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World Design Capital -vuonna 2012 kiinnitetään erityistä huomiota 
muotoiluun ja muotoilukasvatukseen. Lapset elävät muotoillussa 
maailmassa. Joskus tämä maailma ei sovi lapselle: tuolit ovat liian 
korkeita, lusikat liian isoja eikä kirjahyllyyn ylety. Se ei tarkoita, että 
lapsi ei sovi muotoiltuun maailmaan, vaan muotoilu ei siinä kohtaa 
vastaa käyttäjän tarpeita. Muotoilu ei ole vain esteettinen asia, vaan 
hyvä muotoilu saa arjen toimimaan ja on samalla eettistä ja 
ekologista. 
 
Lapsi joutuu joka päivä tekemään tavaroihin liittyviä päätöksiä ja 
valintoja. Päätöksiensä tueksi lapsi tarvitsee käsitystä muotoilusta. 
Tämä käsitys syntyy pikkuhiljaa vuosien varrella erilaisissa arkipäivän 
tilanteissa. Muotoilijan aarrearkku antaa toivottavasti alkusysäyksen 
ympäristön tutkimiseen muotoilun näkökulmasta.  
 
Muotoilijan aarrearkun menetelmäoppaan tehtävät on testattu 
pilottityöpajoissa Husaaritien päiväkodissa Vantaalla keväällä 2012 ja 
sisältöä on vielä kehitetty saadun palautteen pohjalta. Suunnittelussa 
on huomioitu se, että työpajat ovat kohtuullisen helposti toteutetta-
vissa ajankäytön ja materiaalien suhteen esiopetuksen arjessa. Sisältö 
tukeutuu laajasti valtakunnalliseen opetushallituksen esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin 2010.

Esteettinen, avoin ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö on esi-
opetuksen opetussuunnitelman (2010) yhtenä tavoitteena. Ajatuk-
sena on, että lapsi voi rakentavalla tavalla vaikuttaa omaan ympäris-
töönsä suunnittelemalla sitä ja sen toimintaa sekä toimimalla siinä.
Opetussuunnitelman oppimiskäsityksessä, työtavoissa ja opetuksen 
eheyttämisessä korostetaan kokonaisuuksia, lapsilähtöisyyttä sekä 
vuorovaikutuksen, ongelmanratkaisun ja omakohtaisen kokemuksen 
merkitystä oppimisessa. 

Muotoilijan aarrearkku ja muotoilukasvatus tuovat välineitä opetus-
suunnitelman keskeisten sisältöalueiden käsittelemiseen esiopetuk-
sessa. Luonnollisesti muotoilukasvatus kuuluu taiteen sisältö-
alueeseen, jossa taidekokemukset nähdään merkittävänä osana 
lapsen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Leikin sekä 
tutkivan ja kokeilevan taiteellisen toiminnan avulla lapsi etsii tietoa 
itsestään ja ympäröivän maailman ilmiöistä. Taiteen tekemisen 
rinnalla korostuu motoristen taitojen harjaantuminen, keskittyminen 
ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Tarinallinen lähestymistapa 
teemaan (ketun matka metsästä kaupunkiin) johdattaa kielen ja 
vuorovaikutuksen sisältöalueeseen, jossa kieli nähdään ajattelun ja 
ilmaisun välineenä. Lapsi oppii käsitteitä, joiden avulla hän voi 
jäsentää ympäristöään ja laajentaa maailmankuvaansa. Lapsi saa 
myös ryhmän jäsenenä harjoitusta kuuntelemisesta ja keskusteluun 
osallistumisesta.

JOHDANTO

Vuoden 2012 World Design Capital -kaupungit Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Kauniainen ja Lahti toteuttavat yhdessä Muotoilijan aarre-
arkku -hankkeen, jossa kaupunkien kaikkiin esiopetusta antaviin 
päiväkoteihin ja kouluihin jaetaan Muotoilijan aarrearkku. Tämä 
muotoilukasvatuksen opetuspaketti sisältää opettajille suunnatun 
menetelmäoppaan ja materiaaleja.

Muotoilijan aarrearkun menetelmäopas on tarkoitettu opettajien 
ohjeeksi. Oppaassa muotoilua lähestytään sadun ja leikin keinoin. 
Työpajoissa luotetaan lapsen ehtymättömään mielikuvitukseen ja 
eläytymiskykyyn. Tarkoitus ei ole esittää oikeita tai vääriä vastauksia, 
vaan herättää tuntemuksia, kysymyksiä ja oivalluksia, alkua ajatte-
lulle. Tarkoitus ei ole opettaa, mitä kaikkea muotoilu on tai miten 
tullaan hyväksi muotoilijaksi. Toiminta-ajatuksena on ryhmän 
vuorovaikutuksen ja omakohtaisen kokemuksen kautta tuoda 
lapselle oivalluksia häntä ympäröivästä muotoillusta maailmasta. 
Teemaksi on valikoitunut kenkä, johon jokaisella lapsella on oma 
arkipäiväinen kokemuksensa. Jo pienikin lapsi tietää, miten kenkiä 
on muotoiltu erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin tai miltä liian iso tai 
pieni kenkä tuntuu. 

Kaikissa toimintatuokioissa tärkeintä on herkkyys lapsen tekemiselle, 
jossa lapsen ratkaisut hyväksytään ja niitä tuetaan. Lopputuloksen ei 
tarvitse aina olla kaunis tai teknisesti moitteeton. Tärkeintä on, että 
lapsi saavuttaa omat tavoitteensa ja saa onnistumisen elämyksiä lasta 
arvostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Lapset oppivat uuden tavan 
katsoa ympäristöään. 

Lapset oppivat huomioimaan rakennettua 
ympäristöä ja esineistöä suunnittelun ja 
muotoilun näkökulmasta. 
 
Lapset saavat konkreettisen 
kokemuksen muotoilusta. 

Muotoilukasvatus tuodaan osaksi
esiopetusta.

Yhtä hyvin Muotoilijan aarrearkun tehtävät voidaan ajatella osana 
ympäristö- ja luonnontiedon sisältöaluetta, jossa nähdään tärkeänä 
auttaa lasta ymmärtämään ympäristöään. Lapsi oppii ottamaan  
omassa toiminnassaan huomioon ympäristön viihtyisyyden ja 
kauneuden sekä toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla ja sitä 
hoitaen.

Muotoilijan aarrearkku voidaan nähdä myös osaltaan tukemassa  
matematiikan sisältöalueen tavoitteita. Luokittelun, vertailun ja 
järjestämisen avulla lapsi tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä, 
kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muotojen ja määrien sekä 
muiden ominaisuuksien perusteella. Esiopetuksessa on tärkeää kehit-
tää lapsen keskittymistä, kuuntelemista, kommunikointia ja ajattelun 
taitoja.

Fyysisen ja motorisen kehityksen sisältöalueessa korostetaan moto-
risten perustaitojen ja hienomotoriikan, kädentaitojen sekä käden ja 
silmän yhteistyön kehittymistä. Muotoilijan aarrearkussa tätä puolta 
tukevat temppuratatyöpajan ohella lapsen oma tekeminen, esimer-
kiksi piirtäminen, leikkaaminen, maalaaminen ja liimaaminen.

Muotoilijan aarrearkku, 
projekti ja tavoitteet

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Menetelmäopas

Projektin tavoitteet ovat:
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Menetelmäoppaan tehtävät on testattu pilottityöpajoissa 
Vantaalla Husaaritien päiväkodissa keväällä 2012. Lastentarhanopet-
tajina toimivat Susanna Sevón, Mari Björkbacka ja Jenni Saarela. 
Työpajoja varten yhdistettiin päiväkodin kolme esiopetusryhmää 
yhdeksi 17 lapsen ryhmäksi. Mukana oli myös erityistä tukea tarvit-
sevia lapsia. Näin voitiin varmistaa, että menetelmäoppaan tehtävät 
pystytään toteuttamaan suunnitellusti myös isommassa, haastavam-
massa lapsiryhmässä. Lasten keskinäistä keskustelua ja vuorovaiku-
tusta pyrittiin tukemaan jakamalla lapset 4–5 lapsen pöytäryhmiin. 
Usein tehtävien alustus ja palautekeskustelu pidettiin eri tilassa kuin 
työskentely, jolloin voitiin rauhoittaa tilanne ja isompikin ryhmä 
mahtui istumaan ilman pöytiä lähelle tarkasteltavaa aihetta. 

MISSÄ ON 
DESIGN?

Tapa lähestyä esikouluikäisen 

kanssa sitä, mitä muotoilu oikein on.Tehtävät aloitetaan pohtimalla, mitä muotoilu tai design oikein on. 
Design leikkii kanssamme kuurupiiloa ja se pitää löytää. Iskulauseet 
Missä on design? ja Etsitään design! pohjautuvat lapsille tuttuun 
piiloleikkiin. Muotoilua etsitään omasta ympäristöstä ja lehdistä. 
Tehdään yhteinen design-kartta, joka antaa (yksinkertaistetut) raamit 
käsitteelle muotoilu. Tässä työpajassa korostuu keskustelun merkitys. 
Annetaan nimiä erilaisille muotoilualan ammattilaisille: huonekalu-
suunnittelija tai -puuseppä, puistosuunnittelija, jalkinemuotoilija jne. 
Lehdistä leikatut kuvat sijoitetaan kollaasimaisesti kartalle muotoilu-
polun varrelle. 

Design-kartan jälkeen esitellään Tapaus Kenkä ja otetaan tarina 
avuksi. Kettu seuraa leikkiviä lapsia metsästä kaupunkiin ja tarvitsee 
kengät. Temppuradalla lapset kulkevat ketun matkan metsästä 
kaupunkiin paljain jaloin. Kiinnitetään huomiota varpaisiin ja 
jalkoihin. Mistä minun jalkani pitää ja mistä se ei pidä? Miltä tuntuu 
pehmeä ja lämmin, entä jäätävän kylmä tai karhea? Muotoilu vastaa 
tarpeeseen ja ratkaisee ongelman. Lapset suunnittelevat piirtämällä 
ketulle kengät. Tämä suunnittelu toimii myöhemmin oman 
tossuaskartelun luonnoksena. Jalkoja suojaavan ominaisuuden lisäksi 
kenkien ulkonäöllä on merkityksiä. Minkälaiset kengät tekisit 
ketulle? Onko kettu tyttö vai poika? Onko sillä merkitystä kenkien 
kannalta? Keskustelussa ovat mukana trendit, muoti ja käytännöl-
lisyys. Valmiiden grafiikoiden avulla esitellään kenkämuotoilun 
moninaisuutta ja erilaisia kenkätyyppejä. 
 
Seuraavassa harjoitteessa tutustutaan omiin kenkiin. Huomataan, 
että muotoilua on sielläkin, missä se ei ole aina ilmeisimmin esillä. 
Piirretään läpi hankaamalla oman kengän pohjakuvio. Kiinnitetään 
huomiota monimuotoisuuteen. Piirretään omaa kenkää kaavana 
käyttäen pohjallinen, johon suunnitellaan itse erilaisia kenkien pohja-
kuvioita. Näillä kengänjäljillä otetaan oma ympäristö haltuun. Missä 
kaikkialla kettu onkaan kävellyt kaupungissa. Onko kettu hyppinyt 
ikkunalaudalla tai hypännyt kaapin päälle? Miltä näyttäisi kengän-
jälkitapetti? Annetaan ajatuksen lentää ja astutaan sinne, missä ei 
oikeasti saisi tai voi saapastella.

Seuraavaksi kurkistetaan tavaran globaaliin liikkumiseen. Tutkitaan 
missä omat kengät on valmistettu ja mitataan maailmankartalla 
niiden kulkema matka. Miksi jotkut kengät ovat kulkeneet tuhansia 
kilometrejä ja toiset vain pari sataa? 

ETSITÄÄN 
DESIGN!

Se on kuin tonttu, joka saa kaiken toimimaan, mutta onko 
kukaan nähnyt sitä? Se on juuri nenämme edessä ja jalko-
jemme alla, mutta se on meille niin tuttu, että huomaamme 
sen vain, jos se heittäytyy hankalaksi. Kun se kiukuttelee, 
mikään ei suju. Jos se on huonolla tuulella, se satuttaa, 
kiristää tai painaa. Toimiva design tuntuu, näyttää ja kuulos-
taa hyvältä. Sen kanssa on ihanaa ja leppoista elää ja olla. Se 
saa asiat sujumaan. Design on muotoilua. Hyvä muotoilu on 
aarre, joka pitää löytää, nähdä, oivaltaa ja jota pitää vaalia.

Se on pöydissä ja tuoleissa, leluissa ja liukumäissä. Se on 
seinissä ja vessanpöntöissä. Se on telkkareissa ja kattiloissa. 
Se on vaatteissa ja kengissä. Kaikki esineet ja asiat, joita 
käytämme, joissa asumme tai joilla liikumme on joku ihminen 
suunnitellut ja muotoillut. Se kaikki on designia.

Vihdoin toimitaan itse muotoilijana ja suutarina. Tehdään huovasta 
omat tossut. Käytetään kaavoja, maalataan ja ommellaan. Valitaan 
värit ja koristeet. Tutustutaan oikean elämän jalkinemuotoilijaan ja 
suutariin sekä siihen, miten kenkiä valmistetaan.

Lopuksi pidetään kenkänäyttely, johon laitetaan esille lasten muo-
toilemat tossut ja oikeita erilaisia kenkiä, esimerkiksi Kuoma-saapas 
kokoa 21–48, tuohivirsut, korkokenkä, turvakenkä, sandaali ja 
huopatossu. Mukaan voi ottaa vielä luistimet tai monot.

Vinkki-ikkunoihin on koottu asioita, jotka havaittiin hyväksi pilotti-
työpajoissa sekä oivalluksia, joita syntyi työpajojen aikana. Työpajojen 
sisältöä voi mielellään soveltaa omalle ryhmälle sopivaksi. Tehtäviä 
kannattaa tehdä lapsien kanssa mahdollisuuksien mukaan pienryh-
missä. Silloin on mahdollisuus antaa keskustelulle ja vuorovaikutuk-
selle enemmän tilaa. On hienoa, jos pystytte kirjaamaan ylös lasten 
kertomia tarinoita ja kysymyksiä.

Design leikkii 

kanssamme kuurupiiloa

Tehtävät

Esiopetuksen opetussuunnitelma

www.muotoilijanaarrearkku.fi

Pilottityöpajat

Kiitokset pilottityöpajaan osallistuneelle  
Husaaritien päiväkodille! 

Muotoilijan aarrearkun yhteydessä julkaistaan verkkosivut, jotka ovat 
aktiiviset vähintään lukuvuoden 2012–2013 ajan. Sivuille on koottu 
tietoa Tapaus Kenkään ja muotoilukasvatukseen liittyvistä aiheista. 
Menetelmäoppaan voi ladata verkkosivuilta (pdf). Sivut ovat interak-
tiiviset ja esiopetusryhmät voivat niiden kautta jakaa kokemuksia ja 
kuvia Muotoilijan aarrearkun tehtävien toteuttamisesta.

Missä sitten on se design?



Vinkki: 
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Tavoite:

1. Kysy lapsilta ovatko he kuulleet sanaa muotoilu tai design. Voit 
kertoa muotoilupääkaupunkivuodesta. Esittele iskulauseet Missä on 
design? ja Etsitään design! Kerro, että design on piilossa ja tehtävän 
on etsiä se. Lue Design leikkii kanssamme kuurupiiloa -teksti. 
 
2. Piirrä päiväkoti tai koulu ison paperin (noin 1 x 2m) toiseen 
reunaan ja toiseen reunaan talo (koti). Viitteelliset neliöt (ja kolmio 
katoksi) riittää. 
 
3. Piirrä polku/tie kodista päiväkotiin/kouluun. 
 
4. Ota esiin arkun sisällöstä (esivalmistellut) 10 paria kenkien kuvia. 
Lapset voivat vuorotellen asettaa yhden kengän polun varrelle sini-
tarralla, kulkemaan päiväkotiin/kouluun tai kotiin päin.

5. Seuraavaksi suunnataan katse ympäristöön. Mitä muotoiltua 
löydät? Tutkitaan erilaisia lehtiä ja leikataan niistä muotoiltuja asioita. 
Liitetään kuvat osaksi design-karttaa liimaamalla ne puikkoliimalla. 
Lehdistä leikattuja kuvia voidaan ryhmitellä karttaan sen mukaan, 
mitä muotoiluun liittyvää missäkin paikassa käytetään esim. polku-
pyörä matkalle, televisio kotiin sisälle ja liukumäki päiväkodin pihalle. 

6. Lopuksi, kun kartta on valmis, kaikki kengät matkaavat polkua 
pitkin päiväkodin ovelle. Jokainen lapsi voi vuorollaan siirtää yhtä 
kengän kuvaa ja samalla kertoa, mikä kartan esineistä on hänen 
aarteensa ja miksi. Tässä kohtaa opettaja voi antaa nimiä muotoilu-
alan ammateille: puistosuunnittelija, maisema-arkkitehti tai 
puutarhuri suunnittelee julkisten pihojen pensaiden ja puiden paikat. 
Kondiittori tai kokki suunnittelee kauniit leivokset tai ruoka-
annokset. Teollinen muotoilija suunnittelee suurina sarjoina tuotetut 
tehdasvalmisteiset tuotteet ja esim. soittimet valmistaa usein käsi-
työläinen. Korumuotoilija, hopeaseppä tai kultaseppä suunnittelee ja 
valmistaa koruja. Autot ja moottoripyörät syntyvät teollisen 
muotoilijan ja insinöörin yhteistyönä.

iso paperi (noin 1 x 2 m) 
aikakauslehtiä 
kyniä 
paperia  
saksia 
liimaa (puikkoliimaa) 
sinitarraa

TYÖPAJA 1 

Valmistelut: 

1–1,5 h

Antaa lapsille ja opettajille ajatus siitä, 
mitä kaikkea muotoilu on.
 
Yhteistoiminnallisuus 
Keskustelut muotoilusta
Ajatusten ja ideoiden vaihto, palautteen antaminen
Keksimisen, oivaltamisen ja löytämisen ilo

Kannattaa tarkastaa, että erilaisia aikakauslehtiä on monipuolisesti edustettuina. 
Lapset työskentelevät pienissä ryhmissä, pöytäkunnittain, jolloin keskustelua syntyy 
myös lasten kesken. 

TYÖVAIHEET

Leikkaa kenkien kuvat irti julisteesta, laminoi tai 
vahvista ne kontaktimuovilla. Hanki monipuolisesti 
erilaisia aikakauslehtiä.

Design-kartta

Materiaalit:



Vinkki: 
Alustus ja palaute eri tilassa kuin työskentely. 
Loppukeskustelu siten, että kartta on lattialla ja 
lapset sen ympärillä. 
Kartta on helposti koko ryhmän nähtävillä  
ja kenkiä ylettää siirtämään.
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Kysymyksiä, joita lapset saattavat kysyä 
ja tapoja vastata lasten kysymyksiin:

Puistosuunnittelija, maisema-arkkitehti tai puutarhuri on 
suunnitellut, mitä kasveja laitetaan mihinkin kohtaan päiväkodin 
pihalla, jotta saadaan kestävä, toimiva ja viihtyisä ympäristö lapsille ja 
aikuisille.

 

Silloin, kun kondiittori tai kokki tekee annoksen, jossa hän suunnit-
telee erityisesti myös ruuan ulkonäköä, voidaan puhua muotoilusta. 
Jotkut ihanat leivokset tai ruoka-annokset ovat kuin taideteoksia. 
Tällöin ruuasta ja tarjoiluastiasta tulee usein kokonaisuus, jossa myös 
kattauksella on suuri merkitys.

 
Kyllä, arkkitehti on suunnitellut päiväkodin tai koulun piirtämällä 
siitä luonnoksen ensin paperille. Usein suunnitelmista tehdään myös 
pienoismalli ennen rakentamista.

Lasten kanssa on hyvä käydä keskusteluja ja antaa heidän itsensä 
perustella, miksi jokin asia on heidän mielestään muotoilua tai ei. 
Tärkeää on herättää keskustelua, ei vetää tarkkoja rajoja. Tehtävässä 
tarkastellaan ympäristöä muotoilun näkökulmasta ja pohditaan
asioita. Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Tiet suunnitellaan siten, että ihmisten kulkeminen olisi turvallista ja 
sujuvaa. Vaikka liikennesuunnittelijan työtä ei yleensä kutsuta 
muotoiluksi, hänkin suunnittelee parempaa ja toimivampaa ympä-
ristöä meille kaikille. Teollinen muotoilija tai graafinen suunnittelija 
voivat hyvin osallistua esimerkiksi liikennemerkkien, kylttien tai bussi-
pysäkkien katosten suunnitteluun.

 
Kyllä, huonekalusuunnittelija on ensin tehnyt suunnitelman, jonka 
mukaan naulakko on valmistettu metallipajalla, puusepän verstaalla 
tai tehtaassa. 

 
 
Kylläpä kyllä. Lelut on usein myös ensin suunniteltu piirtämällä ennen 
prototyypin eli mallin tekemistä.

Arvoitus lapsille: 
Miten kummassa lapset hyppelivät ja tanssahtelivat 
kevyesti tällä kovalla tiellä? 
(Vastaus: kengät) 

Jatkoarvoitus: 
Minkälaiset kengät lapsilla mahtoi olla metsäretkellä? Ja miksi? 
(Vastaus: kumisaappaat) ESITELLÄÄN KETTU 

Kettu pysytteli oksien takana piilossa, se ei halunnut tulla 
huomatuksi. Mutta sitä kiinnosti kovin, mistä tuo ääni tuli, rits, rats, 
rits, rats. Lapset hyppelivät metsässä kuivien risujen päällä. Kuului 
rits, rats ja kikatus vain yltyi. Voi, kuinka ketun teki mieli leikkiin 
mukaan. Mutta ei se uskaltanut. Se ujosteli lapsia ja niiden 
vikkeliä jalkoja, jotka tuosta vaan katkaisivat risut ja kepeästi 
juoksivat männynkäpyjen päällä. Sen omat jalat olisivat tuollaisesta 
menosta kipeytyneet. 

Salaa kettu kurkkasi kuusenoksien alitse ja hiipi kotiin palaavien 
lasten perässä. Sammalmätäs myötäili ketun jalkojen alla, eikä 
kuulunut risahdustakaan. Sateen jälkeen sammal oli niin pehmeä. 
Se helli varpaita ja kutitteli päkiöitä. Tästä kettu piti.

Lapset poikkesivat polulta juomaan tuokkosen lähteestä. He astuivat 
ojapuron yli ja innostuivat leikkimään virtaavalla vedellä. He seisoivat 
matalassa ojassa nilkkojaan myöten ja lähettivät kaarnanpaloja virran 
vietäväksi.

KÄÄK! Kettu astui johonkin märkään ja kylmään. Sen varpaat 
menivät kippuralle ja puistatus tuntui selkäytimessä asti. Se oli 
kulkenut lähteen vieritse ja maan uumenista pulppusi lätäkköön 
kylmääkin kylmempää vettä, melkein kuin jäätä. Sen tassu oli märkä 
ja sitä kivisti. Se olisi halunnut kääriä sen lämpimään häntäänsä. 
Eikö lasten jalkoja sitten palellut, kun he olivat niin rohkeasti 
astuneet veteen?

Lapset kulkivat polkua pitkin kotia kohti ja kettu edelleen seurasi 
heitä. Se katseli lasten kepeää kulkua, eikä edes heti huomannut 
miten metsäpolku muuttui asfaltiksi. Lapset olivat johdattaneet 
ketun metsästä kaupungin laidalle. Ketun kynnet rapsahtelivat kovaa 
asfalttia vasten ja sen täytyi harkita joka askeltaan ja kulkea hitaasti, 
hitaasti eteenpäin.

Ketun matka metsästä kaupunkiin

Onko pensaat ja kukat muotoiltu?

Onko ruoka designia?

Onko talo muotoiltu?

Onko tie muotoiltu? 

Onko naulakko, tuoli tai pöytä muotoiltu? 

Onko lelut muotoiltu?

Tarina 



Kuvat:
Temppuradan materiaaleja voivat olla mm. terapiahiekka, lumi, piikkimatto, tekoturkis ja terapiapallo.
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Tavoite:

Karhea: rypistetty sanomalehti, kävyt, risut, hiekka
Pehmeä: tyynyt, vanu, fleece
Kylmä: saavi, jossa on jääkylmää vettä 
(jääkimpale saavissa) tai lunta
Muut: kuplamuovi, jumppavälineet, matot

TYÖPAJA 2 

Leikkaa irti pieni ketun kuva julisteesta, laminoi tai vahvista 
se kontaktimuovilla. Kiinnitä hahmo keppiin tai tikkuun.
Työpajassa esitetään ketun matka arkun grafiikan ja tarinan 
avulla. Kettu liikkuu maisemassa kepin avulla.

Jääkimpale pakastimeen jäätymään. 
Luonnonmateriaalien keruu. 
Pikkupyyhkeet jalkojen kuivaamiseen.

1–1,5 h

Esitellään ajatus siitä, miten muotoilu vastaa johonkin 
tarpeeseen ja ratkaisee ongelman. 

Aloitetaan aisteilla. 
Minkälainen minun jalkani on? 
Mitä se tuntee? 
Mistä se pitää? Mistä se ei pidä? 

Liikuntatuokio ketun matkasta metsästä kaupunkiin: pehmeästä 
sammalesta, veden ja kylmän kautta karheaan ja kovaan. Temppu-
radalla on viitteellisesti tunnustelupintoja, jotka vastaavat tarinan 
risukasaa, männynkäpyjä, sammalmätästä, vesilätäkköä ja asfalttia. 
Tunnustellaan varpailla, hypähdellään, kävellään, hiivitään ja juostaan 
paljain jaloin eri materiaaleilla (pehmeä, karhea, kylmä). Kiinnitetään 
huomiota varpaisiin ja jalkoihin, niiden hyvään ja huonoon oloon. 
Minkälaisia pintoja kettu kohtaa? Minkälaisia ilmeitä kettu silloin 
tekee? 

Tarinan lukeminen ja Muotoilijan aarrearkun metsänäyttämö.
 
 
Rauhoittuminen, tarinan lukeminen uudestaan ja musiikki.

Lapset voivat keksiä tämän 
tehtävän jälkeen ketulle nimen.
Lapset voivat leikkiä arkun 
tarinanäyttämöllä myös työpajan jälkeen.

Temppurata 
Numeroi rastit, jolloin lasten ohjaaminen 
helpottuu, kun siirrytään rastilta toiselle. 
Toimitaan pareittain. 
Musiikki/luonnonäänet taustalle. 
Laatikko on yksi rasteista, jolla voi leikkiä. 
Voidaan toteuttaa myös ulkona retkellä, jos 
maasto ja vuodenaika ovat sopivia.

Aistimatka jaloille
Kettu tulee metsästä kaupunkiin, jossa ei ole mukava kulkea 
paljain jaloin, ja tarvitsee kengät.

Valmistelut:

Materiaalit:

Työpajan aloitus: 

Työpajan lopetus: 

Vinkki:

Vinkki:
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Miten sinusta tuli kenkäsuunnittelija?
Olen pienestä lähtien pitänyt erilaisista kädentaidoista. Isosisko 
kirjoitti kenkien suunnittelua koskevan artikkelin lehteen ja siitä 
lähtien halusin tulla kenkäsuunnittelijaksi. Silloin teini-iässä ajatus 
siitä, että voisi miettiä ja suunnitella kenkiä kaiket päivät, tuntui 
mahtavalta ammatilta!

Miten kenkiä suunnitellaan?
Kenkäsuunnittelijan työ on unelmointia siitä, minkälaiset kengät 
olisivat kaikkein hienoimmat, jotka haluaisin. Idean jälkeen piirrän 
yksityiskohtia kuten esimerkiksi rusetteja, siipiä, huulia ja muita 
hauskoja pikku juttuja, jotka tulevat kenkiin. Tämän jälkeen 
matkustan Espanjaan, jossa kenkäni valmistetaan. Kenkätehtaalla 
etsimme yhdessä materiaalit, joista piirustusten pohjalta käsityöläiset 
valmistavat prototyypin eli ensimmäisen version kengistä. Tämän 
jälkeen tutkitaan, mitä muutoksia mahdollisesti tehdään vielä kenkä-
malliin. Kaikkia ideoita ei voi toteuttaa. Uusi kenkämallisto 
valmistetaan kahdesti vuodessa.

Mikä on suunnittelussa parasta? 
Parasta on, kun voi tehdä unelmastaan totta. Ei tarvitse vain 
haaveilla upeista kengistä, vaan voi tehdä niistä oikeat kengät, joita 
käyttää. Kenkien suunnittelussa voi leikkiä ja hassutella. 
Voi suunnitella vaikka pupu- ja kissakengät!
 
 
Mikä on suunnittelussa vaikeinta?
Vaikeinta on valmistaa ideasta ja piirustuksesta kenkä, jolla voi 
kävellä hyvin ja joka päätyy kaupan hyllylle myyntiin.
 

Mikä kenkien suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon? 
Ergonomia on tärkeää kenkien suunnittelussa. Eli se miltä kengät
tuntuvat jaloissa ja onko niillä mukava kävellä. Tärkein vaihe on, 
kun valmistetaan kengän lesti. Lestin tulee olla oikean kokoinen ja 
kaartua oikealla tavalla.

 
Mistä materiaalista kenkien korkeat korot valmistetaan?
Korot on tehty enimmäkseen muovista, jonka sisällä on rautatanko.

 
Millaisia kenkiä itse käytät?
Käytän melkein aina kenkiä, jotka olen itse suunnitellut.

 
Kerro jonkin kengän muotoilutarina.
Olen allerginen eläimille, enkä siksi voi ottaa lemmikkieläimiä 
itselleni. Siksi päätin suunnitella kengät, joissa on pupun korvat.

Kenkäsuunnittelun sanastoa: lesti
Lesti on jalkineen sisällä sitä tehtäessä tai esimerkiksi 
kuivatettaessa käytettävä tuki. Lesti valmistetaan yleensä puusta, 
esimerkiksi koivusta. Kenkää tehtäessä suutari venyttää kengän 
päällisen, johon kenkä ommellaan kokoon. Lesti vedetään kengän 
valmistuttua pois kengän sisältä. Lestin avulla saadaan erittäin hyvin 
jalkaan sopiva kenkä.

KU
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MINNA PARIKKA
Jalkinemuotoilija



Työpajan kesto 1– 1,5, tuntia
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Tehtävä: Kettu tarvitsee kaupungissa kengät.  
Suunnitellaan ketulle kengät.

1. Alkuun otetaan arkun uumenista graafikon suunnittelemia kenkiä 
irtokuvina, joita voi pukea sinitarralla ketun jalkaan. Kenkäkuvat ovat 
samoja, joita käytettiin design-kartassa muotoilupolun varrella. 
Tässä kohtaa sanallistetaan erilaisia kenkätyyppejä: 
tuohivirsut, kumisaappaat, korkokengät, sandaalit, lenkkitossut, 
luistimet, monot, turvakengät, balettitossut ja nappulakengät.
 
2. Lapset luonnostelevat piirtämällä ketulle kengät. Kengille ja 
hatuille voi kopioida kaava-arkin menetelmäoppaan liitesivuilta. 

3. Lasten luonnostelemat kengät ja hatut puetaan vuorotellen 
ketulle ja keskustellaan. 

4. Lasten tarinoita kirjataan ylös. Kerätään kaikki lasten 
suunnittelemat kengät talteen nimettyinä omiin kirjekuoriin. 
Suunnitelmat toimivat oman tossuaskartelun luonnoksina 
myöhemmin.

Pohditaan, mistä kettu on tulossa ja minne kettu on menossa.  
Mitkä kengät on tarkoitettu juhliin, metsään tai sisälle?  
Muuttaako kenkien pukeminen ketun olemusta ja hahmoa jollain 
tavalla? Onko kettu tyttö vai poika? Onko sillä merkitystä kenkien 
kannalta ja miksi? Mistä syntyy kauniit kengät? Onko kauniita kenkiä 
ihanampi pitää? Miltä näyttävät nopeat kengät? 

Suunnitelmiin liitetään erilaisia adjektiiveja kannustavassa hengessä. 
Kenkä näyttää nopealta, söpöltä, vahvalta, kestävältä. Mikä saa 
kengän näyttämään tältä? Muoto, väri, koko vai jokin muu 
ominaisuus?

Tavoite:

kettujuliste
saksia
piirustustarvikkeita ja sinitarraa
oikeita, erilaisia kenkiä mallina

TYÖPAJA 3 

Oppaassa on kaava-arkki (vrt. värityskuva) saappaalle,  
korkokengälle ja kävelykengälle sekä hatuille.  
Lapset suunnittelevat näihin värit ja koristeet. 
Kopioi kaava-arkkeja liitesivuilta.

1–1,5 h

Minä muotoilijana 

Opitaan, että muotoilu alkaa ideoista. Ideoita voi 
luonnostella piirtämällä ja jakaa toisten kanssa.

Hienomotoriikan harjaantuminen.

Ensin tutustutaan jalkinemuotoilija Minna Parikan haastatteluun. 
Alustuksessa haastattelu voidaan vaikka esittää kahden ohjaajan 
vuoropuheluna.

TYÖVAIHEET

Kuva:  
Hatuille voi piirtää vaikka hampaat!

Kuva:
Työpajassa on mallina erilaisia kenkiä.

Kuva:  
Lapsi voi muunnella valmiita 
kaavoja mielikuvituksensa 
mukaan. Viivojen sisällä ei 
tarvitse pysyä.

Suunnitellaan ketulle kengät

Valmistelut:

Materiaalit:

Aiheita, joiden avulla voi herätellä keskustelua ryhmässä.
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Ota esiin arkku ja esittele arkun kaupunkipuoli. 
Kettu kulkee nyt kaupunkimaisemassa. 

Kettu seurasi lapsia metsästä kaupungin laidalle. Lapset huomasivat 
ketun ja ottivat sen mukaan leikkiin. Lapset suunnittelivat ketulle 
kengät, ja kettu innostui tutkimaan lasten kanssa kaupunkia. Kettu 
on tottunut kulkemaan metsässä, eikä vielä tiedä, missä kaikkialla 
kaupungissa voi kulkea. Kettu on ketterä ja kokeilee erilaisia pintoja 
ja paikkoja.
 
Tässä työpajassa leikitellään ajatuksella siitä, missä kaikkialla kettu 
on mahtanut kulkea. Lapset suunnittelevat kengänjälkiä ja laittavat 
niitä omaan ympäristöönsä kiinni sinitarralla. Onkohan kettu kävellyt 
ikkunoita pitkin tai hypännyt kaapin päälle?

Keskusteluun:  
Miten paljon erilaisia kenkien pohjakuviointeja ryhmästänne löytyy? 
Missä kaikkialla ketterä kettu on liikkunut uusissa kengissään? 
Miksi kengänpohjat on kuvioitu?
(Kuviointi tuo lisää pitoa kengänpohjaan, jotta se ei olisi liukas. 
Muotoilemalla kengänpohjien kuvioita pyritään myös kauniiseen ja 
omaleimaiseen lopputulokseen.)

Tavoite:

valkoista piirustuspaperia 
liituja
sinitarraa
saksia

Kengänjäljet,

seinäpolkuja ja ikkunakävelyjä

Lasten kengät esille. 
Huomioikaa, että kengänpohjat ovat kuivat.
Kettu ja laatikon kaupunkipuoli ovat esillä.

1–1,5 h

Kiinnitetään huomiota muotoiluun. 
Muotoilua on sielläkin, missä ei heti ajattelisi.
Otetaan oma ympäristö haltuun uudella ja yllättävällä tavalla.

1. Kenkä otetaan syliin polvien väliin pohja ylöspäin. Laitetaan paperi 
kengänpohjan päälle ja hangataan liidulla esiin kengän pohjakuvio. 
Huomioidaan, että liitua pidetään sormissa lappeellaan. Kannattaa 
hangata ensin esiin koko kengänpohjan reunat. Kuvio leikataan irti 
paperista. Käytetään useita värejä. 
 
2. Piirretään lyijykynällä kengänpohjan muoto paperille oman 
kengän mukaan. Suunnitellaan itse tähän muotoon kengälle 
pohjakuvio.  
 
3. Leikataan muoto irti paperista. Asetetaan paperiset (sekä läpi 
hangatut että itse suunnitellut) kengänjäljet sellaisiin paikkoihin 
päiväkodissa, joissa kettu on kävellyt. 

Saa hassutella!

Jos lapselle on vaikea hangata liidulla kenkää omassa sylissään, aikuinen 
pitää kenkää, jolloin lapsi voi keskittyä vain liidulla työskentelyyn. 
Värikkäät kengänpohjien jäljet tulevat hyvin esiin, jos ne myöhemmin 
kiinnitetään tummalle taustalle.

TYÖVAIHEET

Onkohan kettu kävellyt ikkunoita pitkin 
tai hypännyt kaapin päälle? 

1 2

3

TYÖPAJA 4 Työpajan aloittaminen

Tarkastele minkälainen kuvio sinun kengässäsi on? Voit kokeilla 
ennen työpajaa ulkona kävelemällä hiekassa tai lumessa. 
Huomioi kuitenkin, että työpajassa tulee kengänpohjan olla kuiva.

Valmistelut:

Materiaalit:

Vinkki:
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TYÖVAIHEET

Kuva: Lapset katsovat kenkien  
kulkemaa matkaa maailmankartalla. 

1. Otetaan esille suuri maailmankartta ja katsotaan, missä ollaan nyt: 
Suomi ja päiväkoti/koulu. Katsotaan, missä oma kenkä on 
valmistettu. Mitataan narulla kengän alkuperämaan ja Suomen väli = 
kengän kulkema matka tehtaalta lapsen jalkaan. 

2. Naruihin laitetaan pienet teipinpalat päihin
ja niiden kiinnittämiseen käytetään sinitarraa.
 
3. Vertaillaan narujen pituuksia keskenään. Pohditaan lasten kanssa 
onko lyhyt vai pitkä parempi? 
Lyhyt lanka: vähän kulutusta, pitkä lanka: paljon kulutusta.

Lapset työskentelevät pienissä neljän lapsen ryhmissä. 
Narunpätkät yhdistetään pohjapaperin päälle, jotta ne 
erottuvat alustastaan hyvin. 
Vertaillaan pöytäkunnittain, kenellä oli pisin tai lyhin naru.
Lopuksi verrataan koko ryhmän narujen mittaa maailman-
karttaan, kuinka monta kertaa koko ryhmän kengät ovat 
matkanneet maailman ympäri. 
Jos käytössäsi on karttapallo, voit hyvin käyttää sitä. 
Jos kengästä ei löydy alkuperämaan merkintää, niin 
voidaan etsiä alkuperämaamerkintää jostain muusta 
asusteesta kuin kengästä.

Tavoite:

omat kengät
erivärisiä puuvillanaruja
teippiä
sinitarraa
suuri maailmankartta tai karttapallo

Kengän matka tehtaalta jalkaan

1–1,5 h

Ymmärretään, että osa arkipäiväisistä tavaroistamme tulee 
toiselta puolelta maapalloa. Pohditaan pitkien kuljetus-
matkojen merkitystä luonnonsuojelun kannalta.

Valmistelut:

Jos ryhmä on suuri, voit etukäteen tehdä valmiiksi narun-
pätkiä, jotka edustavat tavallisimpia välimatkoja Suomi–Suomi, 
Suomi–Kiina, Suomi–Thaimaa, Suomi–Espanja.

TYÖPAJA 5 

Missä sinun kenkäsi on valmistettu?
Miten pitkän matkan sinun kenkäsi on 
kulkenut kenkätehtaasta jalkaasi?Materiaalit:

Vinkki: 
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Miten suutariksi tullaan?
Yleisin tapa opiskella on mennä oppisopimuskoulutukseen. 
Itse olen opiskellut niin. Myös Sataedussa voi opiskella 
ammattikorkeakoulussa.

Mitä suutari tekee?
Suutari korjaa pääasiassa kenkiä, mutta myös muita nahka-
tuotteita. Pienillä paikkakunnilla suutarit voivat tehdä vaikka 
mitä, mm. tarjota suksihuoltoa, ottaa passikuvia ja valmistaa 
avaimia. Nykyään on paljon suutariliikkeitä, joilla ei ole edes 
ompelukonetta.

Mikä on suutarin työssä vaikeinta tai mukavinta?
Töiden erilaisuus ja monipuolisuus tekee suutarin arjesta 
kiinnostavaa. Jokainen päivä on erilainen vaikka monet työt 
toistuvat joka päivä, esim. korkolappujen vaihto.

Teetkö kenkiä alusta loppuun?
Nykypäivänä suutarin ei ole kannattavaa tehdä kenkiä alusta 
loppuun. Opiskeluaikana tein kengät, mutta se ei ole taloudel-
lisesti kannattavaa.

Millainen on hyvä kenkä?
Hyvä kenkä on ennen kaikkea tukeva. Myös korjattavuus on 
tärkeä. Hyvän kengän pohja on joustava ja samalla jäykkä. Jos 
kengän pohjan voi vääntää ässäksi, niin kenkä ei ole tarpeeksi 
tukeva. Erityisesti lasten jalkineiden tulee olla jalkaa tukevat.

Millainen on huono kenkä?
Huono kenkä on liian kova, joustamaton tai liian pehmeä. 
Huono kenkä on sellainen, mitä ei voi korjata.

Mitä mieltä olet puukengistä?
Puukengät ovat huonot jalalle, vaikka itse käytänkin niitä aina 
kesäisin.

ANTTI MALMBERGKU
VA
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Suutari 

KENKÄTEHDAS: Kuomiokoski Oy,   
kengänvalmistuksen vaiheita
Kuomiokoski Oy on Suomen vanhimpia kenkätehtaita. Se on 
toiminut jalkinealalla jo vuodesta 1928 alkaen. Kuoma-kenkiä 
valmistava kenkätehdas sijaitsee Etelä-Savossa. ”Kengän valmistus 
on kuin palapeliä. Siinä on monta osaa ja kaikkien osien on sovittava 
täydellisesti toisiinsa”, kertoo Antti Puttonen, Kuomiokoski Oy:n 
toimitusjohtaja. Tehtaalla on valmistettu Kuoma-jalkineita 
jo 20 vuotta.

Kengän valmistuksessa muotoilu on kaiken perusta. Jotta saadaan 
toimiva kenkä, muotoilijan tulee ymmärtää käyttäjän tarpeet ja olo-
suhteet.

 

”Suomessa tiedetään, mitä talvi on ja mitä kengältä talvella 
tarvitaan. Kengän tulee olla erityisen lämmin ja vettä hylkivä. 
Kuoma-kengässä on tuplaeristys: vaahtomuovi ja tekoturkis. 
Lasten kengissä kiinnitetään erityistä huomiota myös turvallisuuteen. 
Heijastimet ovat tärkeät, ja kengänpohjan tulee olla oikeaa 
materiaalia ja niin vahvasti kuvioitu, että se ei ole liukas”, 
kertoo Puttonen.

Jalkinesuunnittelija Riikka Huttusen mukaan lapsille on mukava 
suunnitella kenkiä, koska siinä saa käyttää mielikuvitusta ja värejä 
enemmän kuin aikuisten kengissä. Lasten kenkien suunnittelun 
lähtökohtana on oikeanlainen, lapsen jalan muotoa vastaava 
kenkälesti. Muotoilun yksityiskohdissa tulee olla tarkka. Päiväkodissa 
tarvitaan kenkiin nimilaput ja kenkien pitää olla helposti puettavat. 
Tarpeeksi suuri kanta ja syvennys kengän pohjassa pitää haalareiden 
kuminauhan paikallaan. Kaikkien käytännöllisten asioiden lisäksi 
muotoiluun kuuluu värien ja kuosien suunnittelu. Kaunista, toimivaa 
kenkää on mukava käyttää. Kotimaiset Kuoma-kengät valmistetaan 
Etelä-Savossa. Kuoma-kengillä on Avainlippu-tunnus.

www.kuoma.fi

Miksi Kuomiokoski sitten valmistaa niin paljon 
nimenomaan talvikenkiä lapsille?

1. Muotoilija suunnittelee kengän 
mallin tietokoneella.

2. Kenkämallista tehdään kaavat 
kaavoituskoneella, minkä jälkeen 
valmistetaan metalliset leikkuu-
raudat.
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3. Meistikone leikkaa kaavojen mukaan 
saappaan päällisosia kankaasta.

4. Kaikki kenkään tarvittavat 
ommeltavat osat kootaan 
yhteen.

5.Tässä ommellaan kiinni vetoketju. 6. Tämä työvaihe on liimaaminen. 7. Pinkopohja ommellaan. 8. Tämä kone tekee kenkiin 
kumipohjat.

9. Valmiita kenkiä tarkastettuina ja pakattuina liukuu 
hihnalla odottamaan kuljetusta ensin varastoon ja sieltä 
kauppoihin.



Kuva: Kaavan asetteluesimerkki. Kuva: Ensin piirretään kokonainen kaava huovalle kahteen kertaan, sitten 
leikataan siivekkeet pois ja piirretään pelkkä pohjallinen kahteen kertaan. 
Kaava käännetään peilikuvaksi, kun piirretään toisen jalan tossua.
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Tavoite:

arkun mukana tullut maalaushuopa
lyijykyniä
vesivärejä tai pullovärejä
liimaa (Eri Keeper) 
puuvillalankaa 
neuloja, saksia
kierrätysmateriaaleja koristeluun: 
lasten kotoa naruja, nappeja, lankoja, paljetteja jne.
Myös heijastinteippi on hauska yksityiskohta koristeluun.

TYÖPAJA 6

Mittaa minkä kokoisia jalkoja lapsilla on ja kopioi sen 
mukaan tossujen kaavat menetelmäoppaan liitesivuilta. 
Lapsen on helpompi leikata kaava-arkista oma koko, 
jos se merkitään ensin värillä.

Minä muotoilijana
Oman tekemisen avulla sovelletaan 
työpajoissa aiemmin opittua.

Opitaan kaavan käyttöä.

0,5–1 h

Tutustutaan suutarin ja kenkätehtaan esittelyihin yhdessä 
ennen omien tossujen askartelua. 

Tossun askartelu on jaettu neljään eri työvaiheeseen.
Voit edetä työvaiheissa joustavasti oman aikataulun ja 
lapsiryhmän koon mukaan. 
Vältä kiireen tuntua.

1. Otetaan esiin lasten aiemmin ketulle suunnittelemat kengät. 
Niitä katsotaan yhdessä.

2. Sovitetaan lapsen jalkaan sopiva tossun kaavan koko.  
Varpaiden eteen tulisi jäädä noin 1 cm.

3. Leikataan oma kaava irti paperista.

4. Asetellaan kaava maalaushuovalle esimerkin mukaan. Piirretään 
kaavan mukaan tossun osat (2 kertaa) lyijykynällä huovalle.

5. Leikataan kaavasta pohjallisen osa irti ja piirretään vielä  
kaksi pohjallista huopa-arkille (ks. kuva).

Tossun askartelu huovasta

Valmistelut:

Materiaalit:

/työvaihe

TYÖVAIHE 1



Kuva:  Maalaushuopa kestää kevyen puristamisen 
kastelun jälkeen. Ei haittaa vaikka huopa tässä 
vaiheessa rypistyy.

Kuva: Huopa-arkki maalataan ennen leikkaamista.

Jos käytätte pullovärejä, niitä kannattaa hieman laimentaa 
vedellä, jotta huovalle ei tulisi väriä kovin paksulti.

Vinkki: 

Kuva: Kuivat, maalatut tossun osat leikataan irti kaavojen mukaan.

1. Leikataan kaavan mukaan piirretyt tossun osat irti huopa-arkista. 

2. Liimataan irti leikatut ja maalatut huopapohjalliset kiinni tossujen 
pohjiin Eri Keeperillä. Kannattaa käyttää reilusti liimaa. Anna liiman 
kuivua kunnolla ennen seuraavaa työvaihetta. 

TYÖVAIHE 3
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1. Kastellaan huopa-arkki vesihanan alla ja puristellaan kuivaksi. 

2. Maalataan vesiväreillä tai pulloväreillä. 

3. Kuivatetaan huopa-arkki.

TYÖVAIHE 2

 
Voit käyttää huopa-arkin leikkuuylijäämiä myöhemmin koristeluun.

Vinkki:



Kuvat: Kun tossut on ommeltu, niitä voi koristella ja tuunata. 
Vain mielikuvitus on rajana.

1. Sovitetaan tossua omaan jalkaan ja mitataan oikea kohta ja 
väljyys kengän päällisosalle. Aikuinen auttaa sovittamisessa ja 
kiinnittää tossun teipinpalalla. Ommellaan kiinni vähintään parilla 
pistolla. Voidaan harjoitella rusetin tekemistä. Jalan sisäsyrjän puoli 
käännetään alle ja ulkosyrjän puolella oleva siiveke päälle. 

2. Piirretään lisää, maalataan, tuunataan ja koristellaan. Tossuun 
voi liimata tai ommella pupunkorvia, krokotiilinsuomuja, liekkejä, 
nappeja yms.

3. Laitetaan valmiit tossut jalkaan ja esitellään ryhmälle. 

 

TYÖVAIHE 4
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TYÖPAJOJEN 

PÄÄTTEEKSI

Lopuksi pidetään kenkänäyttely, johon laitetaan esille lasten 
muotoilemat tossut ja oikeita erilaisia kenkiä: Kuoma-saapas 
kokoa 21–48, tuohivirsut, korkokengät, luistimet, monot, 
turvakengät, juhlasandaalit, huopatossut. Lasten kanssa 
pidettävä palautekeskustelu on tärkeä. Siinä kootaan yhteen 
projektin aikana tapahtunut. 
 
Palautteessa voidaan aloittaa kertaamalla lyhyesti työpajojen 
eri vaiheita. Lapset voivat kertoa, mikä oli vaikeaa ja helppoa. 
Mistä he ovat ylpeitä tai mikä jäi askarruttamaan mieltä?

Lapsille voidaan lukea Design leikkii kanssamme kuurupiiloa 
-teksti uudelleen ja kysyä, leikkiikö muotoilu vielä kuurupiiloa 
vai onko se jo kenties löytynyt.

Kenkänäyttely ja palaute



Muotoilijan aarrearkku aukeaa tarinanäyttämöksi. 

Juliste 2: 
Juliste, josta voi leikata ja laminoida ketun 
keppinukeksi ja kenkien kuvat. 

Arkun sisältämä maalaushuopa on Ahlstromin 
valmistama kotimainen tuote. 

Muotoilukasvatuksen menetelmäopas

Juliste 1:
Iso kettu, jolle voi pukea kenkiä 
ja hattuja. 

Muotoilukasvatuksen menetelmäopas 

Leikkaa kenkien kuvat irti julisteesta, laminoi tai vahvista ne 
kontaktimuovilla. 
Kenkien kuvat liittyvät työpajaan 1, design-kartta 
ja työpajaan 3, suunnitellaan ketulle kengät. 

Leikkaa irti pieni ketun kuva julisteesta. Laminoi tai vahvista se 
kontaktimuovilla. Kiinnitä hahmo keppiin tai tikkuun. 
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MUOTOILIJAN AARREARKKU JA SEN SISÄLTÖ
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KAAVA 1: TOSSUT

Tämä kaava liittyy työpajaan 6, tossun askartelu huovasta. 
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KAAVA 2: 

KETUN KENGÄT 

JA HATUT

Nämä kaavat liittyvät työpajaan 3, suunnitellaan ketulle kengät. 



36 37

Hankkeesta vastaa Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut. 

Vantaan kulttuuripalvelut: 
Reeli Karimäki, Kaisa Koskela, Janne Vesivalo 

Helsingin kulttuurikeskus / Annantalon taidekeskus: 
Laura Rautkallio-Salminen, Johanna Lindstedt 

Espoon kulttuuripalvelut: 
Marjaana Jaranne, Piia Rantala-Korhonen 

Lahden sivistystoimiala: 
Susanna Koponen, Aija Marola 

Kauniaisten kulttuuripalvelu: 
Susanna Tommila

Menetelmäopas ja sisältö: Jaana Brinck
Kuvat työpajoissa: Jaana Brinck, Susanna Sevón, Mari Björkbacka
Kenkätehtaan kuvat: Jaana Brinck 
Valokuvat (Parikka ja Malmberg): Junnu Lusa
Haastattelut (Parikka ja Malmberg): Laura Rautkallio-Salminen, Marjaana Jaranne

Menetelmäoppaan taitto ja hahmot: Anu Nokua
Pakkaussuunnittelu ja graafinen suunnittelu: 
Anu Nokua, Anni Sirkka, Milja Korpela, Hanna Virkki 
Pakkauksen rakenneasiantuntija: Ville Kinanen

Kiitokset kaikille mukana olleille yhteistyökumppaneille: 
Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja taideinstituutti
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, Riitta Vira
Hämeen ammattikorkeakoulu, Muotoilu Wetterhoff, jalkinemuotoilija Niina Turunen
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos
Designmuseo
Suomen paperipyyhe Oy
Kuomiokoski Oy
Husaaritien päiväkoti, Vantaa

TEKIJÄTLINKKEJÄ

Kengistä:  
www.kuoma.fi 
 
Tampereen Vapriikin kenkämuseo 
http://www.tampere.fi/vapriikki.html 
 
Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun jalkinemuotoilun linja 
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/
Nuorisokoulutus/muotoilu/opetustarjonta/jalkine
 
Muotoilusta ja muotoilukasvatuksesta: 
Muotoilun valtakunnallinen erikoismuseo Designmuseo 
www.designmuseum.fi 
 
Esa ja esineet on Designmuseon muotoilun 
oppimispaketti leikki-ikäisille. 
www.esajaesineet.com

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta kouluihin 
www.ampiainen.fi

Eurooppalainen muotoilukasvatushanke lapsille ja nuorille 
www.fantasydesign.org

Kerhokeskus– koulutyön tuki ry 
www.kerhokeskus.fi

KIRJALISTA

Sadut: 
Grimmin veljekset: Tuhkimo, Saapasjalkakissa 
H.C. Andersen: Keisarin uudet vaatteet

Kuvakirjoja: 
Klas Ahlvik: Pienen miehen suuret kengät, Otava 1989. 
Greg Gormley, Roberta Angaramo: Koira ja täydelliset kengät,  
Mäkelä 2011. 
Katri Kirkkopelto: Muusan ja Maestron taideseikkailu, WSOY 2008. 
Marjatta Levano, Julia Vuori: Nykytaide suurin piirtein, Otava 1998. 
Catherine Rayner: Aulis löytää käpälänsä, Lasten keskus 2008. 
Karo Hämäläinen, Salla Savolainen: Hurraa Helsinki! Ikioma 
kaupunki, Tammi 2012.
 
Kengistä yleensä: 
Ritva Palo-oja (toim.): Suomalainen kenkä – pinkoja ja piikkareita. 
Tampereen museoiden julkaisuja 87, Tampere 2005.

Muotoilukasvatuksesta: 
Marjo Kenttälä (toim.): Muotoiloa! Opettajan opas muotoilukasva-
tukseen, Kerhokeskus 2009.
Muotoiloa! (pdf): 
http://www.kerhokeskus.fi/easydata/customers/kerhokeskus/files/
etusivu/muotoiloa.pdf

Taustakirjallisuutta: 
Karin Wallin, suom. Elisse Heinämaa: Reggio Emilia ja lapsen sata 
kieltä, Lasten keskus 2000.



Vuoden 2012 World Design Capital -kaupungit Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti toteuttavat yhdessä 
Muotoilijan aarrearkku -hankkeen, jossa kaupunkien kaikkiin 
esiopetusta antaviin päiväkoteihin ja kouluihin jaetaan 
Muotoilijan aarrearkku. Tämä muotoilukasvatuksen opetus-
paketti sisältää opettajille suunnatun menetelmäoppaan ja 
materiaaleja.
Menetelmäopas on tarkoitettu opettajien ohjeeksi. Sisältö 
innostaa leikin, tarinoiden ja oman tekemisen kautta lasta 
tutkimaan omaa ympäristöä muotoilun näkökulmasta. 
Teemaksi on valikoitunut kenkä, johon jokaisella lapsella on 
oma arkipäiväinen kokemuksensa.
Oppaassa esitellään kuusi työpajaa. Tehdään aistimatka, 
piirretään, maalataan ja muotoillaan! Ennen kaikkea 
keskustellaan ja pohditaan yhdessä koettua.
Työpajojen sisältöä voit mielellään soveltaa omalle ryhmällesi 
sopivaksi. Työpajojen huipennukseksi pidetään kenkänäyttely. 

Hienoja hetkiä Muotoilijan aarrearkun parissa!

www.muotoilijanaarrearkku.fi


