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ABSTRACT 
 

The aim for this thesis, has been to test two different teaching methods in 
pottery throwing. The results will be compared based on the implemented 
theories from the basic education studies. This thesis utilizes the basic 
knowledge and techniques of pottery throwing, which the author of this 
thesis has acquired during the studies in the Häme University of Applied 
Sciences. The goal was to test whether pottery throwing is more effectively 
learned when working independently and collecting information from the 
literature, the Internet and by asking questions, or when the student had 
a close practical and cooperative interaction with an experienced crafts-
man. The additional objective of the thesis was to practice interaction in 
the teaching situations.  
 
The course was realized in the ceramic design department of the Häme 
University of Applied Sciences. The students attending the course repre-
sented a mixture of the first year and more advanced level students from 
the same university. They were divided into two groups of six people. 
Teaching was organized in two different periods for both groups. The first 
period included the basic skills in pottery throwing for both groups. During 
the second period, students worked independently in pairs. Group A con-
tinued to receive personal guidance from the teacher, while group B was 
directed to work independently in pairs and studied the answers from lit-
erature and from the Internet. Based on their study works and feedback, 
the students had learned the basics of pottery throwing. They were satis-
fied with the teaching methods and guidance provided during the course. 
The students preferred the master-apprentice method to independent 
studying. In their opinion, it was more comfortable to proceed according 
to models given by the teacher. The author of this thesis gained practical 
experience in teaching, which he can later use and develop in similar teach-
ing situations. 
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1 JOHDANTO 

Ammattikorkeakouluopintojeni aikana olen suuntautunut enemmän drei-
jaukseen ja siihen kuuluvien tekniikoiden kehittämiseen. Samaan aikaan 
kiinnostuin psykologiasta ja kasvatustieteestä, joita olen lukenut opinto-
jeni aikana. Tältä pohjalta innostuin suorittamaan kasvatustieteen perus-
opinnot ammattikorkeakouluopintojen aikanani. 
 
Tämän takia valitsin opinnäytetyöni aiheeksi dreijauskurssin toteutuksen, 
jossa testaan kahta opetusmenetelmää ja vertaan niiden tuloksia toisiinsa. 
Yhdessä opetusmenetelmässä opetan ja ohjaan mestari-kisällimenetel-
mällä ja toisessa ohjaan opiskelijoita työskentelemään mahdollisimman it-
senäisesti. 

1.1 Tavoite ja motiivi 

Opinnäytetyöni tavoitteena on toteuttaa dreijaustaidon kurssi, jossa olen 
etukäteen suunnitellut tietyn määrän oppitunteja saven muotoiluun hyö-
dyntämällä dreijaustekniikkaa. Opiskelijoiden ohjaukseen sovellan kasva-
tustieteen perusteita, taidon opettamisen tekniikoita ja etukäteen valittu-
ja opetusmenetelmiä. Tavoitteenani on selvittää, voiko kädentaitoja oppia 
tehokkaasti itsekseen opiskellen keräämällä tietoa kirjallisuudesta, inter-
netistä ja kokeneemmilta käsityöläisiltä, vai edellyttääkö tehokas oppimi-
nen tiivistä käytännön yhteistyötä kokeneen käsityöläisen kanssa. Haluan 
selvittää, kummalla opetusmenetelmällä on mahdollista tuottaa parempi 
oppimistilaisuus, jossa opiskelija oppii opettamani tiedon mahdollisimman 
tehokkaasti. Selvittämääni tietoa voin hyödyntää tulevaisuuden työuralla. 
Opetuskerroista kerään ohjaustilanteista saatua tietoa ja palautetta saven 
dreijauksesta, ohjausmenetelmistä ja oppimiskokemuksista. Kerätyn tie-
don ja palautteen pohjalta analysoin opiskelijoiden onnistumisen koke-
muksia ja kädentaidon kehittymistä sekä kerään itselleni hyödyllistä, syväl-
lisempää osaamista ohjaamisesta eri opetustilanteissa, sekä mahdollisesti 
uusia ideoita saven muotoilusta.  
 
Opinnäytetyöni aikana toimin dreijauskurssin opettajana ja ohjaajana. 
Kurssin aikana testaan eri opetusmenetelmiä, joiden tuloksia vertaan myö-
hemmin keskenään. Nykyisessä ammattialan opinnossani olen perehtynyt 
enimmäkseen saven dreijaamistekniikkaan. Kasvatustiede ja sen sovelta-
minen muotoilussa ovat olleet kiinnostuksen kohteenani opiskelujeni 
alusta alkaen. Tulevaisuudessa voin työelämässä hyödyntää opinnäyte-
työni aikana kerättyjä tietoja ja kokemusta toivomassani opettajan roo-
lissa. 
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1.2 Kysymyksien asettelu ja aineisto 

Ydinkysymys 
- Millainen on toimiva opetusmenetelmä dreijauksessa? 
 
Sivukysymykset 
- Minkälaista on dreijaustaidon opettaminen? 
- Kumpi opetustyyli toimii paremmin? 
- Mitä on dreijaus? 
 
Ydinkysymyksen vastaus rakentuu dreijauskurssin aikana kerätyistä pa-
lautteista, joita vertaan taidon opettamisen teoria-aineistoon. Palauttei-
den hankinta toteutuu kerätyistä kysymyslomakkeissa (Liite 1, 2 ja 3), jotka 
olen jakanut jokaisen opetuskerran jälkeen opiskelijoille. Tällöin pystyn 
varmistamaan, että opiskelijat saavat lomakkeet, vastaavat kysymyksiin ja 
palauttavat lomakkeet takaisin. Olen määritellyt lomakkeiden kysymykset 
etukäteen. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, s. 196–197) kutsuvat tätä 
informoiduksi kyselyksi, jossa kysyjä on henkilökohtaisesti toimittanut ky-
symyslomakkeet ja kertonut kohderyhmälle aiheen ja sen tarkoituksen. 
Dreijauskurssin kysymyslomakkeissa kysyn opiskelijoilta mielipiteitä ja 
kommentteja suoritetusta opintokerrasta ja kurssin toteutuksesta, jotka 
on lueteltu seuraavasti. 
 
Opintokerran kysymykset (Liite 1) 
- Mitä uutta opit oppitunnin aikana? 
- Mitkä olivat mielestäsi päivän positiiviset kokemukset? 
- Mitkä olivat mielestäsi päivän negatiiviset kokemukset? 
- Onko jotain muuta kommentoitavaa oppitunnista ja/tai opetusteknii-

kasta? 
 
Kurssin kysymykset (Liite 2) 
- Opitko mielestäsi dreijauksen alkeet annetuin ohjeistus menetelmin? 
- Koitko ohjausmenetelmät positiivisiksi vai negatiivisiksi? 
- Oliko mielestäsi kurssin vaihe yhden ja kahden ohjauksen välillä eroja? 

Jos oli, niin kumman vaiheen koit paremmaksi ja miksi? 
- Miten itse koit suoriutuvasi kurssin aikana? 
- Jäikö jotain mieleen, joka olisi mielestäsi pitänyt käydä läpi tai olisi pi-

tänyt toteuttaa toisin? 
- Saitko mielestäsi tarpeeksi ohjausta ja avustusta kurssin aikana? 
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Teoria-aineistot, joita tulen hyödyntämään dreijauskurssin ja opinnäyte-
työni kysymyksien selvittämiseen, perustuvat enimmäkseen taidon opet-
tamiseen ja kehittävän vuorovaikutuksen tekijöihin. Syrjälän (2003) Per-
soonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa ja 
Vakkurin ja Häklin (2003) Kolmen askeleen menetelmän soveltavuuden 
testaaminen oppimistehtävän avulla, pro gradut perustuvat taidon opet-
tamisen tekijöihin. Hyödynnän myös kasvatustieteen perusopinnoissani 
lukemaani Lonkan kirjaa (Oivaltava Oppiminen, 2014), jossa käydään läpi 
kehittävä vuorovaikutus ja taidon opettaminen. Valituista kirjallisuuksista 
huomioon otettavia aiheita pyritään käyttämään opetustilanteissa, kuten 
myös kurssin yhteenvedossa.  
 
Whoody (1975) Pottery on the Wheel, Davis (1998) Wheel-Thrown ce-
ramics, Müller (2007) Savenvalajan käsikirja, ja Mattison (2003) Keramiikka 
kirjat, taas kertovat dreijauksen taidoista ja siihen kuuluvista tekniikoista 
sekä käytettävistä savimateriaaleista. Dreijattavat tuotteet ja materiaalit 
olen etukäteen suunnitellut perustuen omien ja kokeneenpien dreijaajien 
ehdotuksiin. Kurssin suunnittelua on arvioitu opettajien ja muiden ammat-
tilaisten kanssa, teoriajakson ja toteutuksen osalta. 
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1.3 Prosessikaavio 

Prosessikaaviossa (Kuva 1) kuvaan opinnäytetyöni rakentumista vaihei-
neen. Prosessikaaviota luetaan vasemmasta oikealla: kaavion keskellä esi-
tetään opinnäytetyöni päävaiheet, jotka on tarkennettu päävaiheiden ylä- 
sekä alapuolilla. Kaavio toimi opinnäytetyöni aikana ohjaavana selostuk-
sena ja jälkikäteen tarkennuksena, mitä tapahtui minkäkin vaiheen aikana.  
 
Opinnäytetyöni suunnittelussa selvitän dreijauskurssin valmistelu ja toteu-
tuksen aikataulua, tarvittavan teoria-aineiston keräämistä ja mahdollisien 
lupien selvittämistä. Dreijauskurssin toteutus alkaa 02.11. ja loppuu 
11.12.2018. Toteutuksen aikana kerään analysoitavaa tietoa, jota hyödyn-
nän opinnäytetyöni viimeistelyssä. Kurssin loputtua vertaan kerättyä tie-
toa ja teoria-aineistoa toisiinsa. Vertauksien kautta selvitän dreijauskurssin 
onnistumisen ja siihen liittyvät tekijät. 

Kuva 1. Prosessikaavio 
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2 DREIJAUS 

Saven dreijaaminen on mielenkiintoinen tekniikka, jonka avulla tekijä pys-
tyy tuottamaan lähes täydellisen symmetrisen työn savipallosta. Sen eng-
lannin kielinen nimike (pottery throwing) saa monet miettimään toisen 
kerran sen tarkoitusta. Monet, ketkä näkevät dreijaamistekniikan ensim-
mäistä kertaa, uskovat sen olevan erittäin helppoa tai jonkunlaisen taikuu-
den käyttöä. Sinänsä se on ainoastaan kädentaito, jonka voi oppia pelkällä 
toistamisella ja kärsivällisyydellä. (Woody, 2008.) 

2.1 Dreijauksen taito ja työkalut 

Dreijaaminen tarkoittaa saven työstämistä pyörähdystekniikalla, jonka 
avulla savesta muotoutuu tekijän haluama esine. Saven dreijaamiseen on 
monia erikoistyökaluja, joita hyödyntäen tekijä pystyy kehittämään erilai-
sia muotoja dreijaustyölle. Mattison kertoo (2003, s. 64), että näihin työ-
kaluihin kuuluu lastoja, sieniä, rautalankoja, mittaharppeja, keraamikon 
neula ja muita metallista muotoiltuja viimeistelytyökaluja. Varsinainen 
työkalu on itse savenvalajan pyörä.  
 
Savenvalajan pyöriä (dreija) on monia eri malleja, mutta kaikilla on sama 
toimintaperiaate, jonka takia tietty dreija on henkilökohtainen valinta. 
Joissakin malleissa on moottori, joka helpottaa isojen savimäärien keskit-
tämisen, kun poljin malleissa on helpompi hallita pieniä määriä savea. 
(Müller, 2007, s. 72.) Dreija on mekaaninen laite, jonka avulla pystytään 
tuottamaan ontto ja symmetrinen pyörähdyskappale savipallosta. Tar-
kempi kuvaus perinteisestä ja nykyisestä dreijauslaitteesta on esitetty ku-
vassa 2. 
 

 
Kuva 2. Potku- ja sähködreija (Popular Science Monthly Volume 40 1891–
1892), (Barbaformosa 2008, 17) 
 
Woody (2008) mainitsee kirjan johdannossa, että usein henkilöt, jotka nä-
kevät saven dreijaamisen ensimmäistä kertaa kuvittelevat dreijaamisen 
olevan helppoa tai taikuuden käyttöä. Ne, jotka ovat tutustuneet dreijaa-
miseen tietävät, että se ei ole kumpaakaan edellisistä. Dreijaus on taito, 
mikä   opitaan harjoittelulla ja tekniikan toistamisella, kunnes tekijä on 
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omaksunut opitut tekniikat lihasmuistiinsa. Don Davis (1998, s. 9) käyttää 
kirjassaan hyvää kuvausta: ”saven dreijaamisen osaaminen, on kuin mu-
sikaalisen soittimen soittaminen”. Tämä mielestäni pätee hyvänä vertauk-
sena, koska itse olen harjoitellut sellon soittamista monta vuotta ja kuten 
dreijaaminenkin, niin eri tekniikat vaativat jatkuvaa harjoittelua ja kärsiväl-
lisyyttä. 
 
Kärsivällisyyden, kurinalaisuuden ja lihasmuistin lisäksi tekijän tulee muis-
taa, ettei dreijaaminen ole ainoastaan voimatyötä, jossa tarvitaan fyysistä 
voimaa työn edistymiseksi. Tämän vahvistaa Mattison (2003, s. 64) kirjas-
saan toteamalla, että dreijaaminen vaatii harjoittelua, keskittymistä ja kär-
sivällisyyttä, jonka avulla kokeneet dreijaajat pystyvät tuottamaan vaivat-
tomasti esineitä toisensa jälkeen. Itse en henkilökohtaisesti näe fyysisen 
voiman käyttöä haitaksi, kunhan tekijä osaa käyttää sitä oikean käsityötek-
niikan kautta ja osaa säätää voimankäytön määrää. Müller (2007, s. 74) 
muistuttaa, että kun tekijä ymmärtää eri savimateriaalien dreijaamiseen 
liittyvät voimien toiminnat, hän välttyy ylimääräiseltä työltä ja turhautumi-
selta. Woody (2008) kertoo johdannossaan, että savityö reagoi dreijatessa 
tekijän kaikkiin liikkeisiin koko dreijauksen ajan. Jos tekijä sijoittaa liikaa 
voimaa dreijaukseensa, työ tulee helposti epäkeskittymään, mikä johtaa 
työn epäonnistumiseen tai vähintään tuotoksen seinämien epätasaiseen 
paksuuteen. Jokaisella muotoilijalla on omat tyylinsä dreijata, mutta kaik-
kien on opeteltava alkeet huolellisesti onnistuakseen saven muotoilussa 
dreijan avulla. 

2.2 Materiaali 

Dreijaamisen materiaaleina käytetään savea ja vettä. Mattison (2003, s. 
65) muistuttaa, että savea dreijatessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon 
saven koostumus ja plastisuus. Eri savet sisältävät epäpuhtauksia orgaani-
sesta aineesta muiden mineraalien pieniin partikkeleihin. (Davis, 1998, s. 
22).  Nämä epäpuhtaudet antavat eri saveille, kuten esim. vähäsamottinen 
savi, samotiton savi tai posliini, yksilöllisiä ominaisuuksia (Kuva 3).  
 

 
Kuva 3. Tavallinen savilaji, kivitavarasavi, posliini ja tulenkestävät savet 
(Barbaformosa 2008, 15–16) 
 
Savimateriaali vaikuttaa dreijattavan työn ulkonäköön, rakenteeseen ja 
dreijaamisen onnistumiseen. Jos tekijä haluaa dreijata sileä pintaisen, 



7 
 

 
 

mahdollisimman vaalean värisen ja pienen kappaleen, niin suositeltavaa 
olisi käyttää posliinia. Jos tekijä on dreijaamassa isompaa työtä, olisi suosi-
teltavaa hänen käyttää samotillista savea, koska samottisen saven rakenne 
auttaa ison dreijaustyön onnistumisessa. Posliinin hiukkaset ovat tasapak-
suisia ja se ei ole yhtä plastista kuin savi- ja kivitavarasavet. Tämän takia 
posliinin työstäminen on vaativampaa. (Müller, 2007, s. 41). Sinänsä pos-
liinia voi myös käyttää isompien töiden teossa, mutta työstö haastavuuden 
takia olisi parempi käyttää esimerkiksi savea, joka sisältää samottia. Sa-
mottisen ja ei-samottisen saven ero on, että samottisen saven seassa on 
karkeita hiukkasia, jotka vahvistavat dreijattavan työn rakennetta ja kestä-
vyyttä. Samotiton savi on usein mukavampaa työstää, koska siinä ei ole 
lainkaan karkeutta. Savi, jossa ei ole samottia on suositeltavaa käytettä-
väksi pienempien töiden työstämisessä. Näiden lisäksi, on myös olemassa 
eri karkeuksia / samotteja, esim. 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm ja jne.  
 
Veden käyttö dreijaamisen aikana on lähes pakollista. Eri savimateriaalit 
määrittelevät, kuinka paljon vettä tulet tarvitsemaan dreijauksen aikana. 
Esimerkiksi, jos tekijä käyttää posliinia dreijauksessaan, niin luultavasti hä-
nen tulee käyttää vähemmän vettä kuin muissa savimateriaaleissa. Posliini 
on dreijausmateriaalina usein pehmeää ja kosteaa, jonka takia veden sään-
nöstely on erittäin tärkeää. Savityön rakenne voi pettää tai haljeta kuivu-
misen aikana, jos dreijausvaiheessa on lisätty liikaa vettä. Samottinenkin 
savi voi olla pehmeää käsittelyn alussa, mutta koska siinä on samottia se-
assa, tämä tuottaa kitkaa helpommin kuin samotiton savi tai posliini, joissa 
ei ole samottia. Syntyvä kitka purkautuu lämpönä, mikä kuivattaa työstet-
tävää kappaletta eli vettä tarvitaan enemmän. Vesi toimii niin sanottuna 
”lubrikanttina” tekijän käsien ja savimateriaalin välillä, joka vähentää drei-
jauksen aikana syntyvää kitkaa. Jos tekijän kädet ja savi ovat kuivia tai savi 
tarttuu käsiin dreijatessa, niin tekijän tulisi tässä tilanteessa lisätä vettä 
dreijauksen aikana (Woody, 2008). 
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2.3 Dreijauksen mahdollisuudet muotoilussa 

Vaikka dreijaus perustuu pyörähdystekniikan hyödyntämiseen, se ei silti-
kään rajoita työtä symmetrisiin muotoihin (Kuva 4). Dreijatessa voidaan 
tuottaa haluttu kappale, esimerkiksi lautanen, kuppi, kulho, teekannun 
kansi ja dreijaus vaiheen jälkeen työtä voi vielä muotoilla tai pintakäsitellä 
eri menetelmin. Riippuen käytetystä savimateriaalista, veden käytön mää-
rästä ja työn seinämien paksuudesta, dreijattua kappaletta voidaan vielä 
käsin rakentaa ja/tai muovailla dreijauksen jälkeen tai aikana. Esimerkiksi, 
jos tekijä haluaisi saada kupin seinämiin kierteitä, niin hänen tulisi kupin 
seinämien nosto vaiheessa muovailla kupin muotoa käsin rakentamalla en-
nen dreijauksen jatkamista.  
 

 
Kuva 4. Keramiikka esineet tuotettu dreijaamalla (Creative Commons CC0 
2017) 
 
Muotoilualalla dreijaus asettuu käsin rakentamisen ja valutekniikan välille 
tuotoksen toistettavuuden osalta. Dreijaustaidon avulla tekijä voi tuoda 
esille esineiden ainutkertaisia (uniikki) muotoja, jotka voivat olla haasteel-
lisimpia tuottaa esimerkiksi valutekniikalla, jossa jokaisesta tuotteesta 
usein tulee samanlaisia (Kuva 5). Sinänsä tähän voidaan vaikuttaa siten, 
että valumuotit kootaan monesta osasta, jolloin valusavityölle voidaan 
tuottaa erilaisia muotoja. 
 

 
Kuva 5. Keramiikkaesineet tuotettu valutekniikalla (Creative Commons CC0 
2017) 
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2.4 Dreijauksen alkeisvaiheet 

Dreijauksessa voidaan käyttää seuraavia sanoja kuvatessa eri tekniikoita. 
 
Keskittäminen: Dreijauksen alkuvaiheessa, ennen kuin voidaan edetä tuot-
tamaan savipallosta kuppia, savipallo tulee keskittää dreijauslevylle. Täl-
löin saamme savesta symmetrisen muodon ja savi on helpompi työstää 
dreijaamisen seuraavien vaiheiden aikana. Jos savea ei keskitetä, on hyvin 
todennäköistä, että dreijattu kuppi tulee epäonnistumaan, koska kupin 
seinämistä tulee epätasapaksuisia ja erikorkuisia. Tässä vaiheessa tulisi 
käyttää reilusti vettä, jotta savi ei ollenkaan tarttuisi käsiin ja keskittäminen 
onnistuisi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 
 

 
Kuva 6. Keskittäminen 
 
Avaaminen: Keskittämisen jälkeen voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, 
jossa työstetään saveen keskireikä (Kuva 6 vasemmalla) ja syvennys (Kuva 
6 oikealla). On erittäin tärkeätä työstää keskireikä keskelle savea. Vaikka 
tekijä olisi keskittänyt saven oikein niin on mahdollista saada dreijauksesta 
epäkeskitetty tuotos, jos keskireikä ei ollut keskellä savea. Tästä edetään 
syvennyksen työstöön, jossa dreijataan savipallon sisälle ontto alue ja aloi-
tetaan seinämien nosto. Veden käytön määrä alkaa vähentyä keskireiän 
teon jälkeen, jotta savi ei ehdi imeä liikaa vettä itseensä. Tässä ja koko drei-
jauksen aikana on tärkeätä välttää äkillisiä liikkeitä mahdollisimman paljon 
(kun dreijaajan kädet koskevat työhön), koska äkkiliikkeillä on mahdollista 
aiheuttaa dreijaukseen epäkesko keskipisteen suhteen. 
 

 
Kuva 7. Avaaminen 
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Seinämien nosto: Seuraavaksi dreijaaja aloittaa seinämien noston savipal-
lon pohjasta ylöspäin. Tässä vaiheessa kannattaa vähentää veden käytön 
määrää, muttei liikaa, jottei dreijaustyö kuitenkaan tartu käsiin dreijauk-
sen aikana. Jos vettä käytetään liikaa tässä vaiheessa, on hyvin todennä-
köistä, että dreijauksen seinämät tulevat kaatumaan, koska savimateriaali 
imee liikaa vettä itseensä. Jos vettä käytetään liian vähän, on hyvin mah-
dollista, että dreijauksen seinämät tarttuvat käsiin ja teokseen syntyy re-
peämiä tai seinämistä muodostuu epäsymmetrisiä. Seinämien nostossa 
dreijaajan tulisi tehdä ainoastaan nostoliikkeitä, koska painamisliikkeet 
voivat pilata dreijauksen muodon. Tarkoituksena on nostaa ylimääräinen 
savi ylöspäin, minkä avulla saadaan tuotettua dreijaukselle enemmän ko-
koa. 
 

 
Kuva 8. Seinämien nosto 

2.5 Dreijatun työn pintakäsittely 

Dreijatun työn pintakäsittelyssä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, mutta 
jokaisella on oma tietty järjestys. Valmiin dreijatun työn jälkeen, tekijä ete-
nee työn kuivattamiseen, minkä aikana saven ollessa nahkakuiva, hänen 
tulisi tarvittaessa viimeistellä tai sorvata loput yksityiskohdat työhönsä. 
Nahkakuivassa tilassa, savella on eri vaiheita, jotka vaikuttavat sen työstä-
miseen. Pehmeä nahkakuiva, medium nahkakuiva ja jäykkä nahkakuiva, 
joista jälkimmäinen on usein liian kuiva työstettäväksi. Eri kosteusasteiden 
havaitseminen ja hyödyntäminen on arvokas taito. (Müller, 2007, s. 44.) 
Työn pieni kosteus estää saven pölyämisen kaiverruksen/sorvauksen ai-
kana ja helpottaa saviosien liittämisen toisiinsa. Sorvaaminen on dreijattu-
jen savitöiden pintakäsittelyä, hyödyntäen erilaisia leikkaustyökaluja sa-
venvalajan pyörän päällä. Mattison (2003, s. 90) kertookin, että tällöin 
myös yksityiskohtien viimeistely tai sorvaus on helpommin toteutettavissa 
ja pienennetään riskiä, että yksityiskohdat halkeavat myöhemmin. Tässä 
vaiheessa tekijällä on myös mahdollisuus värittää savityönsä halutuilla vä-
rillisillä engobeilla.  
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Kuva 9. Pintakuviointi (Keramiikka 2003, 131) 
 
Kun savityö on kuivunut tarpeeksi, voidaan siirtyä raakapolttoon, jossa savi 
muuttuu keramiikaksi, jossa pinta jää vielä huokoiseksi (Müller, 2007, s. 
45). Raakapolton avulla keramiikka työn raa’alle pinnalle voidaan tehdä 
jatkokäsittely lasitteilla, alilasiteväreillä, keraamisilla liiduilla tai alilasiteky-
nällä. Tietyissä tilanteissa tämä poltto voidaan ohittaa, jos työ on tarpeeksi 
kuiva ja tekijällä on oikea poltto-ohjelma tiedossa. Tällöin savityö voidaan 
suoraan lasittaa ja siirtää lasituspolttoon, missä tuote käy läpi raaka- ja la-
situspolton yhdellä polttokerralla. Tämä vaatii onnistuakseen sen, että sa-
ven on oltava mahdollisimman kuiva ennen polttoa ja polton ohjelmointi 
pitää olla oikein mitoitettu. Jos polton lämpötila nousee liian nopeasti, se 
suurentaa savityön halkeamisen riskiä, koska savessa ylimääräinen vesi 
höyrystyy liian nopeasti ja voimakkaasti. (Müller, 2007, s. 46.) Polton oh-
jelmoinnissa on myös tärkeää ottaa huomioon oikean pituinen lämpökä-
sittelyvaihe, koska tietyt lasitteet vaativat haudotuksen tietyssä lämpöti-
lassa. Lasituspoltot tulisi aloittaa hitaalla lämmönnousu ohjelmalla, jotta 
lasitteesta keramiikkaan imeytynyt vesi ehtii varmasti haihtua. (Mattison, 
2003, s. 194). 
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3 KASVATUSTIETEEN NÄKÖKULMAA KÄSITYÖHÖN 

 
Käsityötaito on teoria- ja fyysisten taitojen yhdistymä, jota ei voida kuvata 
ainoastaan fyysisten taitojen perusteella. Vakkuri ja Häkli (2007, s. 14) viit-
taavat Kojonkoski-Rännälin sanoihin, että käsityötaito ei ole vain fyysinen 
taito, vaan se kehittää tekijää monipuolisesti. Tekijältä vaaditaan muun 
muassa ideointikykyä, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja, riskinotto-
kykyä, esteettisiä ja teknisiä taitoja, arviointikykyä ja psyykkismotorisia tai-
toja. Vakkuri ja Häkli (2007, s. 8) toteavat, että käsityöllä tarkoitetaan toi-
mintaa, jossa yksilö muokkaa tiettyä materiaalia, käsityökalujen ja teknii-
koiden avulla.  

3.1 Taidon oppiminen 

Taidon oppiminen on laaja käsite, koska siinä tulee tarkentaa, miten mää-
ritellään, onko yksilö oppinut jonkun tietyn taidon. Riittääkö määritelmä, 
että yksilö on tutustunut aiheeseen, jotta hän pystyy kertomaan siitä ja 
mahdollisesti voi toistaa taidon alkeet vai onko taito opittu silloin, kun yk-
silö tietää aiheen, osaa toistaa alkeet ja pystyy työskentelemään / oppi-
maan uutta omien motorisien taitojensa avulla.  
 
Lonka (2014, s. 35) kertoo, että tieto, joka muokkaa ihmisen toimintame-
netelmiä, kutsutaan taidoksi. On myös olemassa monenlaisia taitoja al-
kaen yksinkertaisista motorisista taidoista, monimutkaisiin tieteellisiin 
ajattelun taitoihin. On arvioitu, että vaativissa taidoissa pitää opiskeluun 
käyttää noin 50–100 tuntia, jotta työskentely tuntuu mukavalta ja tekijä 
kokee kehittymisen tunteen itsenäisesti työskennellessä. 
 
Käsityötaidon oppiminen toteutuu aiheeseen tutustumisella ja taidon tois-
tamisella, kunnes taidon alkeet ovat yksilön motorisen muistin hallinnassa.  
Motorisien taitojen kehittämiseksi on suositeltavaa, että yksilö toistaa kä-
sityötekniikoita ja ottaa huomioon virheiden lähteet. Salakari (2007, s. 7) 
ja Lonka (2014, s. 35) kertovat, että tekijä voi oppia monia taitoja teke-
mällä, jolloin erehtymisestä oppiminen vahvistuu. Vaikka tekemällä oppi-
minen voi viedä enemmän aikaa, niin joitakin tekniikoita tai työkalujen 
käyttöä ei voi oppia muuten kuin niiden käytön toistamisella. Vakkuri ja 
Häkli (2012, s. 5) myös toteavat pro gradunsa alussa, että käsityökalujen 
runsas käyttö on vaatimus, jotta niiden hallitseminen ja hyödyntäminen 
onnistuisi. 
 
Taidon oppimiseen auttaa, jos tekijällä on motivaatio kohdallaan työsken-
telyänsä kohti tai motiivi-tulos ideaali toimii taustalla, mistä Syrjäläinen 
mainitsee tutkimuksessaan. Syrjäläinen (2003, s. 46–47) kertoo, että mo-
tiivi-tulos ideaali on luonteeltaan laajempi käsite kuin tavoite, jonka taus-
talla on yksilön hahmottama kuva lopputuloksesta sekä konkreettisessa ja 
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henkisessä mielessä, jotka ovat kytköksissä tekijän työskentelyn motivaa-
tioon. Kuvaus tästä voidaan esittää esimerkiksi niin, että motiivi-tulos ide-
aali energisoi työskentelyä, jonka avulla tekijä tiedostaa oman toimintansa 
perusteet, laajentaa hänen osaamisen kenttää ja ottaa etäisyyttä omaan 
työskentelyynsä.  

3.2 Taidon opettaminen 

Opettaminen tarkoittaa toiselle osapuolelle jonkun tiedon tai taidon jaka-
mista, minkä avulla tämä omaksuu saamansa tiedon ja mahdollisesti osaa 
omatoimisesti toistaa sen. Käsityötaidon opettaminen toteutuu enimmäk-
seen mestari-kisällimenetelmällä, jossa toimitaan esimerkkien näyttämi-
sen kautta, jolloin opiskelija (kisälli) saa mallikuvan opettajalta (mestari). 
Tähän myös kuuluu opettajan sanoittamisen taidosta, jossa hän pystyy 
mahdollisimman selvästi ja informatiivisesti opettamaan aiheen sisällön 
opiskelijalle. 
 
Vakkurin ja Häklin (2007, s. 17) mukaan opiskelija ei ainoastaan ota mallia 
konkreettisista työasennoista, järjestyksestä ja järjestämisestä, vaan myös, 
miten opettajan asennoitumisesta työhönsä. Näissä tilanteissa opettajan 
tulisi asettautua takaisin oppimisen ”alkutilaan”, jotta hän pystyisi tuotta-
maan mahdollisimman kehittävän mallin opiskelijalle. Tämän avulla opet-
taja pystyy ennakoimaan ja kertomaan opiskelijalle, miten taidot ja teknii-
kat kehittyivät hänen kehossaan oppimisen aikana. Näissä opetustilan-
teissa nähdään usein mestari ja kisälli -mallikuva, jossa mestari kokeneem-
pana tekijänä ohjaa oppipoikaa. Mestari näyttää taidon mallia ja samalla 
siirtää hiljaista tietoa oppipojalle luontevimmin tekemisen kautta. (Vakkuri 
jne. 2007, s. 18–19). Hiljainen tieto on taitoa, tietoa ja syvempää informaa-
tioita, esim. tekijä tietää missä vaiheessa savi on sopivan kostean ja nahka-
kuivan välillä, jotta hän pystyy toteuttamaan loput pintakäsittelystä ennen 
raakapolttoa.  
 
Taidon opettamisen onnistumiseksi on siis tärkeää olla hyvä opettaja tai 
ohjaaja, joka pystyy kertomaan tarvittavat teorian tiedot, osaa näyttää tai-
don tekniikat ja osaa havainnoida, milloin tulisi tarkentaa jotain tiettyä 
mallia, joka opiskelijan tulisi omaksua hiljaiseen tietoonsa. Vahvana teki-
jänä opettamisen onnistumiseksi on myös kehittävät vuorovaikutustilan-
teet. Syrjäläinen (2003, s. 44–46) viittaa tutkimuksessaan Lindforsin teks-
tiin, jossa mainitaan käsityön ympärillä vallitseva vuorovaikutuksen funk-
tio, johon kuuluu sosiaalisia ja kommunikatiivisia tilanteita. Tämän kautta 
käsityön tekijä liittyy sosiaaliseen ympäristöön, jossa vaikuttavat tekijät 
voivat olla esim. asiakkaat, opettajat ja muut opiskelijat. 
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4 KURSSIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS  

Dreijauskurssilla testaan kahta opetusmenetelmää kahdessa vaiheessa. 
Kurssin loputtua vertaan opetusmenetelmien tuloksia ja taidon opettami-
sen teoriaa toisiinsa. Alla näkyvässä kuvassa (Kuva 9) esitän kurssin vaiheet 
ylhäältä alaspäin lukien. Vaiheessa yksi opetan mestari-kisällimenetel-
mällä. Vaiheessa kaksi ohjaan opiskelijoita työskentelemään mahdollisim-
man itsenäisesti, mutta samalla ryhmä A:n ja B:n opetusmenetelmä alkaa 
erota toisistaan. Kurssin loppuessa, molemmat ryhmät palaavat yhteiseen 
lopetukseen, jossa käydään läpi opittuja tekniikoita ja dreijattuja töitä. 
 

 
Kuva 10. Dreijauskurssin vaiheet 
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4.1 Kurssin suunnittelu 

Dreijauskurssin suunnittelussa etukäteen huomioon otettavat aiheet 
edesauttavat dreijauskurssini onnistumista. Näihin aiheisiin kuului seuraa-
vien aiheiden selvittäminen: 
 
- opiskelijamäärä 
- kurssin aikataulu (Kuva 11) 
- tilojen asettamat työskentelyvaatimukset  
- dreijojen määrä ja kunto 
- materiaalin riittävyys 
- luvat ja hankinta 
- dreijattavien esineiden muodot kurssin aikana 
- kurssin tiedotus. 

4.1.1 Toteutuksen suunnittelu 

Kurssille osallistuvat opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään, A ja B. Molem-
missa ryhmissä on sama opetussisältö. Kurssi alkaa teoriaosuudella, jossa 
kerron heille dreijauksen historiasta ja käytettävistä materiaaleista sekä 
työmenetelmistä. Kurssin aloittamisen jälkeen selvitän opiskelijoiden taus-
takokemukset muotoilusta ja saven käytöstä. Taustakokemuksen tiedosta-
minen auttaa minua paremmin ryhmittämään opiskelijat eri ryhmiin, jotta 
molemmissa ryhmissä on tasavertaisesti vähemmän ja mahdollisesti 
enemmän aiheesta tietäviä. Tämän jälkeen tarkennan opiskelijoille kurssin 
sisällöstä (Kuva 10), mitä varten kurssi on, mitä osallistujat saavat siitä irti 
ja mitä minä saan kerätystä tiedosta irti. Seuraavaksi esitelin dreijattavat 
muodot, joita opiskelijat harjoittelevat, sekä mitä savea he tulevat käyttä-
mään. Lopussa opiskelijoilta pyydetään lupaa käyttää ja julkaista kerättyjä 
tietoja opinnäytetyössäni, jossa ei mainita opiskelijoiden nimiä, vaan hei-
dät kirjataan anonyymeinä. 
 

Kuva 11. Kurssin sisältö 
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Ensimmäisen neljän dreijauskerran aikana, opiskelijat oppivat dreijausta 
mestari ja kisälli -menetelmällä, jossa opiskelijoiden oli tarkoitus seurata 
opettajan dreijausta, jonka jälkeen he omatoimisesti pyrkivät kopioimaan 
näyttämiäni dreijausmalleja. Tämän opetusmenetelmän aikana vastaan 
kysymyksiin ja ohjaan tarvittaessa kädestä pitäen. Tätä opetusmenetelmää 
käsittelevät myös Vakkuri ja Häkli (2012, s. 18) viitaten Salakarin teokseen 
Taitojen Opetus (2007). Taitojen opettamisen ja oppimisen keskeisenä 
mallina voidaan nähdä oppipoikamalli, jossa opettaja toimii mestarina. Tä-
män tarkoituksena on avustaa opiskelijaa löytämään tekemistä ohjaava 
mielikuva ja realistinen malli opittavasta aiheesta tai tekemisestä. (Sala-
kari, 2007, s. 74.) Tätä vahvistaa se, että opiskelija ei ainoastaan ota mallia 
työasennoista, järjestyksestä tai järjestämisestä, vaan myös siitä, miten 
opettaja esiintyy työskentelyn aikana. Tämän takia opettajan tulisi muis-
taa, miten hän alussa koki tietyn taidon oppimisen ja mitä ongelmia se toi 
mukanaan. Näin opettaja voi paremmin ymmärtää opiskelijan alkuvai-
keuksia ja rohkaista mahdollisten epäonnistumisten kohdalla opiskelijaa 
jatkamaan kokeiluja. (Vakkuri & Häkli, 2012, s. 17).  
 
Mestari-kisällimenetelmä on dreijauksen alkeiden oppimiseen, sekä opet-
tamiseen hyvä vaihtoehto, koska siinä opiskelijat saavat jatkuvan malliku-
van, mitä seurata ja tarkentaa.  Pysyn myös paremmin mukana, miten ku-
kin opiskelija etenee. Jokaisen oppitunnin jälkeen opiskelijat täyttävät ja 
palauttavat kysymyslomakkeen (Liite 1), jossa heiltä kysyn oppitunnin ko-
kemuksista, opetuksen ja opintokerran laadusta sekä miten sitä olisi voinut 
kehittää. Tämän avulla saan tehokkaasti kerättyä tietoa analysoitavaksi, 
jota voi verrata kasvatustieteeseen ja taidon opettamisen havainnointei-
hin. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, s. 195) kertovatkin, että kyselytut-
kimuksien avulla voidaan tehokkaasti kerätä laajaa tutkimusaineistoa ker-
ralla monelta kyselykohteelta. Niiden heikkoutena on vain se, että kerätty 
tieto voi olla pinnallista, epäselvää ja vähäistä. Sinänsä huomioimalla nämä 
heikkoudet voidaan mahdollisesti vähentää niiden toteutumista.  
 
Seuraavien kolmen dreijauskertojen aikana opetusmenetelmä muuttuu 
(Kuva 9 ja 10). Näiden tuntien aikana ryhmät jakaantuvat pareihin, jotka 
tukevat toisiaan seuraavien oppituntien aikana. Tarkoituksena on, että 
opiskelijat jatkavat dreijaustekniikoidensa harjoittelua ja suunnittelevat 
tuotteen tuottamista mahdollisimman kehittävän keskustelun ja toimin-
non kautta. Opiskelijat pyrkivät toimimaan itsenäisesti niin kauan, kunnes 
he kokevat tarvitsevansa minulta ohjausta. Tämän muutoksen avulla pys-
tyn keräämään analysoitavaa tietoa siitä, miten opiskelijat oppivat itsenäi-
sesti oppimiensa alkeiden avulla. Tässä vaiheessa on myös tarkoitus seu-
rata, kuinka kehittävästi opiskelijat pystyvät auttamaan toisiaan ongelmien 
syntyessä. Tämän opetusmenetelmän idea syntyi artikkeleista, joissa ker-
rotaan ammattikorkeakoulujen leikkauksista ja niiden vaikutuksista tiedon 
ja taidon opettamisen laatuun. Koivisto (Yle, 2017) kertoo artikkelissaan, 
että leikkaukset vaikuttavat voimakkaasti opettajin opetusaikaan, minkä 
takia opiskelijat jäävät pulaan. Osan opettajien ajasta menee hankkeiden 
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ja opetusmateriaalien valmistelemiseen. Perinteiselle luokassa tapahtu-
valle lähiopetukselle on entistä vähemmän aikaa. Artikkelia kommentoi-
neet opiskelijat eri paikkakunnilta mainitsevat, että opettajan tiukan aika-
taulun takia he ovat vapaa-ajallaan auttaneet toisia opiskelijoita. Toiset 
kommentoivat, että tieto ei ainoastaan siirry kirjojen tai verkon kautta ja 
hiljaisen tiedon siirtäminen eteenpäin yksinkertaisesti vaatii kontaktitun-
teja opiskelijoiden kanssa. Talbert (rtalbert, 2018) kertoo artikkelissaan, 
miten pedagogisissa opetusmalleissa testataan ja sovelletaan ”Flipped 
Classroom” tai ”Flipped Learning” opetustyyliä, jossa opiskelijat toimivat 
itsenäisesti ja ohjaavat toisiansa. Hän kertoo, että ideana se on mielenkiin-
toinen ja mahdollisesti toimiva, mutta se on myös vielä keskeneräinen ja 
siihen tarvitsee vielä tutkimusaikaa, koska hirveän usein opiskelijat pitävät 
sitä erittäin negatiivisen ideana. Idean soveltamisessa myös koulujen ja 
opettajien tulisi tarkentaa opiskelijoille, miksi opetusmallia testataan ja 
missä vaiheessa opetusprosessia. 
 
Dreijauskurssin toisessa vaiheessa (Kuva 9) käytän kahta eri ohjausmene-
telmää, jossa seuraan ja kerään analysoitavaa tietoa siitä, kuinka eri ryh-
mät edistyvät opiskelun aikana. Ohjausmenetelmät eroavat siten, että 
Ryhmä A saa tarvittaessa enemmän ohjausta, kun ryhmä B saa vähemmän. 
Viittaan Vakkurin ja Häklin (2012, s. 31) tekstiin, missä he väittävät, että 
opettaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Suora opettaminen sisältää lu-
ennointia, kyselemistä tai kertomista, kun taas epäsuorassa menetelmässä 
opettaja asettaa opiskelijat selvittämään aiheet omatoimisesti. Molem-
pien ryhmien toiminnassa on tarkoitus seurata heidän itsenäistä produk-
tiivista toimintaa. Tämän avulla opettaja pyrkii saamaan selvittämään, 
kuinka kannattavaa on asettaa opiskelijat oppimaan itsenäisesti, kun heille 
on opetettu alkeet. Vakkuri ja Häkli (2012, s. 21, s. 30) kertovat tutkimuk-
sessaan, että produktiivisen taidon vaiheessa oppija toimii itsenäisesti, jol-
loin hän perehtyy annettuun materiaaliin tai tekee itsenäisesti kokeiluja 
materiaaleilla. Tässä vaiheessa voin myös seurata, kuinka rakentavasti 
opiskelija toimii kohdatessaan haasteita. Täten pystyn seuraamaan, kuinka 
opiskelija havaitsee ongelmat, ratkaisut ja kehittymisen vaatimukset.  
 
Ryhmä A:n pareja ohjaan tarvittaessa kädestä pitäen. Jos he pyytävät oh-
jausta, niin käyn heidän kanssa läpi ongelman ja sen ratkaisun. Mikäli syn-
tyy ongelma, johon en pysty vastaamaan, kehotan opiskelijoita yhdessä 
selvittämään kirjallisuudesta ja netistä vastauksia, jotka jaetaan koko ryh-
män kesken.  Ryhmä B:n pareja ohjaan etsimään vastauksensa etukäteen 
jaetusta kirjallisuudesta ja/tai netistä. Ongelman syntyessä, näytän heille 
mallin, miten ongelman voisi ratkaista, mutta en tarkenna ratkaisua oh-
jauksen aikana. Jos en pysty ratkaisemaan ongelmaa, niin kehotan opiske-
lijoita etsimään ratkaisun koko ryhmän kesken. Näiden oppituntien jälkeen 
opiskelijat täyttävät samanlaiset kysymyslomakkeet, kuin aikaisempien 
oppituntien jälkeen. 
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4.1.2 Kurssin lopetuksen suunnittelu 

Kurssin lopussa opiskelijat siirtyvät viimeiseen kolmeen oppikertaan, jonka 
aikana molemmat ryhmät käyvät läpi poltto-ohjelmat ja lasitustekniikat. 
Tällä oppikerralla on tarkoitus antaa opiskelijoille lisämahdollisuus luoda 
omaa identiteettiänsä ilman minun antamia tarkkoja ohjeistuksia. Kun 
opiskelijat saavat työnsä lasituspoltosta, pidän yhteisen lopetuksen opis-
kelijoiden kanssa, jossa verrataan valmistuneita töitä toisiinsa sekä minun 
tuottamiin dreijauskappaleisiin.  
 
Viimeisen oppitunnin aikana keskustelen opiskelijoiden kanssa dreijaus-
kurssista, jonka aikana opiskelijat voivat antaa viimeisen palautteen kurs-
sista ja sen toteutuksesta. Näistä ja aikaisemmista palautteista sekä minun 
havainnoistani lähetän opiskelijoille yhteenvedon kurssin onnistumisesta. 

4.2 Kurssin toteutus 

Dreijauskurssi alkoi 2.11.2018 kurssin aloituksella, jossa kävimme läpi drei-
jaustaidon teoria, historia ja mahdollisia eri käyttömateriaaleja. Kurssille 
ilmoittautui yhteensä 12 opiskelijaa, josta kaikki olivat Hämeenlinnan am-
mattikorkeakoulun opiskelijoita. Kurssin opiskelijat olivat enimmäkseen 
lasi- ja keramiikka-alan opiskelijoita, mutta osa heistä olivat sekä vaatetuk-
sen, että jalkineen opiskelijoita. Lasi- ja keramiikka-alan opiskelijat olivat 
myös eri vuosikursseilta, joten osalla oli enemmän kokemusta saven 
kanssa työskentelystä, kun toisilla oli vähemmän. Teoriatunnin jälkeen kes-
kustelimme kurssin toteutuksesta, missä, milloin ja mitä materiaaleja käy-
tettiin kurssin aikana. Tunnin lopussa kaikki allekirjoittivat suostumuslo-
makkeen valokuvaukseen (Liite 3), jonka avulla sain kerättyä tietoa oppi-
tuntitilanteista ja opiskelijoiden tuotoksista. Tämän jälkeen kaikki opiskeli-
jat jaettiin kahteen ryhmään, josta ryhmä A ja B etenivät omilla aikatauluil-
laan loppukurssien ajan. Jokaisella ryhmällä oli eri päivinä yksi oppikerta 
joka viikko, kestoltaan kolmesta neljään tuntia.  
 

 
Kuva 12. Kurssin aloitus 
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Ensimmäisten dreijausoppikertojen aikana (6.–7.11.2018) tutustuttiin työ-
tiloihin, työlaitteisiin, työskentelytapoihin, savimateriaaliin ja sen työstä-
miseen. Tämän jälkeen opiskelijoille tarkennettiin, miten opetus/ohjaus 
tulee toteutumaan seuraavan kahden oppikerran aikana, jonka jälkeen 
voitiin siirtyä itse dreijaukseen. Opetus/ohjaus toteutui ensimmäisessä vai-
heessa (kuva 9) molemmille ryhmille mestari-kisällimenetelmällä, jossa 
opettaja näytti tietyt dreijausvaiheet yksi kerrallaan, siirtyen seuraavaan 
vaiheeseen, kun opiskelijat olivat omaksuneet edellisen vaiheen menetel-
mät alustavasti. Kannustin myös opiskelijoita kysymään apua tarvittaessa, 
jotta ongelmat tulisivat mahdollisimman ajoissa ratkaistua. Dreijaustaidon 
opettelemisen alussa kävimme läpi dreijaussaven keskittämisen, joka on 
yksi tärkeimmistä alkuvaiheista työn onnistumiseksi. Keskittämistekniikan 
jälkeen siirryimme saven avaamiseen ja seinämien nostoon. Opiskelijat 
harjoittelivat näitä kolmea tekniikkaa ensimmäisen oppikerran aikana, 
jonka lisäksi heitä kannustettiin harjoittelemaan taitoja myös yhteisien op-
pituntien ulkopuolella, jotta alkeet vahvistuisivat ja opitut alkeet omaksut-
taisiin lihasmuistiin. Ryhmän A yksi oppikerta jäi suunniteltua lyhyem-
mäksi, koska osa opiskelijoista joutui lähtemään aikaisemmin henkilökoh-
taisista syistä. Tämän seurauksena muut opiskelijat ymmärsivät tilanteen 
väärin ja myös lopettivat aikaisemmin, vaikka heille oli mainittu, että tunti 
jatkuu aikataulun mukaisesti. 
 

 
Kuva 13. Dreijauksen esitys 
  



20 
 

 
 

Toisena oppikerroilla (13.–14.11.2018) A ja B ryhmät jatkoivat edellisen vii-
kon tekniikoiden harjoittelua, jonka jälkeen opiskelijoille näytettiin edelli-
sen viikon töiden sorvaustekniikka ja suoraseinä-, ovaali- ja supistuvien-
muotojen dreijaustekniikat. Opiskelijat saivat näistä muodoista päättää, 
mitä he halusivat harjoitella tai saivat jatkaa testaamalla omia muotojansa.  
Opiskelijat pysyivät annetuissa muodoissa tai pyrkivät niihin, koska he ko-
kivat paremmaksi pysyä annettujen mallien mukana. Osa opiskelijoista 
eteni erittäin nopeasti verrattuna muihin opiskelijoihin, mikä aiheutti hie-
man vertailevaa kommentointia hitaammilta opiskelijoilta. Tämä kuitenkin 
laantui pian, kun nopeampia opiskelijoita kehotettiin harjoittelemaan erik-
seen näytettyjä muita muotoja, jotka eivät onnistuneet ensimmäisillä yri-
tyksillä. Erittäin positiivista tässä oli se, että tietyt opiskelijat eivät myös-
kään lannistuneet vaan ottivat dreijauksen epäonnistumisen vastaan ra-
kentavana ja selvittivät, mitkä tekijät ovat työn onnistumisen edellytyksiä. 
Muuten viikolla kaksi opiskelijat harjoittelivat dreijaustöiden sorvaamista, 
mikä vei suuremman osan yhteisten oppituntien ajasta. 
 

 
Kuva 14. Sorvaaminen 
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Kolmannet oppikerrat (20.–21.11.2018) muuttuivat alkuperäisestä aika-
taulun sisällöstä siten, että opiskelijat saivat vielä harjoitella dreijauksen 
alkeita ennen seuraavaa vaiheeseen (Kuva 9 ja 10) siirtymistä. Opiskelijat 
tarvitsivat lisää aikaa alkeiden harjoitteluun, koska nykyisillä taidoilla he ei-
vät olisi voineet edetä pitkälle. Toisessa vaiheessa heidän tuli toimia enim-
mäkseen pareina ja ratkaista ongelmat omatoimisesti alussa annetuin oh-
jein. Näillä oppikerroilla näytin opiskelijoille lautasen dreijaamisen ja an-
noin heille testattavaksi kierrätyssavea, jotta he huomaisivat valmiin ja it-
setehdyn savimateriaalin eron dreijatessa. Muistutin näiden yhteisientun-
tien lopussa opiskelijoille itsenäisen työskentelyn/harjoittelun tärkey-
destä, koska seuraavassa vaiheessa työskentely on haastavampaa itsenäi-
sen parityöskentelyn takia. Jaoin myös pienen kotiläksyn, jossa heidän tu-
lisi päättää oman työparin kanssa yksi tai kaksi dreijattavaa muotoa, joita 
he pyrkivät tuottamaan loppujen oppikertojen aikana. Osalla ryhmä B:n 
opiskelijoilta katosi työskentelymotivaatio yllättäen, mikä vaikutti heidän 
lopputunnin aktiivisuuteen. Syynä oli kurssin ulkopuolinen tilanne, joka 
vaikutti opiskelijoiden dreijauksen keskittymiseen ja tekniikoiden harjoit-
teluun. Keskusteltuani tilanteesta eri osapuolten kanssa tilanne kuitenkin 
saatiin ratkaistua tunnin jälkeen, mikä tuotti opiskelijoille helpotusta tule-
vien oppikertojen aikana. 
 

 
Kuva 15. Lautasen dreijaaminen 
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Neljänsillä oppikerroilla (28.–29.11.2018) siirryttiin vaiheeseen kaksi (Kuva 
11), jossa opiskelijoita/pareja ohjattiin työskentelemään mahdollisimman 
itsenäisesti. Tähän kuului, että heidän tuli hakea ratkaisuja vastaan tuleviin 
ongelmiin etukäteen annetuista kirja- ja nettilähteistä ja keskustella pareit-
tain, miten ongelmat voi ratkaista. Vaiheen kaksi tarkoituksena on itsenäi-
nen työskentely. Muistutin pareja, että he saavat kysyä ohjeita, mutta mi-
nun antama ohjaus voi erota ensimmäisen vaiheen ohjaustyylistä riippuen, 
kumpi ryhmä on kyseessä. Ryhmä A:n ohjaus ei eronnut vaihe yhden oh-
jauksesta, vaan se jatkui mestari-kisällimenetelmällä, jossa kerroin ja näy-
tin, miten tietty esine tuotetaan. Ryhmä B:n ohjaus erosi tästä ohjausme-
netelmästä siten, että heille näytin ainoastaan, miten työn voisi tehdä, 
mutta en tarkentanut prosessia sanallisesti, miten työ tuotetaan. Pareilla 
oli selkeitä ja loppujen lopuksi aika yksinkertaisia muotoja, joita he halusi-
vat dreijata. Yksi pari luopui yhdestä muodostaan, koska he kokivat valit-
semansa muodon liian vaikeaksi tuottaa nykyisillä taidoillaan. 
 

 
Kuva 16. Dreijaamisen harjoittelu 
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Viides oppikerta (3.–4.12.2018) oli erittäin tehokas, koska opiskelijat olivat 
enemmän tietoisia, miten ja mitä he haluavat tuottaa ja paremmin ymmär-
sivät vaihe kahden oppimisen ja ohjauksen tarkoituksen. Muutama opiske-
lija kysyi ohjeita tietyissä kohdin, joiden avulla he pystyivät paremmin ke-
hittämään taitojansa. Muuten opiskelijat työskentelivät erittäin itsenäi-
sesti ja enimmäkseen selvittivät ongelmansa keskustelemalla keskenään. 
Opiskelijat eivät juurikaan käyttäneet toisen vaiheen aikana annettuja läh-
teitä. Opiskelijat saivat tuotettua osan haluamistaan muodoista, mutta 
täysin saman muodon ja koon vaatiminen oli hiukan liikaa, koska opiskeli-
joilla oli vielä opituissa taidoissa kehittymisen varaa, jotta voisivat sarja-
tuottaa tiettyä muotoa. Oppituntien lopussa annoin opiskelijoille mahdol-
lisuuden vaikuttaa, miten kurssin yhteislopetus toteutettiin.  
 

 
Kuva 17. Dreijauskurssin itsenäistyöskentely 
 

4.3 Kurssin yhteinen lopetus 

Yhteiseen lopetukseen tuli muutos alkuperäiseen suunnitelmaan verrat-
tuna. Opiskelijat saivat vaikuttaa yhteisen lopetuksen sisältöön, joista hei-
dän piti valita vaihtoehto yksi tai kaksi. Vaihtoehto yksi oli, että käytäisiin 
jokaisen opiskelijan ja parien tuotokset läpi. Myös keskusteltaisiin yhdessä 
ilmentyvistä ongelmista ja ratkaisuista ja kurssin kokonaisesta suorituk-
sesta. Vaihtoehto kaksi oli, että yhteisen oppitunnin aikana halukkaat sai-
sivat vielä dreijata, mitä muotoja haluaisivat ja saisivat ohjausta niihin.  
Heille opetettaisiin tarkemmin esineiden lasituksen ja polttojen teoriat ja 
menetelmät. Vaikka alun perin tarkoituksena oli toteuttaa suunnitelma A, 
koin kurssin loppuvaiheilla, että opiskelijoilla oli vielä paljon halua harjoi-
tella yhdessä ja kehittää opittuja taitoja. Koska opiskelijoiden töitä ei nu-
merollisesti arvioitu, niin koin vähemmän tärkeäksi toteuttaa yhteistä lo-
petusta, jossa katsoisimme jokaisen työt läpi yhdessä. Tätä päätöstä vah-
visti myös se, että moni opiskelija oli heittänyt osan tekemistään töistä 
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pois, koska halusivat uusiokäyttää saven ja yrittää uudestaan samasta sa-
vimassasta. Opiskelijat valitsivat vaihtoehto B:n, koska he kokivat sen mu-
kavammaksi ja vähemmän stressaavaksi. 
 
Yhteinen lopetus toteutui 11.12.2018, jolloin opiskelijoille kerrottiin lasi-
tuksen menetelmät ja uunien käyttö. Osa opiskelijoista aloittivat töiden la-
situksen, mutta enemmistö opiskelijoista jatkoivat dreijaustöiden ja teknii-
koiden harjoittelua. Lopetuksen aikana osa opiskelijoista pyysi ohjeita tiet-
tyjen muotojen dreijaukseen ja antoivat kommentteja kurssin kokonai-
sesta toteutuksesta ja sen laadusta. 
 

 
Kuva 18. Lautasen dreijauksen opettaminen 
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5 TIEDON ANALYSOINTI JA TULOS 

Dreijauskurssin aikana tapahtuneiden tilanteiden ja palautteiden havain-
nointi, auttoi minua kehittämään opetusmenetelmääni ja keräämään ana-
lysoitavaa tietoa. Kurssin aikana toimin osallistuvana havainnoitsijana, jol-
loin pysyin tietoisena ympärillä tapahtuvista tekijöistä ja samalla pystyin 
toimimaan opettajan/ohjaajan roolissa.  
 
Havainnoinnin avulla pystytään pääsemään luonnolliseen ympäristöön, 
jossa voidaan saada välitöntä ja suoraa tietoa henkilöiden toiminnasta, 
käyttäytymisestä ja vuorovaikutustilanteista, osallistumalla tutkittavien 
henkilöiden toimintaan ja liittymällä ryhmien jäseneksi, jossa esimerkiksi 
yhdessä ratkaistaan tilanteen ongelma. Voidaan välttää henkilöiden häi-
riintyminen ja samalla kerätä tilanteista hyvää analysoitavaa tietoa. (Hirs-
järvi, Remes ja Sajavaara, 2009, s. 213, 216). 

5.1 Oppikertojen kysymyslomakkeiden havainnot 

Viikko yksi eteni erittäin tehokkaasti. Opiskelijat olivat koko ajan kiinnos-
tuneita aiheesta, mikä helpotti opettamista ja opiskelijoiden tekniikan hal-
lintaa antamieni esimerkkien mukaisesti. Osa opiskelijoista eteni nopeam-
min kuin toiset, koska osalla oli hyvä automaattinen ote dreijauksen tai-
toon tai heillä oli aikaisempaa kokemusta aiheesta. Yhden ryhmän oppi-
tunti jäi tunnin lyhyeksi, koska pari opiskelijaa joutuivat lähtemään aikai-
semmin henkilökohtaisista syistä. Tämän seurauksena osa muista opiskeli-
joista luuli, että heidän tulisi myös lopettaa, joka johti aikaisemmin tunnin 
lopettamiseen. Tämä toteutui sen takia, koska opiskelijoiden työmotivaa-
tio oli yhdistetty enemmistön työskentelyyn ja paikalla oloon.  
 
Kuvissa 18–22 näkyy, opetusviikkojen positiivisien ja negatiivisien koke-
muksien ja kommenttien määrät, jotka on kirjattu jokaisen dreijausoppi-
kerran jälkeen Excel taulukkoihin (Liitteet 5–9). Kokemukset perustuvat 
esim. opiskelijan oppimistahtiin tai dreijaustöiden onnistumiseen ja epä-
onnistumiseen. Kommentit taas perustuvat itse opetuksen laatuun ja sisäl-
töön. 
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Ensimmäisen viikon positiiviset palautteet ja kommentit perustuivat enim-
mäkseen työskentelyn hauskuuteen ja uuden taidon oppimiseen. Opiske-
lijat tykkäsivät kurssin tasapainoisesta teorian ja työskentelyn määrästä, 
jotka olivat heidän mielestään selkeitä ja riittäviä. ”Pääsin heti itse kokei-
lemaan dreijausta ohjaajan malliesimerkkien jälkeen. Eri välivaiheet ja tek-
niikat näytettiin osissa, joka helpotti oppimista. Ohjaajalta sai aina kysy-
essä apua ja neuvoja. Ymmärsin keskittämisen tärkeyden. Edellisiä vaiheita 
pitää vielä harjoitella.” 
 
Negatiiviset palautteet ja kommentit perustuivat enimmäkseen opiskeli-
joiden itsearviointiin. Osa opiskelijoista olisi halunnut enemmän sisältöä 
eri tekniikoista tai pidempään työskentelyä, mutta he edistyivät nopeam-
min kuin muut, joka voi selittää uuden tiedon haluamisen. ”Opetusryhmän 
henkilömäärä oli juuri sopiva. Eli ehti saamaan aina apua ohjaajalta silloin 
kun sitä tarvitsi. Oppitunnin pituus oli riittävä. Kolmessa tunnissa ehti mo-
neen kertaan aloittaa alusta. Työn pidempikin aika olisi käynyt hyvin. Pä-
tevä ohjaaja, jaksoi aina vaan uudestaan ja uudestaan näyttää samat tek-
niikat.” 
 

 
Kuva 19.  Viikon yksi palautejakauma 
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Toinen viikko eteni lähes samalla tahdilla kuin ensimmäinenkin viikko. 
Opiskelijat olivat kiinnostuneet aiheesta ja sen näki työskentely tahdissa. 
Ryhmä A ja B pysähtyivät tällä viikolla sorvauksen ääreen, joten dreijaami-
nen ja sen kehittäminen jäivät vähäiseksi. Muutamilla opiskelijoilla oli pieni 
negatiivinen alku, koska dreijaus ei vieläkään edistynyt yhtä nopeasti kuin 
muilla opiskelijoilla. Tämä kuitenkin laantui, kun he huomasivat, että drei-
jaaminen vaatii kärsivällisyyttä, toistoa ja hitaita liikkeitä. Tiettyjen opiske-
lijoiden kanssa käytiin läpi tarkemmin, missä heidän ongelmat syntyivät ja 
mitä heidän tulisi ottaa huomioon, jotta välttäisivät samojen virheiden 
toistamista.  
 
Viikko kahden positiiviset palautteet perustuivat enimmäkseen uusien tek-
niikoiden oppimiseen ja opetustyylin laatuun. ”Peilin käytön dreijauksen 
aikana. Opin uuden ja paremman tavan sorvaukseen, jolla saa työn parem-
min levylle kiinni. Myös sain selville, että pehmeämpää savea on helpompi 
dreijata.” 
 
Negatiiviset palautteet perustuivat itsearviointiin ja työskentelyajan lop-
pumiseen. ”Pari kertaa piti aloittaa uudestaan tekeminen, koska työ meni 
pieleen, joka tuotti turhautumisen tunteen. Myös oikean tekniikan löytä-
minen oli haastavaa.”  
 
Tämä viikko eteni opettamisen kannalta reilusti paremmin kuin ensimmäi-
nen, koska opiskelijat antoivat hyvää tietoa/kommentteja ja kokemusta 
ensimmäiseltä viikolta. ”Huomasi, että termien käyttö oli "parantunut". 
Käsien nimeäminen oli poistunut, esim. ohjaaja puhui nyt uloimmasta kä-
destä, oikean käden sijaan. Tämä helpottaa eri käsien ymmärtämistä.” Ver-
rattuna ensimmäisen viikon opetuksen kommentteihin kuvassa 19 näkyy 
negatiivisien kommenttien määrän pieneneminen, mistä arvioin, että 
esiintyneet ongelmat ratkesivat ja opittiin ennakoimaan mahdolliset uudet 
ongelmat. 
 

 
Kuva 20. Viikon kaksi palautejakauma 
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Kolmantena viikkona jatkettiin tekniikoiden harjoittelua, jotta opiskelijat 
voisivat paremmin työskennellä itsenäisesti toisessa vaiheessa. Opiskeli-
joille painotettiin itsenäisen työskentelyn kannattavuutta, koska seuraa-
van viikon aikana heidän tuli työskennellä pareittain itsenäisesti suurin 
osan ajasta. Tämän viikon tunnit etenivät hyvin ja kaikki opiskelijat olivat 
tyytyväisiä, koska jokaisen oppikerran aikana heille opetettiin jotain uutta 
tekniikkaa harjoiteltavaksi. Kahden opiskelijan kanssa ryhmästä A syntyi yl-
lättäen motivaation puute ulkopuolisen tilanteen takia, joka vaikutti hei-
dän dreijaustaidon kehittymiseen oppitunnin aikana. ” Kurssin ulkopuoli-
nen henkilö tuli kommentoimaan, negatiivisella palautteella paikalla 
oloani, joka sekoitti työskentelyä ja motivaation laski.” Asia ratkaistiin kes-
kustelemalla ongelmasta ja tulimme yhteisymmärrykseen siitä, että jokai-
selle tilanteelle on oma aikansa ja paikkansa, mutta dreijauskurssin aikana 
niitä ei kannata selvitellä, koska hyvää työskentelyaikaa ja motivaatiota 
menee hukkaan. 
 
Viikko kolmen positiiviset kokemukset perustuivat saven keskittämisen, 
seinämien nosto -tekniikan kehittymiseen ja dreijaustöiden onnistumi-
seen. ”Jotenkin tuntuu, että alkaa ymmärtää jotain saven dreijaamisesta. 
Kiirehtimättä hyvä tulee. Ensin nosto, sitten lopullisen muodon työstö.” 
Negatiivisissa kokemuksissa opiskelijoita harmitti ajan loppuminen, tietty-
jen työvälineiden käyttö ja uuden savimateriaalin dreijaus. ”Saven hajoa-
minen kesken teon. Tuntui, että aika loppui, kun lopussa oli niin uppoutu-
nut työskentelyyn. Tosin en tiedä onko se negatiivista.” 
 
Tämä viikko oli alustavasti parhain edellisiin viikkoihin verrattuna, koska 
opiskelijoilla oli viikon jälkeen hyvä ja vahva ote alkeisiin. Tämän viikon ai-
kana sain korjattua edellisien viikkojen opetustyylit liittyen puhetapaani ja 
esitystekniikkaan opettaessani uusia tekniikoita opiskelijoille. 
 
 

 
Kuva 21. Viikon kolme palautejakauma 
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Viikko neljä alkoi haastavammin kuin aikaisemmat viikot. Opiskelijoiden 
toiminnassa näkyi uusi tilanne, motivaation hiipuminen. Ryhmä A:n ja B:n 
tunnin alussa näkyi lievää työskentelytahdin heikentymistä, koska osa 
opiskelijoista saapui reilusti myöhässä, joten heidän työparinsa joutuivat 
aloittamaan työskentelyn itsenäisesti. Vaikka tuntien alussa opiskelijoita 
ohjattiin toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja etsimään ratkaisuja 
etukäteen jaetuista lähteistä, niin heillä oli mahdollisuus kysyä ohjausta 
myös opettajalta. Tämä ei ihan onnistunut suunnitelmien mukaisesti, 
koska osa opiskelijoista käsittivät väärin alkuohjauksen, joten he välttelivät 
lisäohjauksen pyytämistä. Sinänsä tämä ei pysäyttänyt työskentelyä, koska 
monella oli reilusti motivaatiota itsenäiseen työskentelyyn ja omien esinei-
den dreijaukseen. 
 
Viikon positiiviset kokemukset rakentuivat opiskelijoiden huomiosta, mi-
ten he havaitsivat oppimansa alkeiden vaikutukset valitsemissaan drei-
jaustöissään. ”Huomasin taitojen kehityksen ensimmäisen ja tämän oppi-
tunnin välillä.”, ”Kehitys näkyi nopeasti ja huomasin muutenkin homman 
sujuvan paremmin, kuin aikaisemmin. Oli kivaa selvittää tekniikkaa itse ja 
sen jälkeen saada neuvoja.” 
 
Negatiiviset kokemukset rakentuivat osittain samaan aiheeseen kuin posi-
tiivisetkin, mutta enimmäkseen siihen, että saman muotoisen työn sarja-
tuottaminen tuotti hankaluuksia. Loput negatiiviset kokemukset perustui-
vat tilojen puhtauteen ja motivaation etsimiseen. Viikon negatiiviset kom-
mentit liittyivät opetustyylin muuttumiseen. ”Oli painostavaa, koska tällä 
kertaa piti jo pärjätä omillaan. Etenkin kun epäonnistuin useasti.”, ”Saman 
dreijausmuodon tekeminen on vielä haastavaa, jonka takia tarvitsen vielä 
enemmän harjoittelua.” 
 
 

 
Kuva 22. Viikon neljä palautejakauma 
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Viimeinen viikko eteni nopeaa tahtia työskennellen. Opiskelijat toimivat 
erittäin omatoimisesti ja itsenäisesti. Pari kertaa he pyysivät ohjausta tiet-
tyjen ongelmien kanssa, esim. valitsemansa muodon dreijauksessa ja toi-
sen muodon seinämän nostossa. Ohjaus jäi vähiin tällä viikolla, koska opis-
kelijat työskentelivät erittäin itsenäisesti. Tunnin lopussa opiskelijoille näy-
tettiin lautasen ja tietyn muotoisen kulhon dreijaaminen, tämä herätti 
opiskelijoissa kiinnostuksen, koska he selvästi halusivat tietää lisää eri 
muotojen dreijauksesta.  
 
Palautteiden perusteella moni opiskelijoista olisi halunnut enemmän aikaa 
työskennellä ja enemmän kurssiin kuuluvia oppikertoja, koska osalla alkei-
den tekniikoista oli vielä hukassa ja toiset etsivät omaa tekniikka tuottaa 
dreijattu esine. ”Dreijausta olisi kiva tehdä jatkossa enemmän.”, ”Tiukka 
aikataulu, kun tekisi mieli työstää rauhassa, mutta muut kurssin ulkopuoli-
set työt puskee päälle.”  
 
Opiskelijat olivat tottuneet itsenäisen työskentelyyn, jolloin heillä ei ollut 
mitään negatiivista kommentoitavaa opetuksesta, koska he pyysivät vä-
hemmän ohjausta verrattuna ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen viikko. 
”Luokassa tuntui olevan hyvä ilmapiiri ja kaikilla tekemisen meininki.” 
 
 

 
Kuva 23. Viikon viisi palautejakauma 
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5.2 Havaintoni kurssipalautteista 

Kurssin loputtua opiskelijat täyttivät ja palauttivat erillisen kysymyslomak-
keen (Liite 3), jonka kysymykset perustuivat koko kurssin toteutukseen ja 
sen arviointiin. Lomakkeessa opiskelija vastasi nimettömänä, eikä käyttä-
nyt aikaisemmissa lomakkeissa käyttämäänsä opiskelijanumeroa. Nimet-
tömyyden tarkoituksena oli luoda rohkeutta opiskelijoihin, jotta he myös 
kertoisivat ne palautteet, joita he eivät haluaisi suoraan yhdistetyiksi it-
seensä.  
 

 
Kuva 24.  Esimerkki dreijaustaidon kehittymisestä 
 
Vastauksien perusteella opiskelijat olivat tyytyväisiä ja olivat mielestänsä 
oppineet dreijauksen alkeet. Kymmenen yhdestätoista koki edistyvänsä 
hyvin kurssin aikana ja kertoivat oppivansa näytetyt dreijaustekniikat. 
Opiskelijat pitivät kurssin ohjausta selkeänä, positiivisena ja hyvin informa-
tiivisena. Kymmenen yhdestätoista koki saaneensa tarpeeksi ohjausta. 
Neljä opiskelijaa toivoi kurssin loppupalautteissaan, että kurssi olisi voinut 
olla pidempi, jotta he olisivat saaneet enemmän sisältöä ja paremman ot-
teen dreijaukseen. Useimpien mielestä varsinkin kurssin vaihe yksi olisi voi-
nut olla pidempi, jotta he olisivat edistyneet paremmin toisessa vaiheessa.  
Osa opiskelijoista myös havaitsi, että heidän olisi pitänyt harjoitella drei-
jausta kurssin oppituntien ulkopuolelle. 
 

 
Kuva 25. Esimerkki muodon toistamisesta ja kehittymisestä 
 
Yksitoista kahdestatoista opiskelijasta oli sitä mieltä, että dreijauskurssin 
vaihe yksi oli mielekkäin, koska siinä he pystyivät etenemään rauhallisesti 
opettajan antamien ohjattujen mallien mukaisesti ja heillä oli jatkuva mal-
likappale, jota pyrkiä kopioimaan. Syrjäläinen (2003, s. 17) viittaa tutki-
muksessaan Andersonin tekstiin, jossa ongelmanratkaisuun on kolme eri 
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tapaa oppia eri keinoja: keksimällä ratkaisu ongelmaan opettajan kanssa, 
havainnoimalla ratkaisu tai matkimalla taitavampaa henkilöä.  
 
Kuusi opiskelijaa kahdestatoista mainitsi, että vaihe kaksi oli hyvä lisäys, 
koska se tasapainotti koko kurssin sisältöä ja siinä he saivat enemmän va-
pautta omien ideoiden tuottamisessa ja siinä he näkivät alustavasti alkei-
den harjoittelun tulokset. Syrjäläinen (2003, s. 50) kertoo, että tuotteen 
tekeminen antaa työn iloa ja lopputulos tyydytystä. Tämän saavutta-
miseksi tekijältä vaaditaan ajattelua, päättelyä, hahmottamista ja ongel-
manratkaisua. 
 

 
Kuva 26. Esimerkki muotojen testaamisesta ja keskittämisen kehittymi-
sestä 

5.3 Havaintoni vuorovaikutustilanteista 

Yleisimmät vuorovaikutustilanteet dreijauskurssin aikana perustuivat syn-
tyneiden ongelmien ratkaisemiseen. Ongelmien ratkaisu tapahtui esimer-
kiksi epäonnistuneen työn analysoinnilla, jossa opettaja ja opiskelija kes-
kustelivat, miten ongelma alkoi ja miten sen voisi välttää tulevaisuudessa. 
Onnistuneen ohjauskeskustelun kautta opiskelija ei pelkästään saa vas-
tausta ongelmaan, mutta myös itse sisäistää, miten ongelma ratkaistiin. 
Dreijauskurssin opettaja toimi opetustilanteissa kannustavana tekijänä, 
esim. keskittämisen harjoittelu tai rauhalliset dreijausliikkeet, joissa teknii-
koiden oppiminen vaatii harjoittelua ja toistoa.  
 
Harjoittelun kautta henkilö rohkaistuu ja avautuu muutoksille ja hän pys-
tyy helpommin ottamaan vastaan ongelmia ilman pelkoa tehtävään mah-
dollisesti liittyvistä riskeistä. Jos henkilö on onnistunut vuorovaikutustilan-
teissa muiden asiantuntijoiden kanssa, hänen on myös paljon helpompi ot-
taa kommentteja vastaan, kuten myös antaa niitä rakentavasti muille. 
(Lonka, 2015, s. 73). Rakentavissa vuorovaikutustilanteissa molemmat osa-
puolet voivat kertoa oman osuutensa aiheesta ja kuuntelevat vastapuolen 
mielipiteet ja periaatteet. Tämä vaatii myös sen, että vuorovaikutukseen 
kuuluvat henkilöt pystyvät ottamaan palautetta vastaan ja mahdollisesti 
kehittävät aikaisempia ymmärryksiä toisen henkilön kommenttien poh-
jalta.  Palautteen tulisi olla rakentavaa, eikä vastaanottajan periaatteiden 
tuhoamista. Rakentavan palautteen tarkoituksena on, että se kannustaa 
oppimista eteenpäin, eikä lannista ihmisiä lukkoon. Valitettavasti palaute 
nähdään usein perinteisenä, jossa se tulee ylhäältä annettuna kritiikkinä, 
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eikä ihmisen oman toimijuuden ja oivalluksen voimistajana. (Lonka 2014, 
s. 53). 
 
Dreijauskurssin aikana havaittiin myös, kuinka opiskelijoiden motivaatio 
vaikuttaa opiskeluun ja miten ongelmista ja väsymisestä keskustelemalla 
opettajan kanssa motivaatio taas nousi. Kurssin aikana lähes jokaisella 
opiskelijalla oli motivaation puute eri vaiheissa kurssia, koska dreijaaminen 
ei onnistunut (tai oli jotain muita ulkopuolisia tekijöitä). Kun dreijaustyö ei 
onnistunut ja seurauksena opiskelijan motivaatio katosi, jolloin oli erittäin 
tärkeätä muistuttaa, että dreijaamisen oppiminen vaatii aikaa ja harjoitte-
lua. Tämän jälkeen pystyttiin siirtymään tilanteen ratkaisemiseen, minkä 
tuloksena saatiin opiskelijan motivaatio taas nostettua. Lonka kertoo 
(2015, s. 188), että rakentavan palautteen avulla voidaan tukea oppimista 
ja motivaatiota, jonka sisältö on informatiivista, joka ei keskity ainoastaan 
oikeisiin vastauksiin. 
 
Jos henkilöltä jossain vaiheessa prosessia loppuu motivaatio esteen tai vai-
keuden takia ja mahdollinen lisäkannustus puuttuu taustalta, luovuuden 
vieminen huippuunsa katkeaa. Tämän takia aiheesta keskustelu muiden 
kiinnostuneiden tai läheisten kanssa on tärkeää, koska ajatusten ja mieli-
piteiden vaihtaminen auttaa ylläpitämään motivaatiota. (Lonka, 2015, s. 
196, s. 239). 

5.4 Opinnäytetyön tulos 

Kurssi toteutui hyvin ja sain käytyä läpi kaikki aiheet, jotka halusin jakaa 
opiskelijoille liittyen dreijauksen alkeisiin. Kurssin loputtua pyysin keramii-
kan opettajaa (Marja Järkkä) vastaamaan laatimaani kysymyslomakkee-
seen (Liite 4). Vastauksien avulla sain vertausmalleja oman dreijauskurssini 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Marja opettaa keramiikan tekniikoita 
Hämeen Ammattikorkeakoulussa ja hänellä on aikaisempaa kokemusta ke-
ramiikka-alalta ja siihen kuuluvien aiheiden opettamisessa.  
 
Verratessani oman kurssin suunnittelua ja toteutusta Marjan antamiin vas-
tauksiin, havaitsin samankaltaisuutta mutta myös eroavaisuuksia. Meillä 
molemmilla oli lähes samanlaiset aiheet esillä, kun suunnittelimme kurssin 
toteutusta. Eroavaisuuksia tuli esille enimmäkseen kurssin yhteisessä lo-
petuksessa ja kurssin sisällöstä. Kurssin sisällössä Marja olisi keskittynyt al-
keiden intensiiviseen opettamiseen ja oppikertoja olisi ollut mahdollisim-
man useita. Tämä siksi, että opiskelijoille syntyisi mahdollisimman vahva 
alkeiden osaaminen kurssin loputtua, koska kurssin kesto oli lyhyt. Kurssin 
lopussa hän olisi suosinut yhteisen lopetuksen toteuttamista, missä opis-
kelijat saisivat tehtäväkseen tuoda esille onnistumisiaan ja epäonnistumi-
sia liittyen opiskellun tekniikan vaiheisiin. Tämä erosi omasta suunnitel-
masta siten, että jätin tämän tilanteen pois ja keskityin opetettujen alkeis-
tekniikoiden harjoitteluun ja lasittamisen opettamiseen. Tämän viimeisen 
oppikerran aikana rohkaisin opiskelijoita kysymään, jos jotain tekniikoita 
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jäi mieleen tai missä he tarvitsisivat lisäohjausta. Sinänsä jälkikäteen kat-
sottaessa totean, että suosisin Marjan lopetusta mieluummin, koska kysei-
sessä tilanteessa pääsisin paremmin opiskelijoiden kanssa yhdessä selvit-
telemään ongelmien ratkaisua ja tiettyjen muotojen tuottamista.  
 
Molemmat otimme seuraavissa aiheissa samanlaiset asiat huomioon: 

- Opiskelijoiden aikaisemman kokemuksen määrä opetettavaan ai-
heeseen määrittelee, kuinka paljon alkeita joudumme harjoittele-
maan ja jos kokeneemmille pitää suunnitella mahdollisia lisätehtä-
viä. 

- Kurssin aikataulu ja miten sen sisältö tulisi toteuttaa kyseissä lyhy-
essä ajassa. 

- Nopeammin etenevien opiskelijoiden ohjaamisen ja uuden tie-
don/tekniikan opettaminen. 

- Opiskelijoiden kannustamisen määrä ja motivaation ylläpito. 
- Opettajan aktiivisuus ja läsnäolo oppituntien aikana. 
- Miten toimia opiskelijan kanssa, kun selvitetään ratkaisua synty-

neeseen tekniikanongelmaan. 
 
Dreijauskurssin aikana selvitetyistä kokemuksista ja opettajan sekä opiske-
lijoiden antamista vastauksista voin todeta, että dreijauksen alkeiden 
opettamisessa on erittäin tärkeätä opettaa taito vaihe vaiheelta. Uuden 
taidon opettaminen ja oppiminen vaativat jatkuvasti huomiota ja keskitty-
mistä molemmilta osapuolilta niin opettajalta kuin opiskelijalta. Opetuk-
sen aikana opettajan pitää pystyä keskittymään moneen kohteeseen, jotta 
opiskelijat pystyvät ylläpitämään oppimisen tahdin ja laadun. Opiskelijat 
oppivat eri tahdissa ja eri keinoilla. Opettajan läsnäolo vaikuttaa suuresti 
oppimisen laatuun ja tahtiin alkeiden oppimisen aikana. Opettajan aktiivi-
nen läsnäolo ylläpitää tarvittavan auktoriteetin, jotta työskentelytahti py-
syy tasaisena ja hän toimii samalla jatkuvana tietolähteenä opiskelijoille. 
Jos opetuskertoja on vähän ja opiskelijoilla ei ole aikaisempaa kokemusta 
dreijauksesta, on suositeltavaa, että kaikki opetuskerrat perustuvat alkei-
den opettamiseen ja tekniikoiden opettaminen toimii mestari-kisällimene-
telmällä. Näin opiskelijat saavat jatkuvasti opetusta ja ohjausta opettajan 
antamien mallien mukaisesti ja kurssin loputtua opiskelijoilla on vahva 
pohja, mistä jatkaa opittujen alkeiden kehittämistä ryhmänä tai itsenäi-
sesti.  
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Kuva 27. Dreijausmuotojen mahdollisuudet 
 
Tätä periaatetta vahvisti havainto dreijauskurssistani, jossa kaikki opiskeli-
jat suosivat ensimmäistä vaihetta (Kuva 9) ja neljä kahdestatoista opiskeli-
jasta toivoi lisää aikaa tai enemmän opetuskertoja alkeisiin. Viisi opiskelijaa 
kahdestatoista koki, että ensimmäinen vaihe toimi parhaiten, koska heillä 
oli aina opettajan antama malli, johon tähdätä dreijauksen aikana. Kolme 
kahdestatoista opiskelijasta piti toista vaihetta positiivisena lisäyksenä 
kurssille, jossa voi tuottaa omia ideoita niin he siltikin kokivat sen liian ai-
kaisena toteutuksena. Vaikka opiskelijoille oli opetettu dreijauksen alkeet 
ja heille oli jaettu kurssin aikana erilaisia lähteitä netistä ja kirjallisuudesta, 
joista voi hakea lisää ja tarkempaa tietoa aiheeseen, vaihe kaksi oli siltikin 
hiukan liian aikainen lisäys kurssille, koska kaikilla opiskelijoilla ei ollut al-
keisiin vahvaa taitopohjaa.  
 
Vahvan taitopohjan muodostumiseksi tekijällä pitää olla tarpeeksi harjoit-
teluaikaa, kunnes osaaminen on opittu lihasmuistiin. Tämän avulla tekijän 
ei tarvitse kuluttaa aikaa alkeiden huomioimiseen ja hän pystyy keskitty-
mään uusien tekniikoiden oppimiseen ja kehittämiseen. Dreijaustaidon ke-
hittäminen vaatii ensisijaisesti tekijältä savimateriaalin keskittämisteknii-
kan osaamisen. Jos saven keskittäminen ei ole hallussa niin on varmaa, 
ettei dreijatun työn seinämät tule olemaan tasapaksuisia tai koko työ ei 
tule onnistumaan. Dreijauskurssin opiskelijoilla on nyt hyvä ymmärrys kes-
kittämisestä, mutta kaikilla ei tekniikka ole täysin opittu lihasmuistiin. 
Tämä vaatii heiltä oma aloitteisuutta tai lisäkursseja, joiden avulla he pys-
tyvät kehittämään opittuja alkeita eteenpäin. 
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6 POHDINTA 

Kurssin aikana selvisi asioita, joita tekisin toisin tulevaisuudessa ja opin-
näytetyön tarkoitus onnistui. Dreijauskurssin kokemusten pohjalta suun-
nittelisin ja toteuttaisin toisin seuraavat aiheet: 
 

- Dreijauksen alkeiden opettamisessa ja ohjaamisessa pitäisin enem-
män opetuskertoja tai pitäisin opetuskerrat tiheämmin, jotta opis-
kelijat omaksuisivat taidot tehokkaammin lihasmuistiin. 

- Kurssin aikana antaisin tarkemman vaatimuksen esim. kuinka pal-
jon dreijattuja tuotoksia pitää olla valmiina kurssin loputtua. Tämä 
suuntaisi opiskelijoita tähtäämään ennalta määrättyyn tavoittee-
seen. 

- Kurssin loputtua pitäisin yhteisen lopetuksen, jossa käytäisiin yh-
dessä läpi kaikkien tuotokset ja mitä voisi mahdollisesti tehdä toi-
sin. 

 
Tiedon ja taidon jakaminen itsessään on helppoa kommunikoimalla. Jos 
haluamme, että vastaanottaja omaksuu mahdollisimman paljon jaetusta 
informaatiosta, meidän tulisi ymmärtää kehittävän vuorovaikutuksen käy-
tännöt ja hyödyntää niitä mahdollisimman paljon opetustilanteissa. Kun 
opiskelijalle syntyy työskentelyn aikana ongelma, on opettajalla suuri mah-
dollisuus vaikuttaa opiskelijan tiedon omaksumiseen. Opettaja voi kertoa 
suoraan ratkaisun ongelmaan, mutta on hyvin todennäköistä, että opiske-
lija ei opi paljon muuta kuin, mistä ratkaisun voi hakea. Jos opiskelija huo-
maa ongelman perussyyn opettajan antamien ohjauksien avulla, opiskelija 
tulee suuremmalla todennäköisyydellä ratkaisemaan ja omaksumaan vas-
tauksen selvitettyään ongelman tekijän. Tämän opetusmenetelmän avulla 
sain ohjattua opiskelijat ratkaisemaan dreijauksen ongelmat. Vaikka toi-
nen opetusmenetelmä toimi samalla periaatteella, jossa opiskelijat etsivät 
ratkaisut omatoimisesti, se oli liian aikainen lisäys kurssiin.  
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Kuva 28. Kysymyslomakkeiden vastauksien sanoja
 
Vaikka dreijauskurssin kysymyslomakkeet olivat selviä, nimettömiä ja mää-
rällisesti riittäviä, niissä oli siltikin kehittämisen varaa. Esimerkiksi dreijaus-
kurssin kysymyksissä minun olisi tullut laatia tarkempia vaatimuksia vas-
tauksien määrästä tai pyytää enemmän tarkennuksia vastauksiin. Pätevien 
tuloksien tuottamiseksi kysymyksien tulisi olla spesifisiä, lyhyitä mutta sel-
viä, `ei mielipide´ pohjaisia, monivalintaisia ja kysymyksien sanavalinta tar-
kasti valittuja. Sinänsä voi olla haasteellista tuottaa kysymyksiä ottaen huo-
mioon edelliset tekijät, koska onnistuneen kysymyslaatimiseen on riippu-
vainen monenlaisesta tiedosta ja persoonallisista kokemuksista. (Hirsjärvi, 
Remes ja Sajavaara, 2009, s. 202–203). 

  



38 
 

 
 

7 ITSEARVIOINTI 

Järjestämäni dreijauskurssin toteutus eteni mukavalla tahdilla ja opin rei-
lusti kirjallisuusmateriaaleista ja dreijauskurssin opetus-/ohjaustilanteista. 
Yksi aihe, joka opin kurssin alussa palautteista oli, että uusien eri tekniikoi-
den opettamisessa ei kannata esittää liian monta vaihtoehtoa, vaan aluksi 
kannattaa opettaa yhdellä tyylillä ja jälkikäteen tarkentaa muita teknii-
koita. Esimerkiksi riippuen onko tekijä oikea- vai vasenkätinen, vaikuttaa 
dreijan pyörimissuuntaan ja käsienasentoihin. Kurssin alussa näytin mo-
lemmat ”kätisyys” vaihtoehdot, joka johti palautteissa huomautukseen, 
että opetus muuttui epäselväksi.  
 
Onnistuin opettamaan koko kurssin sisällön opiskelijoille, vaikka aikatau-
lussa oli pieni muutos kurssin puolessa välissä. Sain paljon tietoa ja koke-
musta, miten dreijaustaidon alkeet kannattaisi opettaa, jotta opiskelijat 
omaksuisivat opetetut taidot mahdollisimman tehokkaasti ja positiivisesti. 
Opinnäytetyöstäni saaman kokemuksen perusteella, pystyn tulevaisuu-
dessa paremmin muokkaamaan kurssin sisällön riippuen siitä, kuinka pal-
jon minulla on opetusaikaa ja kontaktitunteja. Esimerkiksi jos minä opetan 
dreijauksen alkeet samalla aikataululla, niin tiedän käyttää opetuksessa 
mestari-kisälliopetusmenetelmää, kunnes opiskelijat ovat oppineet ja 
omaksuneet dreijauksen kolme alkeistekniikkaa. Eli keskittäminen, avaa-
minen ja seinämien nosto. 
 
Opinnäytetyöni avulla voin todeta, että toimivan opetusmenetelmän saa-
vuttamiseksi dreijauksessa, opetuksen tulisi alustavasti toteutua mestari-
kisällimenetelmällä, kunnes opiskelijat ovat omaksuneet dreijauksen al-
keet ja pystyvät ratkaisemaan osan ongelmista omatoimisesti. Ongelmien 
ratkaisemiseksi, opiskelijoiden tulisi pystyä hyödyntämään heille opetet-
tuja tekniikoita ja jaettuja tietolähteitä. 
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Liite 1 
Oppikerran kysymyslomake 
 

  

Opiskelijan numero:      Pvm. 

Huom. Vastatkaa mahdollisimman rehellisesti kysymyksiin. Ei haittaa, jos tulee vain positiivista tai 
negatiivista palautetta mieleen.  

Kysymys Vastaus 

Mitä uutta opit oppitunnin 
aikana? 
 

 

Mitkä olivat mielestäsi 
päivän positiiviset 
kokemukset? 
 

 

Mitkä olivat mielestäsi 
päivän negatiiviset 
kokemukset? 
 

 

Onko jotain muuta 
kommentoitavaa 
oppitunnista ja/tai 
opetustekniikasta? 
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Liite 2/2 
Kurssin kysymyslomake 1/2 

Opitko mielestäsi dreijauksen 
alkeet annetuin ohjeistus me-
netelmin? 

 

 

Koitko ohjaus menetelmät po-
sitiivisiksi vai negatiivisiksi? 
Tarkenna miksi. 

 

 

Oliko mielestäsi kurssin vaihe 
yhden ja kahden ohjauksen ja 
oppimisen välillä eroja? Jos 
oli, niin kumman vaiheen koit 
paremmaksi ja miksi? (Vaihe 
1: 06.11. – 21.11.2018) (Vaihe 
2: 28.11. - 04.12.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jatkuu sivussa 41) 
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Kurssin kysymyslomake 2/2 
 

Miten itse koit suoriutuvasi 
kurssin aikana? 
 

 

Jäikö jotain mieleen, joka 
olisi mielestäsi pitänyt käydä 
läpi tai olisi pitänyt toteuttaa 
toisin? (Tähän voi kuulua 
ohjaustyyli tai oma 
oppiminen.) 
 

 

Saitko mielestäsi tarpeeksi 
ohjausta ja avustusta kurssin 
aikana? 
 

 
 

 
Päiväys:  
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Valokuvaus suostumuslomake 
 
Kuvauslupa 
 

Kurssin ohjaaja ja valokuvaaja: Markku Mikkonen 

Dreijauskurssin ajanjakso: 02.11. – 12.12.2018 

Pvm: 02.11.2018 

 

Minulle on kerrottu dreijauskurssin tarkoitus ja siihen kuuluvat vaiheet, johon aion 
osallistua. Annan valokuvaajalle hänen minusta ottamilleen kuville seuraavat irtisano-
mattomat oikeudet; rajoittamattoman oikeuden ja luvan kaikkiin tekijänoikeuksiin, ku-
vien käyttöön, julkaisuun tai valokuvaajan valtuuttamalle henkilölle. Tämä koskee kaik-
kia kuvia, jotka minusta on tänään tai yllämainittuna ajanjaksona otettu kurssin aikana. 
Kaikki kuvat ja tulosteet ovat kuvaajan omaisuutta. Valokuvaaja takaa, että kuvia käy-
tettäessä noudatetaan hyviä journalistisia tapoja, eikä kuvissa olevien kunniaa loukata. 
Kuvissa oleva saa itselleen oikeudet käyttää kuvia omaan markkinointiin ja julkaista 
www-sivuilla, kunhan hänen lisäkseen kuvassa ei esiinny muita henkilöitä. Kuvia ei kui-
tenkaan saa antaa kolmannelle osapuolelle myyntiä tai julkaisua varten.  

 

 

Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
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Liite 4/2 
Opettajan kysymyskaavake + vastaukset 1/2 

 

(Jatkuu sivussa 44)  
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Opettajan kysymyskaavake + vastaukset 2/2 
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Liite 5/3 
Vko. 1 palautteiden yhteenvetotaulukko 1/3 
 

 
(Jatkuu sivuissa 46 ja 47)  

Päiväys Opiskelijan numero Uudet opitut aiheet

6.11.2018 45 Perus alkeita, mitä keskittämisessä tarvitaan.

6.11.2018 8 Opin keskittämään saven ja saamaan jonkinlaista kupin muotoa.

6.11.2018 100 Dreihaamisen alkeet + peilin käyttö info dreijauksen aikana.

6.11.2018 7 Seinämien nosto onnistui hyödyntäen tiettyjä tekniikka liikkeitä.

6.11.2018 9 Opin paremman tekniikan keskittämiseen. Tuntui helpommalta saada savi muotoonsa.

6.11.2018 4 Kipeenä

7.11.2018 3 Opin dreijauksen ensiaskeleet. Kaikki tekniikat oli uutta, koska en ole juurikaan ennen savea työtstänyt.

7.11.2018 1
Opin tekniikan, kuinka dreijataan. Tiedän nyt, miksi juuri jokin kohta työstö, tehdään juuri tietyn tekniikan avulla. Opin 

käytännön tekemistä.

7.11.2018 2 Opin hallitsemaan paremmin savea dreijauksen keskittämisen aikana.

7.11.2018 5
Kaikki, mitä opetettiin tunnilla oli uutta. Keskittäminen oli erittäin tärkeää työn onnistumisen kannalta ja hosumisen 

välttäminen mahdollisimman paljon. Dreijaus on erittäin haastavaa, joka vaatii keskittymistä ja pitkää pinnaa. Tämä lisäsi 
arvostusta alaa kohtaa entistä enemmän.

7.11.2018 18 Dreijaamisen alkeita: Keskittäminen, miten savea työstetään ja kuinka paljon vettä tulisi säännöstellä työskentelyn aikana.

7.11.2018 13
Veden käytön tärkeyden dreijaamisessa. Voimaa ei tarvitse ylikäyttää. Dreijan keskellä pysyminen työstön aikana on 

haastavaa.
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Vko. 1 palautteiden yhteenvetotaulukko 2/3 

 
 
  

Positiiviset kokemukset Pos. kokemusten määrä Negatiiviset kokemukset Neg. kokemusten määrä

Vaikka täydellisyyteen ei ihan päästy, niin jotain uutta saatiin 
kokeiltua. Hyvin sain apua tarvittaessa ohjaajalta.

2 Ei ollut 0

Koko tunti ja oman kehityksen näkeminen näinkin lyhyessä ajassa 
onnistui.

2
Välillä muoto karkasi kädestä ja reunojen 

ohennus tuotti haasteita.
2

Uuden oppiminen ja onnistumisen ilo. 1 Ei ollut 0

Kaikki pääsivät etenemään työskentelyssä ja saivat jotain valmista. 2 Ei ollut 0

Oli positiivista nähdä oma kädenjälki valmiissa töissä ja oli kivaa 
tehdä vapaasti erimuotoisia töitä.

2 Ei ollut 0

Kipeenä 0 Kipeenä 0

Sain tuotettua kolme lupaavaa kulhoa. Hauskinta oli silloin, kun 
homma alkoi sujua ja alkoi saada juonesta kiinni.

2
Kaksi epäonnistunutta työtä, mutta 

epäonnistuminen kuuluu asiaan.
1

Ehdottamasti itse tekeminen oli antoisinta. Saven käsittely oli 
minulle uutta, joten oli mielenkiintoista päästä kokeilemaan uuden 

materiaalin työstöä.
1

Turhautuvaa oli epäonnistuminen, mutta se on 
luonnollista ja tästä vain opitaan toistojen 

kautta.
1

Keskittäminen onnistui yllättävän hyvin ja ohjaajan positiivinen 
asenne.

2
Käsien asentojen muistaminen ja turhautuminen, 
ettei ymmärrö käsien hallintaa (nostovaiheessa).

1

Pääsin heti itse kokeilemaan dreijausta ohjaajan malliesimerkien 
jälkeen. Eri välivaiheet ja tekniikat näytettiin osissa, joka helpotti 

oppimista. Ohjaajalta sai aina kysyessä apua ja neuvoja. Ymmärsin 
keskittämisen tärkeyden. Edellisiä vaiheita pitää vielä harjoitella.

4

Nopeimmat opiskelijat lähtivät tunnilta 
aikaisemmin pois, joka aiheutti seuraavia 

aatteita: Hämmennystä, Olenko liian hidas?, 
Pitääkö minunkin jo lopettää työskentely?

1

Ohjaaja oli oikein hyvä ja kannustava. Tekniikka opetus näytön 
kautta oli oikein hyvä.

2
Itsearviointi -> Paljon malttia peliin ja 

rauhallisuutta, niin hyvä tulee.
2

Ohjausta oli riittävästi ja ohjaaja myös antoi keskittymisrauhan 
työskentelyn aikana.

2 Ei ollut 0

Yhteensä: 22 8
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Vko. 1 palautteiden yhteenvetotaulukko 3/3 
 

 
  

Kommentit Pos. kommenttien määrä Neg. Kommenttien määrä

Aivan hyvin selvennetty esimerkein, mitä tarkoitetaan. 1 0

Opetustapa on erittäin toimiva. 1 0

Opetustilanne oli mielekäs ja hyvin suunniteltu. Sopivassa suhteessa 
teoriaa ja itse toteuttamista.

4 0

Jokainen tunnilla oleva, joka tarvitsi apua saivat sitä. 1 0

Kiinnostaisi tietää lisää eri dreijaustekniikoista, miten esim. saa tehtyä 
mahdollisimman suorat seinämät.

1 1

Kipeenä 0 0

Markku on helposti lähestyttävä ja kannustava ohjaaja, joka osaa asiansa. 3 0

Ohjaaja esitti ohjeet hyvin selkeästi. Vastasi kysymyksiin ja otti hienosti 
jokaisen huomioon kiertämällä ryhmässä tekemisen aikana. Positiivinen 

mieli jäi oppitunnilta.
4 0

Selkeä ja ystävällinen opetustyyli. Toistamista enemmän mm. käsien 
liikkeiden näyttäminen.

1 1

Opetusryhmän henkilömäärä oli juuri sopiva. Eli ehti saamaan aina apua 
ohjaajalta silloin kun sitä tarvitsi. Oppitunnin pituus oli riittävä. Kolmessa 
tunnissa ehti moneen kertaan aloittaa alusta. Työn pidempikin aika olisi 
käynyt hyvin. Pätevä ohjaaja, jaksoi aina vaan uudestaan ja uudestaan 

näyttää samat tekniikat.

3 1

Innostava 1 0

Kätisyyttä (oikean ja vasen kätiset) ei tarvitse korostaa. Tämä sekoittaa 
ajatuksia, kun käydään molempia läpi ohjauksessa.

0 1

20 4
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Liite 6/3 
Vko. 2 palautteiden yhteenvetotaulukko 1/3 
 

 
(Jatkuu sivuissa 49 ja 50)  

Päiväys Opiskelijan numero Uudet opitut aiheet

13.11.2018 45
Sorvauksen alkeissa huomasin, että pitää olla aika kärsivällinen työn kanssa. 

Silloin pikkuhiljaa hiomalla saa parhaan lopputuloksen.

13.11.2018 8
Sorvaamista ja suorien reunojen nostoa ja ylimääräisen reunan 

leikkaamista.

13.11.2018 100 Suoran muodon tekniikan ja peilinkäytön, sekä vinkkejä sorvaukseen.

13.11.2018 7
Peilin käytön dreijauksen aikana. Opin uuden ja paremman tavan 

sorvaukseen, jolla saa työn paremmin levylle kiinni. Myös sain selville, että 
pehmeämpää savea on helpompi dreijata.

13.11.2018 9 Opin sorvaamisen jotenkuten

13.11.2018 5
Työn kiinnittäminen levylle sorvausta varten ja sorvaus tekniikka itsessään. 

Tekniikkaa voi soveltaa itselleen sopivammaksi. Peilin käyttö, vaikka 
unohdin usein sen hyödyntämisen.

14.11.2018 3 Opin vaivaamaan savea ja sorvaamaan dreijattuja töitä.

14.11.2018 1
Saven vaivaaminen. Nostamaan dreijatessa reunoja ulospäin/viistoon. 

Sorvaaminen.

14.11.2018 2 Sorvaaminen ja käsien hallinta.

14.11.2018 4 Työasennot ja työvaiheet suoran esineen dreijauksessa.

14.11.2018 18
Muodon tekemistä ja keskittäminen onnistui jo paremmin verrattuna viime 

kertaan.

14.11.2018 13 Peilin käyttö, keskittäminen ja dreijatun työn viimeistely sorvauksella.
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Vko. 2 palautteiden yhteenvetotaulukko 2/3 

 
  

Positiiviset kokemukset Pos. kokemusten määrä Negatiiviset kokemukset Neg. kokemusten määrä

Edellisellä tunnilla pilalle menneet työt saivat uuden 
mahdollisuuden sorvauksen avulla.

1 Aikaa liian vähän. 1

Onnistuminen suoran seinän dreijaamisessa, että 
reuna on suora, mutta samalla tasapaksu.

1 Sorvaaminen tuotti, vielä vaikeuksia. 1

Hyvä opetuksen laatu. 1 Savi ei meinannut totella omia taitoja. 1

Uudet opitut taidot. Peilin käyttö helpotti 
huomattavasti dreijausta. Mukavaa oli myös se, että 

kaikki olivat paikalla ajoissa oppitunnilla.
3 Ei ollut 0

Oli kivaa tehdä erillaisia muotoja ja kehittyä 
tekniikassa.

2 Sorvaaminen oli vaikeaa. 1

Ohjaaja näytti uudelleen keskittämisen ja "muodon", 
josta aloitetaan keskireiän teko. -> Meni paremmin 

kuin ensimmäisellä opetuskerralla.
2 Ei ollut 0

Aiemmin tuottettujen kulhojen muodon viimeistely oli 
palkitsevaa.

1 Tarkempien muotojen hakeminen oli hankalaa. 1

Mukavinta oli edellisten töiden sorvaaminen ja 
viimeistelminen.

1
Pari kertaa piti aloittaa uudestaan tekeminen, koska työ 
meni pieleen, joka tuotti turhautumisen tunteen. Myös 

oikean tekniikan löytäminen oli haastavaa.
2

Opettajan positiivinen asenne. 1 Keskittymiskyky muualla, mutta ei johtunut ohjaajasta. 1

Ei ollut niin helppoa kun miltä näyttää, mutta sujui 
kuitenkin melko hyvin.

1 Ei ollut helppoa. 1

Yleisesti ottaen rento ja mukava tunti. 2
Vaatii harjoittelua vielä. Yksi dreijaus valmis, mutta 

paremmin olisi voinut mennä.
1

Kiva päästä irti arjesta ja työskentelyyn, jossa joutuu 
keskittymään.

2 Ei ollut 0

Yhteensä: 18 10
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Vko. 2 palautteiden yhteenvetotaulukko 3/3 
 

  

Kommentit Pos. kommenttien määrä Neg. Kommenttien määrä

Hyviä esimerkkejä taas havainnollistettu ja tietynlaiset 
otteet, joilla dreijatessa nostetaan saven seinämää. 

Näytettiin hyvin esim. mitä tietyt otteet saavat aikaan 
dreijatessa.

3 0

Ei ollut 0 0

Todella hyvä oppitunti, hyvin jäsennetty ja toteutettu. 
Sopivasti teoriaa ja tekemistä.

2 0

Huomasi, että termien käyttö oli "parantunut". Käsien 
nimeäminen oli poistunut, esim. ohjaaja puhui nyt 

"uloimmasta kädestä", "oikean käden" sijaan. Tämä 
helpottaa eri käsien ymmärtämistä.

1 1

Ei ollut 0 0

Ohjaaja ajatteli jakaa opetusvideoita instagramissa, jee! 1 0

Mukavaa, että ohjaaja tuo esille vaihtoehtoisia 
työskentelytapoja, sekä kannustaa materiaalin 

säästeliääseen kulutukseen.
2 0

Opetus ja mallinäytöt olivat selkeitä ja ymmärrettäviä. 1 0

Selkeä ja positiivinen ohjaus. 1 0

Esimerkit oli hyvin selostettu vaihe vaiheelta. 1 0

Hyvä ohjaaja 1 0

Selkeä ohjaus, jota on helppo kuunnella. 1 0

14 1
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Liite 7/3 
Vko. 3 palautteiden yhteenvetotaulukko 1/3 
 

 
(Jatkuu sivuissa 52 ja 53)  

Päiväys Opiskelijan numero Uudet opitut aiheet

20.11.2018 4 Dreijaustyön reunojen nostaminen, ja sen, että vettä pitää käyttää enemmän.

20.11.2018 8 Poistamaan ilmakuplat savesta vaivaamalla, uusia muotoja.

20.11.2018 100 Pyöreän muodon, lautasen ja kulhon dreijaaminen.

20.11.2018 7 Opin tekemään suorareunaisia kippoja ja irrottamaan ne ehjänä dreijasta.

20.11.2018 9 Opin käyttämään eri savilaatuja ja kokeilin eri tekniikoita ja vaivaamaan savea.

20.11.2018 5
Lautasen dreijaaminen pitää vielä kokeilla. Kierrätyssaven, jossa on samottia tuntuu 

epämukavalta.

21.11.2018 3
Opin käyttämään kierrätyssavea ja vahvistamaan omaa kädenjälkeäni. Sain 

paremmin aikaan muotoja, joita tavoittelin.

21.11.2018 1
Lautasen tekemisen tekniikkaa en vielä kuitenkaan kerennyt kokeilla. Samottisaven 

dreijaaminen.

21.11.2018 2
Dreijausta pitää lisää harjoitella. Opin nostamaan paremmin seinämiä dreijauksen 

aikana.

21.11.2018 45 Kipeenä

21.11.2018 18
Kierrätyssaven käyttöä edelleen haen muotoja työlleni, keskitys ok, mutta noston 

jälkeinen sisäosan reiän keskitys vielä haasteellista.

21.11.2018 13
Hyviä käsien asentoja, esim. V-muotoinen käsiasento työn tai saven keskittämiseen 

(Huikea idea). Kierrätyssavi ihanan pehmeää.
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Vko. 3 palautteiden yhteenvetotaulukko 2/3 
 

  

Positiiviset kokemukset Pos. kokemusten määrä Negatiiviset kokemukset Neg. kokemusten määrä

Huomasin oppineeni keskittämisen paremmin. 1
Sotkin aika paljon ja vaatteet kastui tarpeettoman 

paljon.
1

Kulhomaisen ja pyöreän muodon dreijaaminen 
onnistui, kierrätyssavi oli positiivinen yllätys.

2 Osa dreijauksista hajosi. 1

Onnistuminen vaikeuksien kautta, sekä peilinkäyttö. 
Vaikka alussa vierastin sen hyödyntämistä.

2 Peilinkäyttö tuntui aluksi haastavalta. 1

Samanlaisten muotojen tekeminen onnistuu jo 
paremmin.

1 Käyttämäni savi oli liian kovaa. 1

Uusien muotojen kokeilu ja omien tekniikoiden 
vahventuminen.

2 Uusi savilaji tuotti aluksi vaikeuksia. 1

Tänään melkein onnistuin dreijaamaan suorat 
seinämät. Oppitunti muuten eteni sujuvasti.

2
Aika loppui kesken ja pitää harjoitella vapaa-ajalla 

dreijaamista enemmän.
1

Vältyin melko hyvin epäonnistumisilta ja koen, että 
alan saamaan juonen päästä kiinni.

2 Samotti ja ilmakuplat tuottivat järkytystä. 1

Oli mukavaa oppia aivan uusien muotojen 
dreijaaminen. Hallitsin hermoni, joka auttoi saven 

keskittämisessä ja pysyin kärsivällisenä. Tein 
tuotteita!

2
Saven hajoaminen kesken teon. Tuntui, että aika 

loppui, kun lopussa oli niin uppoutunut työskentelyyn. 
Tosin en tiedä onko se negatiivista.

1

Onnistuminen nostoissa ja keskittämisessä. 1
Kurssin ulkopuolinen tuli kommentoimaan, 

negatiivisella palautteella paikalla olostani, joka 
sekoitti työskentelyä ja motivaation laski.

1

Kipeenä 0 Kipeenä 0

Jotenkin tuntuu, että alkaa ymmärtää jotain saven 
dreijaamisesta. Kiirehtimättä hyvä tulee. Ensin nosto, 

sitten loppullisen muodon työstö.
2

Materiaalin hallinta edelleen hukassa, mutta kyllä se 
siitä.

1

Onnistumisen tunne silloi, kun jokin muoto 
dreijaamisessa onnistui, eikä lässähdä.

1
Kurssin ulkopuolinen tuli kommentoimaan, 

negatiivisella palautteella paikalla olostani, joka 
sekoitti työskentelyä ja motivaation laski.

1

Yhteensä: 18 11
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Vko. 3 palautteiden yhteenvetotaulukko 3/3 
 

  

Kommentit Pos. kommenttien määrä Neg. Kommenttien määrä

Hyviä vinkkejä. Ohjaaja huomioi kaikkia 
tasapuolisesti oppitunnin aikana.

2 0

Ei ole 0 0

Hyvä tunti opetusta teorian sopivassa 
suhteessa. Yksi aihe per kerta on hyvä 

määrä mielestäni.
1 0

Ei ole 0 0

Ei ole 0 0

Ei ole 0 0

Opettajamme kannustaa meitä 
monipuoliseen harjoitteluun ja 
mukavuusalueen ulkopuolelle 

uskaltautumista.

2 0

Ohjaus oli jälleen kerran selkeää ja 
johdonmukaista. Oli hyvä, että saimme 
vielä vain kerrata ja harjoitella itse perus 

tekniikoita ja alkeita. Kiitos!

2 0

Selkeä ja positiivinen ilmapiiri muuten. 1 0

Kipeenä 0 0

Opetustekniikka edelleen huippua. 
Käytännön esimerkkien kautta.

1 0

Ei ole 0 0

9 0
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Liite 8/3 
Vko. 4 palautteiden yhteenvetotaulukko 1/3 
 

 

(Jatkuu sivuissa 55 ja 56)  

Päiväys Opiskelijan numero Uudet opitut aiheet

28.11.2018 8
Toistamaan samaa muotoa ja reunojen tasainen 

ohennus.

28.11.2018 100
Kananmuna-muodon tekeminen, parityöskentely 
dreijaamisessa + alustan kiinnittäminen dreijaan 

valmiiksi.

28.11.2018 7 Tekemään ohuempia seiniä.

28.11.2018 9 Opin tekemään valmiiksi suunniteltua muotoa.

28.11.2018 4
Suljetun kappaleen tekeminen ja uuden muodon 

dreijaaminen.

28.11.2018 5
Parityöskentely, dreijaustyön pohjan paikkaaminen ja 

kierrätyssaven vaivaus.

29.11.2018 1

Oivalsin uudestaan, ettei dreijaus olekaan niin helppoa, 
kun taivoillaan jotain tiettyä muotoa. Sorvaus alkoi 
luonnistua ja veden käyttö oli paremmin hallussa 

dreijauksen aikana.

29.11.2018 2
Opimme parin kanssa (13), että valitsemamme muoto oli 
enemmän haasteita, kuin odotettiin, esim. kaulan nosto.

29.11.2018 3

Oikeastaan tein ja harjotitelin dreijattavia muotoja, joita 
olen kyllä ennenkin dreijannut. Mutta valitsin tämän 

muodon, koska haluan oppia ja kehittyä sen 
dreijaamisessa.

29.11.2018 18
Rauhallisuus on valttia ja ovalsin saven keskittämisen 

edut.

29.11.2018 13
Isoja savimääriä haastavampi dreijata ja kapean kaulan 

dreijaus on myös haastava.

29.11.2018 45
Opin tuottamaan isompia määriä kerrallaan tiettyä 

muotoa.
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Positiiviset kokemukset Pos. kokemusten määrä Negatiiviset kokemukset Neg. kokemusten määrä

Kun toisto onnistui, ja sain kolme samanlaista 
kuppia dreijattua.

1
Alussa olleet epäonnistumiset 
yhdenmukaisuuden ja pienen 

savimäärän kanssa.
1

Uuden muodon dreijaaminen, onnistumisen ilo 
ja parityöskentely.

3 Ei ole 0

Tavoiteltun muodon saaminen kerrasta oikein. 1
Huono laatuinen savi, koska savi 

tuntui liian kovalta. 
1

Sain tehtyä entistä ohuempia ja tasapaksuisia 
esineitä.

1
Oli vaikeaa saada esineistä täysin 

saman kokoisia.
1

Kehitys näkyi nopeasti ja huomasin muutenkin 
homman sujuvan paremmin, kuin aikaisemmin. 
Oli kivaa selvittää tekniikkaa itse ja sen jälkeen 

saada neuvoja.

2 Ei ole 0

Sain yhden melko onnistuneen tuotoksen 
dreijattua.

1
Dreijan altaat ovat usein 

huonosti puhdistettu.
1

Aloin pitämään sorvaamisesta. 1
Oli hankalaa tuottaa haluttuja 

muotoja, jonka takia 
epäonnistumisia syntyi.

1

Dreijaus työni onnistui melko hyvin. 1
Mutta myös dreijaukseni kaatui, 

jonka seurauksena työ meni 
pilalle.

1

Osa valitsemistamme muodoista meni ihan 
hyvin, mutta en ole kuitenkaan tyytyväinen 

päivän tuotoksiin.
1

Menetin hermoni, jonka takia 
menetin motivaation 

työskennellä loppuun saakka.
1

Sain vihdoinkin dreijattua haluamani muodon. 1
Aikaa meni höläilyyn ja kaikki 
opittu tuntui olevan hukassa 

oman vian takia.
2

Tänään syntyi taas sentään jotakin 
dreijauksesta.

1

Saman dreijausmuodon 
tekeminen on vielä haastavaa, 

jonka takia tarvitsen vielä 
enemmän harjoittelua.

1

Huomasin taitojen kehityksen ensimmäisen ja 
tämän oppitunnin välillä.

1 Ei ole 0

Yhteensä: 15 10
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Kommentit Pos. kommenttien määrä Neg. Kommenttien määrä

Ei ole 0 0

Parityöskentely on hyvä idea ja opettavaista. 2 0

Ei ole 0 0

Ei ole 0 0

Hyvä systeemi lähteä tutkimaan muodon tekemistä 
ensin itsenäisesti.

1 0

Ei ole 0 0

Oli painostavaa, koska tällä kertaa piti jo pärjätä 
omillaan. Etenkin kun epäonnistuin useasti.

0 1

Positiivinen asenne. 1 0

Ideana oli opettaa toinen toistaan muotojen kanssa. 
Ihan hyvin saimme neuvottua tarpeen tullen toisen 

tekniikoita. Molemmat meistä kuitenkin tunsi olevan 
tosi uppoutunut omaan tekemiseen.

1 1

Ihan haastava tehtävä, joka itsenäisti omaa 
oppimistani.

1 1

Ei ole 0 0

Ihan kiva, kun saa itse selvittää, miten joku asia 
tehdään, jotta se jää mieleen paremmin ja 

kauemmaksi aikaa.
1 0

7 3
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(Jatkuu sivuissa 58 ja 59)  

Päiväys Opiskelijan numero Uudet opitut aiheet

3.12.2018 45
Ei mitään erikoista, ehkä sen, että käytetystä savesta ei saa 

enään niin hyviä tehtyä kuin koskemattomasta.

3.12.2018 8 Uudet muodot astioiden dreijauksessa.

3.12.2018 100
Opin dreijaamaan kananmunan muodon pidemmälle niin, 

että sain niistä umpinaisen muodon.

3.12.2018 7
Tekemään tasapaksuiset seinät dreijatessa. Siirtämään 

dreijatun työn ehjänä levylle dreijauksen jälkeen.

3.12.2018 9 Kipeenä

3.12.2018 4
Lautasen dreijaaminen ja uusia tapoja muotoilla savea 

dreijatessa.

4.12.2018 3
Keskityin harjoittelemaan muotoja, jotka työparini kanssa 
valitsimme. Tein muutaman erikoisemman kokeilun kyllä 

ihan omaksi huvikseni ja mielenkiinnosta.

4.12.2018 1
Tällä oppitunnilla kertasimme samaa muotoa kuin viimeksi, 

joten mitään uutta ei sinänsä tullut opittua.

4.12.2018 2 Kipeenä

4.12.2018 5 Ei ole

4.12.2018 18
Kaikki perusteet joita aloittelija tarvitsee. Saven alkutyöstö, 

keskitys, nosto, keskireiän teko ja muodon hakeminen 
sorvaamisen avulla. Myös ennenkaikja malttia.

4.12.2018 13
Laakeat muodot liian pehmeällä savella on vaikeita 

tuottaa.
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Positiiviset kokemukset Pos. kokemusten määrä Negatiiviset kokemukset Neg. kokemusten määrä

Ei ole 0 Ei ole 0

Onnistuin dreijaamaan loput paritehtävän töistä 
ja sain niistä melko saman muotoisia.

1 Osan dreijaustöiden epäonnistuminen. 1

Onnistumisen ilo ja sen huomaaminen, että on 
kehittynyt dreijaamisessa kun kokosin koko 

kurssin työt vierekkäin pöydälle.
2

Tiukka aikataulu, kun tekisi mieli työstää 
rauhassa, mutta muut kurssin ulkopuoliset 

työt puskee päälle.
1

<----- 1 Ei ole 0

Kipeenä 0 Kipeenä 0

Onnistuin tekemään uuden muodon ja sain sen 
melkein valmiiksi

1
Yritin hienosäätää uutta dreijausta ja se meni 

sen takia pilalle.
1

Tänään tuntui oleman hyvä päivä! Tuli 
onnistumisia dreijauksessa ja esim. suoran 

seinän nosto meni mukavasti. Jäin myös tuntien 
jälkeen sorvaamaan edellisiä töitäni.

2 Ei ole 0

Kolme ihan kivaa kuppia. 1
Keskittäminen ja ilmakuplat tuottavat edelleen 

toisinaan ongelmia.
1

Ei ole 0 Ei ole 0

Vaihdettiin työparin kanssa toinen muodoista 
yksinkertaisemmaksi, koska edellinen muoto oli 

liian haastava. Kannastuva työpari onneksi!
1 Ei ole 0

Sain ensimmäisen onnistuneen muodon 
aikaiseksi dreijauksesta.

1
Tämän onnistuneen tuotteen toinen sivu alkoi 

luhistumaan ylhäältä dreijauksen aikana ja 
oman maltin säilyttäminen.

2

Tuli "Ahaa" elämyksiä. 1
Liian pehmeät seinämät dreijauksessa 

lässähti/petti.
1

Yhteensä: 11 7
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Kommentit Pos. kommenttien määrä Neg. Kommenttien määrä

Ei ole 0 0

Ei ole 0 0

Opetustekniikka toimii hyvin ja 
tavittaessa sai nopeasti kattavan 

avun.
2 0

Kiva kun kysyit mielipidettä 
opiskelijoilta, miten he haluavat 
viimeisen oppitunnin käyttää.

1 0

Kipeenä 0 0

Ei ole 0 0

Luokassa tuntui olevan hyvä ilmapiiri 
ja kaikilla tekemisen meininki.

1 0

Ei ole 0 0

Ei ole 0 0

Rento ja mukava fiilis oppitunnilla. 1 0

Hyvä tunti, aina oppi lisää. 1 0

Dreijausta olisi kiva tehdä jatkossa 
enemmän.

1 0

7 0
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(Jatkuu sivuissa 61, 62, 63 ja 64) 

Kaavake nro. Oppiko dreijauksen alkeet? Kyllä määrä Ei määrä

1 Kyllä 1 0

2

Jotenkin kyllä, kaikkia en vielä ehtinyt oppia kunnolla. Pitää vielä 
itsenäisesti harjoitella paljon. Netistä voi katsella opetusviedoita, 

jos joku asia unohtuu tai sitten voi ohjaajalta kysyä neuvoja 
kurssin jälkeen. Jos hänellä on vielä aikaa (tai joltain muulta).

1 0

3 Opin mielestäni kaikkein tärkeimmäin, mitä alussa tarvitsee osata. 1 0

4 Kyllä, opetus oli selkeää ja johdonmukaista. 1 0

5
Opin periaatteessa, mutta käytäntö vaatii itseltä vielä toistoa, 
jotta saisin vielä aikaan haluttua muotoa ja tasalaatuisuutta.

1 0

6
Pienessä ajassa oppi yllättävän paljon uusia asioita, mutta paljon 

tarvitsisin vielä harjoittelua, jotta opit jäisivät muistiin.
1 0

7 Kyllä 1 0

8 Kyllä. 1 0

9 Kyllä. 1 0

10 Opin alkeet suhteellisen hyvin. 1 0

11
Kyllä, kurssilta sai kattavan paketin, jonka avulla on hyvä jatkaa 

opittuja taitoja.
1 0

12 Kyllä 1 0

Yhteensä: 12 0
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Kokiko ohjaus menetelmät pos. vai neg.? + Tarkennus miksi. Pos. määrä Neg. Määrä

Ohjausmenetelmä oli oikein hyvä. Sopii hyvin 
aikuisopiskelijoille. Sopivan rento ja samalla asiallinen. Ei liian 

opettajamainen.
1 0

Positiivisiksi, ohjaajalla oli selkeät 
ajatukset/suunnitelmat/kurssin 

etenemisestä/aikataulusta/opetttaminen/ohjaus oli asiallista, 
ammattitaitoista, ymmärrettävää.

1 0

Positiiviseksi: Ohjaus oli koko ajan selkeää ja 
havainnollistavaa, kun työskentelyn näki vaihe vaiheelta.

1 0

Positiiviseksi: Selkeät ohjaukset joka kerta kun uusi asia tuli. 
Aina sai apua kun sitä tarvitsi.

1 0

Positiiviseksi: Opettaja on kannustava ja häneltä löytyy aina 
selkeä vastaus ongelmiin. 

1 0

Positiiviseksi: Ohjeita oli helppo seurata. 1 0

Oli hyvin ohjattu. Ei liikää kärkkymistä, sai rauhassa tehdä 
virheitä ja oppia niistä.

1 0

Positiiviseksi: Oli hyvä saada tehdä suhteellisen itsenäisesti, 
mutta vinkkejä ja apua sai pyytämällä ja pyytämättä. Hyviä 

esimerkkejä demoina, mutta tarpeeksi itsenäistä työtä.
1 0

Ohjausmenetelmät oli mielestäni positiivisia. Koin saavani 
hyvin neuvoja dreijaukseen ja tekniikan parantamiseen.

1 0

Positiiviseksi, koska ohjaajalla ystävällinen ote ohjaamiseen ja 
selkeä ohjaustyyli.

1 0

Positiiviseksi, opetus oli kannustavaa, selkeää ja kattavaa. Eri 
ohjaustyylit tukivat toisiaan.

1 0

Positiiviseksi, ohjaus oli selkeätä ja sain hyvin ohjausta 
tarpeen tulle,

1 0

12 0
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Oliko kurssin vaihe 1 ja 2 ohjauksessa ja oppimisessa eroja? Kumpi oli parempi ja miksi? Vaihe 1 Vaihe 2

Vaihe 1 oli hyvä ja muutama lisätunti ei olisi ollut pahitteeksi. Vaihe 2 oli ehkä hieman 
ontto, koska pientä loppuviilaamista vailla. Sinänsä idea hyvä itsenäisestä 

parityöskentelystä.
1 0

Vaihe 1 oli parempi. Sai konkreettisempaa ohjausta, joten oppi paremmin. Motivaatio oli 
parempi, joten sain enemmän aikaiseksi. Vaihe  1 oli selkeämpi, joten tiesin paremmin mitä 

tehdä. Vaiheilla oli mielestäni suuri ero, vaikka vaiheessa 2 sai pyytää apua.
1 0

Ei vastausta 0 0

Molemmat oli hyviä omalla tavallaan. Ensimmäinen vaihe oli siksi parempi, että siinä 
edettiin suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Kakkos vaiheessa vastuu enemmän opiskelijalle ja 

tulokset olivat niin ikään opiskelijasta kiinni.
1 0

Vaihe 1 oli armollisempi, kun ei tarvinnut itse löytää vastausta ongelmiin. Itsenäinen vaihe 
tuli ehkä liian äkkiä, kun aihe alue on ennalta niin tuntematon.

1 0

Ykkös vaihe mielekkäämpi, koska tuli paljon uusia asioita, jotka helpottivat työskentelyä. 
Toisessa vaiheessa pääsi kokeilemaan, miten käsien asennot vaikuttivat saven muotoon.

1 0

Ensimmäinen, koska silloin sai hyviä neuvoja ja kokeneemman henkilön hyväksiä kokemia 
tekniikoita. Toki toinen vaihe oli myös hyvä.

1 0

Kyllä, kakkos vaiheessa sai käyttää omaa päätä enemmän. Silti molemmat vaiheet olivat 
tärkeitä osaalta, kun osaa ensin perusteet, pystyy kehittämään osaamistaan.

1 1

Pidin enemmän ensimmäisestä vaiheesta, jossa sai tehdä vapaammin erilaisia muotoja. 1 0

Ensimmäinen vaihe oli parempi. Sillä silloin sai apua ja ohjausta dreijatessa ja alkeiden 
toistaminen erittäin tärkeää.

1 0

Kyllä. Molemmissa vaiheissa oppi hyvin, mutta eri tyylillä. Eka vaihe oli niin sanottu mestari 
kisälli vaihe, joka oli hyvä kun aiheesta ei ollut vielä tietoa. Toinen vaihe, missä pääsi 

kokeilemaan omia taitoja ja soveltamaan niitä oli hyvä jatkumo. Molemmat tyylit oli yhtä 
hyviä ja tukivat oppimista/tiedon jäsentämistä.

1 1

Eroja oli. Ykkös vaiheessa sain edetä omaa tahtiani dreijauksen aikana ja sain jatkuvasta 
vertausta dreijausmuotoihin, jotka opettaja oli näyttänyt meille. Kakkos vaiheessa oli 

enemmän itsenäistä työskentelyä, joka oli mukavaa, mutta myös haastavaa, koska saven 
dreijaaminen oli vielä harjoittelun alla. Suosin ykkös vaihetta.

1 0

11 2
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Miten koki suoriutuvansa kurssin aikana? Hyvin Ei hyvin

Aika mukiin menevästi. Ihan kivasti luulisin. 
Oivaltamista tuli ja oppi jäi joka mieleen.

1 0

Vähän heikosti, olisi pitänyt harjoitella enemmän. Eli 
jatkan harjoittelua vielä kurssin jälkeen. Olen hidas 

oppimaan, mutta muut kurssilaiset näyttivät edistyvän 
hienosti.

0 1

Ihan hyvin, ehkä vielä osa tekniikoista haussa (mutta ne 
kehittyvät vielä treenaamalla).

1 0

Mielestäni opin hyvin ja etenin. Opin tekemään 
muotoja, mitä halusinkin. 

1 0

Ei vastausta 0 0

Tuntui, että kurssin aikana pystyi kehittymään. 1 0

Opin uutta ja sain hyvin aikaan astioita. 1 0

Melko hyvin, tietysti aina on varaa parantaa. 
Ensikertalaisena koen silti hallitsevani dreijauksen melko 

hyvin ja huomasin kehittyväni nopeasti.
1 0

Hyvin. Sain tehtyä erilaisia muotoja ja esineistä tuli 
sopivan ohuita. Isoja muotoja voisi vielä treenata.

1 0

Suoriuduin aikaa nähden mielestäni ihan hyvin. 
Onnistuin oppimaan keskittämisen, pohjan teon ja 

seinämien noston. Opin myös, miten valmiin esineen 
voi kovertaa dreijaamalla.

1 0

Hyvin, kehitystä tuli selvästi kun vertailin koko kurssin 
töitä.

1 0

Ihan jees. Ymmärrän paremmin, miten dreijaaminen 
tapahtuu ja uskon, että voin jatkaa tästä jotenkuten 

eteenpäin itsenäisesti, jos lisäkursseja ei tule.
1 0

10 1
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Jäikö jotain mieleen? Saiko tarpeeksi ohjausta? Kyllä Ei

Kurssi oli ehkä hieman lyhyt. Muutama lisätunti olisi 
luonut uusia dreijausmestareita. Tosi tästä on hyvä 

jatkaa, opetustyyli mukava ja rento

Kyllä, ohjausta sai aina kun 
tarvitsi ja jos kysyi niin aina tuli 

hyvä vastaus.
1 0

Kurssi olisi voinut olla pidempi, tosin harjoittelua voi 
vielä jatkaa itsenäisesti kurssin jälkeen, joten no 

problem. Olisi vielä pitänyt harjoitella enemmän vapaa-
ajalla. Valitettavasti omat rästitehtävät ynnä muut 

menivät tämän kurssin edelle, mutta treenaillen 
enemmän kun aikaa on enemmän.

Kyllä sain. Vaikka oppiminen jäi 
vajaaksi itselläni.

1 0

Ehkä sorvaus jäi vielä epäselväksi, vaihtoehtoisia sorvaus 
tekniikoita olisi ollut kiva kokeilla.

Sain todella hyvin apua 
tarvittaessa (eli koko ajan heh).

1 0

Ei vastausta
Kyllä, aina kun tarvitsi apua sitä 

apua.
1 0

Ei vastausta Ei vastausta 0 0

Ei vastausta Kyllä sain. 1 0

Ei vastausta Kyllä, hyvä kurssi oli!!! 1 0

Ei vastausta
Kyllä, vaikka olisinkin voinut 

pyytää ohjausta joissakin 
tilanteissa useamminkin.

1 0

En oppinut sorvausta kunnolla ja sen tuntui haastavalta. 
Ehkä siitä voisi järjestää erillisen tunnin.

Kyllä. 1 0

Olisin tarvinnut enemmän kertausta ja toistoa 
ohjaukseen, mutta kiireinen aikataulu puolin ja toisin  

vaikutti siihen.

En riittävästi, mutta osittain 
johtui itsestäni, sillä en aina 

viitsinyt pyytää apua.
0 1

Ei vastausta
Kyllä. Opetus oli hyvin 

suunniteltua, kattavaa ja 
tarpeen tullen sain hyvin apua.

1 0

Ei vastausta Kyllä sain. 1 0

10 1
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