSASET-HAHMOT ELÄIMEN 
MUODOSSA

Kerrotaan, että tehtävänä on toteuttaa oma  
Oksaset-eläinhahmo, joilla on samoja 
temperamenttipiirteitä kuin itsellä. 
Hahmon voi keksiä oman mielikuvituksen 
perusteella.
Tutustutaan Suomen Mielenterveys ry:n 
koululaisille suunnattuun materiaaliin 
temperamenttieläimistä.
Katsellaan myös opettajan tuomia eläinkirjoja 
(eläimet, hyönteiset, linnut, matelijat, kadonneet 
eläimet, harvinaiset eläimet jne.) ja etsitään eläimiä, 
joista pitää tai joiden iho tai karvapeite miellyttää
visuaalisesti. 
Pohditaan miltä tuntuisi luopua itse tehdystä työstä 
ja antaa sen jatkaa elämää jossain toisaalla.

1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN ESITTELY JA 
TYÖVAIHEIDEN TALLENTAMINEN

Lähdetään luontoon etsimään kiinnostavia 
keppejä maasta (oksia ei saa repiä elävistä 
puista).
Samalla voidaan katsella kiinnostavia paikkoja 
sisältä tai ulkoa, joihin valmiit hahmot voisi 
jättää salaisten viestien kera.
Testataan oksien sitomista yhteen erilaisilla 
solmuilla ja köytöksillä.
Kokeillaan kaavojen piirtämistä eläinten 
mahdollista vaatetusta varten.

Piirretään tai maalataan värein oma 
eläinhahmo piirustuspaperille suunnitelman 
muotoon.
Kirjoitetaan mitat, yksityiskohdat, 
temperamenttipiirteet ja luontainen 
mieluinen ympäristö eläimelle.
Kerrotaan eläimen hyvän olon turvapaikka.

2. TEKNIIKKA- JA MATERIAALIKOKEILUT

 
3. IDEOINTI JA SUUNNITTELU
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Täältä voit tutustua lisää 
temperamenttipiirteisiin: 
https://mieli.fi/materiaalit-ja- 
koulutukset/materiaalit/temp 
eramenttitoteemi-tehtava- 
koululaisille/

https://www.innokas.fi/
https://www.innokas.fi/
https://www.innokas.fi/
https://www.innokas.fi/


OKSASET-HAHMOT

Verrataan suunnitelmaa ja lähes valmista 
eläintä ja pohditaan niiden 
yhteneväisyyksiä ja eriävyyksiä.
Tutkitaan ja pohditaan näkyykö 
temperamentti ulospäin.
Mietitään minne eläimen voisi sijoittaa 
ulkona tai sisällä.

5. VÄLIARVIOINTI JOKAISEN OSA- 
ALUEEN JÄLKEEN

Sidotaan hahmot eläinten muotoon.
Maalataan eläimet.
Tehdään eläimille asusteita suunnitelman 
mukaan.

4. TYÖSKENTELY

Tehdään loppuhionnat töille.
kirjoitetaan salaiset viestit ennen ulos tai 
sisälle viemistä viikoksi tai kahdeksi.
Kerrotaan viestissä, että eläimen löytäjä 
saa pitää, kirjoitetaan eläimen 
mielikuvitusnimi, kuinka eläintä pitäisi 
kohdella ja missä se viihtyy parhaiten. 
Otetaan kuvat valmiista töistä. 
Mietitään luopumista.
Jos työt ovat hävinneet niin sovitaan, että 
niin on sitten ollutkin tarkoitus.

Viedään eläimet yhdessä eri paikkoihin 
viestien kanssa ja merkitään sijainnit 
karttaan.
Kuvataan eläimet itsekseen tai tekijän 
kanssa.
Käydään viikon tai kahden päästä 
katsomassa, ovatko eläimet vielä tallella.
Pohditaan projektin onnistumista. 

6. VIIMEISTELY

7. ESITTELY JA LOPPUARVIOINTI
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HANKKEESSA MUKANA
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Opetushallituksen kehittämisavustuksen tuella Taito käsityö- ja 
muotoilukoulu Etelä-Suomi on kehittänyt Taiteen perusopetuksen nikkari- ja 
teknologiakasvatuksen opetusta sekä hankkeen aikana on tuotettu nikkari- 
ja teknologiaopettajan pedagoginen opas.  

Hankkeessa on ollut mukana Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen 
vastuuhenkilöt, opettajat, oppilaat sekä heidän vanhempansa. Mentorointia 
hankkeessa saatiin Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulusta sekä käsityö- ja 
muotoilukoulu Näpsästä. Nikkari- ja teknologia opettajien
täydennyskoulutusta hankkeessa antoi Makerspaceman Oy/ Heikki Pullo.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana sekä mahdollistaneet hankkeen 
toteutuksen!



KUVAT
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Johdantosivun kuva

s. 47, 48

s. 36, 37

Kansikuva
s. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 35, 42
s. 12, toinen ja kolmas kuva ylhäältä

s. 8, 20, 24, 27

s. 1, 2, 3, 13, 23, 40
s. 12, ensimmäinen kuva ylhäältä

s. 41, 46

Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi / Veikko Niemi: 

Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi 

Makerspaceman Oy/ Heikki Pullo: 

Taitoliitto / Hilja Mustonen: 

Taitoliitto / Kapina Productions:

Taitoliitto / Milka Alanen:

Taitoliitto / Kankaanpää:



LINKKILISTA JA LÄHTEET
 

54

Eepos Taito Käsityö- ja muotoilukoulu https://taitoetelasuomi.eepos.fi 
Eetti, Eettisen kaupan puolesta ry: https://eetti.fi/ 
Emma-museo: https://www.espoo.fi/fi/nayttelykeskus-weegee/futuro-talo 
Haltia: Retkeilytaidot etäopiskeluna: https://haltia.com/luontokoulu/retkeilytaidot- 
etaopiskeluna/ 
Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen tueksi: https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ilmasto- 
ja-ymparistokasvatuksen-ja-kiertotalouden-oppimisen-tueksi 
Innokas Network: https://www.innokas.fi/
Isoniemi, L. 2019. Kuviollinen mieli. Pintasuunnittelun luvoia menetelmiä. Aalto-yliopisto. 
http://www.lauraisoniemi.com/book 
Opetushallitus: Työturvallisuus ja turvallisuuskasvatus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- 
tutkinnot/tyoturvallisuus-ja-turvallisuuskasvatus 
Opit! – Opitaan teknologiaa, Teknologiakasvatuksen jatkuvan oppimisen ohjelma: 
https://opit.tech/  
Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi: 
https://www.taitoetelasuomi.fi/doc/Taiteen_perusopetus_YLEISEN_OPS_2022.pdf 
Mieli, Suomen Mielenterveys ry: https://mieli.fi/materiaalit-ja- 
koulutukset/materiaalit/temperamenttitoteemi-tehtava-koululaisille/ 
Suomu, Suomen muotoilukasvatusseura ry: https://muotoilukasvatus.info/ 
Suomen käsityön museo: https://www.craftmuseum.fi/kokoelmat-ja-tutkimus/mika-kasityota  
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- 
tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet 
Taito, Taito-liitto: https://www.taito.fi/ 
Vaatevallankumous Suomi: https://www.fashionrevolution.org/europe/finland/ 
YLE: kuvakoot: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/01/kuvakoot-lk-lkk-kk-mita-ne-tarkoittavat 
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