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 Tiivistelmä 
 
Muotoilu on osa jokaisen päivittäistä arkea, vaikka usein ei tule huomattua, mihin kaikki-
alle muotoilun kieli vaikuttaa. Muotoilulukutaito on opeteltava siinä, missä moni muukin 
taito jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Muotoilukasvatuksen materiaaleja yläkoululai-
sille kehittävä hanke on lähtenyt liikkeelle kiinnostuksestani muotoilukasvatusta kohtaan. 
Muotoilukasvatus on mielestäni yksi portti yhteiskunnan rakenteiden uudistumiseen ja 
antaa rakennusainetta tulevaisuuttaan varten. Suomen Muotoilukasvatusseura ry:n Suo-
mun kautta tarjoutui mahdollisuus liittää opinnäytetyöni käynnissä olevaan Mutkustudio 
muotoilukasvatushankkeeseen. Mutkustudio on nuorille yläkoululaisille suunnattu tiivis 
kurssi muotoilun maailmaan, joka valmentaa, kohti edessä siintävää työelämää tai jatko-
koulutusta varten. Mutkustudiossa nuoret käyvät läpi muotoiluprosesseja harjoitusten, 
ryhmätöiden sekä vierailujen avulla ja saavat ohjausta muotoilualan taidoissa.  
 
Työssä kehitän Suomun muotoilukasvatusmateriaalia, Mutkustudion kerhonvetäjän oh-
jeistoa ja suunnittelen siihen kehitystyönä kerholaisille kerhoissa täytettävän passin yh-
teissuunnittelutyöpajoissa. Passi toimii kerholaiselle suorituskirjana ja muistivihkona. 
Työn päätavoite on Mutkustudion passin suunnittelu ja päämääränä passin toteutus ker-
hojen käyttöön nopealla aikataululla.  
 
Produktiivisena osana kehityshanketta aion hahmottaa Mutkustudion passin taittoa ja vi-
suaalista sisältöä tarkemmin. Tavoitteena tässä opinnäytetyössä, osana laajempaa ke-
hittämistutkimusta on ollut kehittää ja valmistaa muotoilupainotteista Mutkustudio muotoi-
lukasvatusmateriaalia, joka innostaisi kerhon vetäjiä ja kerholaisia tutustumaan muotoi-
lun prosessiin ja hyödyntämään sitä kerhojen eri projekteissa. Seuraava askel olisi käyt-
täjäkokeilujen tekeminen, jotta saataisiin tietoa siitä, miten passi ja muu Mutkustudio ma-
teriaali kerhoissa toimivat ja miten ne on otettu vastaan. Tämä kehitystyö sekä tarkempi 
käyttäjätutkimus jää Suomun seuraavan vuoden tavoitteeksi.  
 Asiasanat  
muotoilutaidot, muotoiluajattelu, muotoilukasvatus, suunnitteluajattelu, suunnittelupro-
sessi, yhteissuunnittelu 
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 Abstract 
Design is a part of everyone's lives although it is often not noticeable how it affects us every 
day. Understanding; reading design, is a skill that has to be learned in the same way as any 
other skill in the constantly changing world. The project for developing design education ma-
terial for secondary school pupils has started from my own interest in design education. In 
my opinion, design education is one of the gateways for restructuring society and provides 
foundation for its future. The Finnish Association of Design Learning offered an opportunity 
to include my thesis in the ongoing Mutkustudio design education project. Mutkustudio is a 
compact course for young secondary school pupils where the pupils get acquainted with the 
world of Design. The course also prepares them for future job or a post-graduate job. In 
Mutkustudio young people learn different design processes through exercises, group work 
and visits, and get guidance in design skills. 
 
In the thesis I helped developing Suomu's design education materials, Mutkustudio club 
leader's guidelines, and Mutkupassi, which serves as accomplishment leaflet for Mutku's 
desing clubs. The passport is a club-free performance and a notebook. The main goal of 
the work is to design the Mutkustudio passport and the goal of implementing the passport 
for clubs with a fast schedule. 
As a productive part of the development project, I outline the layout and visual content of the 
Mutkustudio passport. The aim of this thesis, as a part of a broader development study, has 
been to develop and manufacture design-oriented Mutkustudio design education material 
that could inspire club leaders and clubs to familiarize themselves with the design process 
and utilize it in different club projects. The next step would be to do user experiments in order 
to receive information on how the passport and other Mutkustudio-audio material work in 
clubs and how they have been received. This development work and more detailed user 
research will remain Suomu's next year's goal. 
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1 JOHDANTO 

 
Muotoilu on laaja ilmiö ja osa jokaisen arkielämää. Muotoiluosaaminen ja muotoi-

luajattelu ovat oleellisia opittavia taitoja muuttuvassa maailmassa. Eri toimet, valin-

nat ja päätökset edellyttävät muotoilun ymmärtämistä. Muotoilukasvatus on muo-

toiluajattelun ja muotoiluprosessin käyttämistä siten, että tuotteiden muotoilun si-

jaan keskitytään luovaan tapaan oppia, niin ihmisen rakentamaa maailmaa tutki-

malla, kuin kehittämällä sekä kokeilemalla. (Leinonen 2014, 20.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan muotoilukasvatusta  Muotoilukasvatusseuran 

Suomu ry:n muotoilukasvatusmateriaalin kautta. Materiaaleissa käytetään muotoi-

lukasvatuksen menetelmiä sisältönä, työtapana ja osana Mutkustudio kerhoja. 

Mutkustudioissa ei keskeisenä tavoitteena ole tuotteiden tai palveluiden muotoilu, 

vaan haastaa kerhojen avulla kasvavia nuoria kokemaan itse innostavia ja mielen-

kiintoisia muotoilulle tyypillisiä kehittämistapoja. Tätä varten suunnittelen kerhojen 

käyttöön passin, jota muotoilun oppimisessa voi kerhon aikana hyödyntää ja käyt-

tää apuna.  

 

Suomu ry on tuottaa erilaisia oppimateriaaleja tarkoituksena tutustuttaa kaikenikäi-

set kiinnostuneet muotoilun maailmaan. Mutkustudiot ovat keväällä 2019 alkanut 

tiivis kurssimuotoinen valmennusryhmä muotoilusta kiinnostuneille nuorille. Ker-

hoissa muotoilun taidot ja tiedot kertyvät tekemisen ja kokemisen kautta yhdessä 

niistä oppien. Mutkustudion sisältöjen on oltava innostavia sekä helposti motivoivia 

ja niiden on vältettävä suoraa koulumaista sisältöä. Ne tarjoavat mielekkään teke-

misen lisäksi nuorille sosiaalisia elämyksiä ja ryhmään kuulumisen tunnetta, luo-

vaa ja hauskaa yhdessä tekemistä muotoilun ja taiteen menetelmin ilman osallistu-

mismaksua. Ryhmissä tutkitaan ”mitä on muotoilu” ja ”miten minä muotoilen”. Ta-

voitteena on tukea jokaisen nuoren omaa luovaa ajattelua ja ilmaisua. Kerhoissa 

tutustutaan monipuolisesti eri materiaaleihin ja tekniikoihin, toteuttaen ideoita mm. 

prototyypein riippuen ohjaajan ammattialasta ja erityisosaamisesta sekä kirjataan 

omia huomioita ja havaintoja muotoilusta passin avulla. Passin sisällön hahmottu-

misessa korostuvat nuorten mielikuvitus ja kädenjälki sekä kiinnostuksen kohteet, 
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yhteisiin teemoihin ja keskusteluihin linkittyen. Mutkustudioiden sisältösuunnittelu 

on muotoilijavetoista. Kokeneet ohjaajat suunnittelevat tuntisisällöt ja opetussuun-

nitelman oman alansa erityisosaamista hyödyntäen, toimien tiiviissä yhteistyössä 

muiden ohjaajien kanssa. Tärkeää on yrittää antaa nuorille vahvoja vaikuttamisen 

kokemuksia eri hankkeiden ja projektien kautta oppien. (Suomen muotoilukasva-

tusseura Ry, 2018.) 

 

Omaa kiinnostustani muotoilukasvatukseen on alustanut intohimoni kuvataitee-

seen ja muotoiluun, sekä työkokemukseni eri mainostoimistoissa. Ne ovat yh-

dessä kehittäneet minusta monipuolisen suunnittelijan, jolle eri muotoiluprosessit 

ja työkalut ovat tulleet tutuksi päivittäisessä työssä ja harrastuksissa. Suomun 

muotoilukasvatus ry:n toiminnasta sain kuvan ollessani mukana seuraamassa ker-

hojen sisältöjen suunnittelua ja kehittämistä muotoilutyökalujen avulla syksyllä 

2016. Muotoilukasvatukseen perehtyminen ja eri menetelmien käyttäminen on 

vahvistanut omaa näkemystäni ja olen niiden kautta kehittynyt muotoilun saralla. 

Monet muotoilun tutkijat ja opettajat ovat nähneet jo pitkään, että muotoilun opetta-

minen tukee monia muita oppiaineita ja harrastuksia ja on hyödyllistä jokaiselle eri-

laiselle ja eri ikäiselle oppijalle (Kupiainen. 2004, 24). 

 

Teoreettisina lähtökohtina työlle on toiminut käytännön muotoilukasvatuksen hah-

mottaminen pureutuen siihen mitä muotoilukasvatus Suomen Muotoilukasvatus-

seurassa koetaan ja määritellään, sekä Suomun aikaisemmat muotoilukasvatusta 

edistäneet hankkeet ja tahot. Kehitystyönä Mutkustudion passi tehdään pääsään-

töisesti Suomen Muotoilukasvatusseuraa varten, sen Mutkustudion kerholaisten ja 

siinä mukana olevien kerhon vetäjien ja kerholaisten työvälineeksi. Sen avulla 

nuori saa dokumentoitua Mutkustudion opitut asiat omalla luovalla tavalla talteen 

ja säilytettyä myös yhteystiedot kerhon muista osallistujista sekä vierailijoista ver-

kostoitumista varten.  

 

Kehittämistyöni empiirinen osa käsittelee Mutkustudion muotoilukasvatusmateriaa-

lin kehittämistä ja laajentamista ja sen tavoitteena on tuottaa yhteissuunnittelun 

avulla kerhoille passi, joka vastaa nykyistä aineistoa laajemmin kerhonvetäjien ja 
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kerholaisten tämänhetkisiä tarpeita. Käyttäjälähtöisyyden ja osallistamisen mene-

telmänä olen käyttänyt yhteissuunnittelua, jonka keskiössä on ajatus kehitettävän 

palvelun tai tuotteen kohderyhmien hyödyntämisestä ja osallistamisesta suunnitte-

luprosessiin. Kohderyhmällä voidaan tässä tapauksessa tarkoittaa kaikkia Suomun 

muotoilukasvatusaineistojen parissa työskenteleviä: käyttäjiä, kerholaisia ja yhteis-

työkumppaneita. Koska oman työni tavoitteena on ollut kehittää Mutkustudioiden 

materiaalia kerhonvetäjien, eli käyttäjien näkökulmasta ja varsinkin alussa selvittää 

tarkemmin mitä materiaaleja kerhoissa tarvitaan, sopii yhteissuunnittelu tähän työ-

hön hyvin. 

 

Tarkoituksena on luoda Mutkustudion kerholaisille suunnatun Passin taittopohja. 

Passi tulee olemaan kerhoissa eräänlainen suorituskirja, johon kerätään jokaiselta 

kerhokerralta osallistumissuoritus sekä mahdollisia yhteystietoja ja kontakteja 

myöhempää käyttöä ja verkostoistumista varten. Tärkeintä on, että passi on oppi-

joille suunnattu ja sisältää heille mielekkäitä sisältöjä ja tyylittelyjä, tehden sen 

käyttämisestä monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen. Passin käyttö muokkautuu 

aina täyttäjänsä mukaan oman muotoiluprosessin kautta laajasti erilaisiin käyttö-

tarkoituksiin. Näin jokainen passi on lopulta täytettynä erilainen, joten myös passin 

taittopohjan tulisi olla muokattavissa nopeasti uudelleen esimerkiksi eri kohderyh-

mälle.  

 

Yhteissuunnittelutyöpajoissa luonnosteltiin pääpirteittäin näkyville taittosuunni-

telma piirtämällä passille ensiksi mallia paperilla ja kynällä, näin hahmottaen koko-

naisuus ja tarvittavien elementtien määrä ja tarve. Kun taittosuunnitelma oli tar-

peeksi selkeä ja riittävän pitkälle viety sen pohjalta oli helppo viedä oikeaa taitto-

työtä eteenpäin mielenkiintoiseksi ja informatiiviseksi taittopohjaksi.  

Käyn kehittämistyössäni ensin läpi työni taustat ja esittelen Suomen Muotoilukas-

vatusseura ry:n, jonka jälkeen tuon esille käyttämäni menetelmät. Lopuksi kokoan 

ja esittelen työni tulokset valmiina passina ja oman johtopäätökseni työn kulusta. 

Kehittämistyöni alkoi syyskuussa 2018 tiedonkeruusta ja eteni alla esitettävän 

suunnitelman mukaisesti (kuvio 1) opinnäytetyön koostamiseen.  
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KUVIO 1. Opinnäytetyön prosessi  

 

OPINNÄYTETYÖN PROSESSI

KEVÄT 2018 SYKSY 2018 TAMMI-HELMIKU 2019 MAALISKUU 2019 HUHTIKUU 2019

TYÖN PALAUTUS
JA SEMINAARI

SUUNNITTELUSEMINAARIT,
AIHEEN VAIHTO JA 

ETENEMISSUUNNITELMA JA 
AIKATAULU

LÄHDEAINEISTON JA MUUN 
TAUSTATIEDON HANKINTA, 
METODIEN VALINTA JA 
TAUSTOITUS, KONTAKTOINTI

HAASTATTELUT YHTEISSUUNNITTELU
OPPIMISTEHTÄVÄN 
KOOSTAMINEN 
Loppupäätelmät
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2 SUOMEN MUOTOILUKASVATUSSEURA SUOMU RY 

Suomen Muotoilukasvatusseura SUOMU ry:n perustivat vuonna 2013 eri alojen 

muotoilijat, kulttuuri-, viestintä- ja markkinointialan ammattilaiset, kädentaitajat ja 

opettajat. Suomun toiminnassa on mukana muotoilun ja kulttuurialan vaikuttajia 

sekä muotoilukasvatuksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Laaja kirjo eri taustaisia 

osaajia vie muotoiluajattelun monipuolisuutta ja muotoilukasvatusta useisiin eri op-

pilaitoksiin, tapahtumiin ja yrityksiin läpi suomen. Suomu on tällä hetkellä ainoa 

muotoilukasvatukseen keskittynyt ja erikoistunut toimija. Yhdistyksen tarkoituk-

sena on edistää muotoilukasvatuksen näkyvyyttä sekä kehittää siihen liittyvää kou-

lutusta ja materiaaleja.  

 

Suomun eri ohjaajat, Muotoilulähettiläät ja Mutkustudioiden kerhonvetäjät ovat 

muotoilijoita ja muotoilua ammatissaan käyttäviä, eri alojen toimijoita. Heidän 

kanssa Suomu tuottaa erilaisia opetus- ja tapahtumasisältöjä sekä toteuttaa yh-

teistyössä opetus- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa esimerkiksi muotoilutapahtu-

mia, projekteja, seminaareja ja tilaisuuksia sekä Mutkustudion kerhoja. Mutkustu-

diot ovat uusin Suomun hankkeista. Näiden kaikkien tarkoituksena on pyrkiä lisää-

mään kaikenikäisen kohderyhmän muotoiluajattelua arjessa niin lapsilla, nuorilla 

kuin aikuisillakin. Myös yritykset, järjestöt ja eri organisaatiot toimivat yhteistyössä 

Suomun kanssa muotoilukasvatuksen saralla. (Suomu 2019.) 

 

Suomu on julkaissut muun muassa Muotoiluoppimisen metodivihkon, sekä Mutku-

muotoilukasvatusta peruskouluun Mutku Open Oppaan. Opas syntyi Tiina Leino-

sen Aalto yliopistoon tehdyn opinnäytetyön yhteydessä vuonna 2014 ja julkaistiin 

yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Designmuseon kanssa.  Se jaettiin 

seuraavana vuonna jokaiseen helsinkiläiseen peruskouluun Helsingin kaupungin 

tilauksesta. Desingmuseo on ollut tärkeä pääyhteistyökumppani sekä eräänlainen 

kilpailija ja tukija Suomulle. He myös järjestävät kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja 

kouluille aivan kuin Suomun Kiertävät Muotoilukoulut ja Muotoilulähettiläät ja Mut-

kustudiot. Tavoitteena Suomulla on olla muotoiluoppimisen merkittävä tekijä sekä 

muotoilukasvatusverkoston kehittäjä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Heidän 

muita yhteistyökumppaneitaan ovat olleet mm. Aalto-yliopisto, Helsingin 
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Messukeskus ja Habitare messut, Design week ja Helsingin kaupunki. Suomun tu-

lonlähteinä ovat apurahat ja tapahtumamyynti. Tapahtumiin ja materiaaleihin on 

haettu myös sopivia sponsorikumppaneita. Tärkeä osa Suomun muotoilukasvatus-

ideologiaa on ympäristön kriittinen tarkastelu. Mutkustudion sisältöjen lomassa tie-

toisuus esine- ja rakennetun maailman lainalaisuuksista, ekologiasta ja kuluttajuu-

desta voimistuu ja nuori saa näin työkaluja kestävien valintojen tekemiseen. Suo-

mun näkyvällä toiminnalla eri kouluissa ja tapahtumissa on tarkoituksena tavoittaa 

myös sellaiset kohderyhmät, jotka eivät ole valmiiksi muotoilunharrastuksen pii-

rissä. (Suomu, Mutku-opas, 2014.) 

 

Suomen Muotoilukasvatusseura Ry:llä on internetsivusto www. muotoilukasva-

tus.info, jossa Suomun erilaisista hankkeista ja projekteista on kattavasti tietoa 

sekä laaja ilmainen materiaalipankki. Sinne on listattu myös muotoilukasvatuksen 

aineistoja ja aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Työllään muotoilukasvatuksen parissa 

Suomu on päässyt mukaan Design Forum Finlandin muotoilun vuosikirjaan, jossa 

esitellään parhainta suomalaista muotoilua. 

 Kehittämishanke: Lähtökohtana tulevaisuuden muotoilijat  

Suomu on muotoiluoppimisen koulutusalalla Suomessa edelläkävijä. Opinnäyte-

työn aihe on Suomu Muotoilukasvatus ry:n Mutkustudion muotoilukasvatusmateri-

aalin kehittäminen ja sen laajentaminen. Kehittämismenetelmiksi on valittu yhteis-

suunnittelu, haastattelut ja aivoriihi. Yhteiskehittämisen hyödyntäminen on muotoi-

luoppimista edistävälle yhdistykselle luonnollista, sillä Suomun 2014 keväällä jul-

kaisema Mutku-opas, on luotu käyttäjälähtöisesti opettajien ja oppilaiden kanssa 

palvelumuotoilutuotteena (Suomu, Mutku-opas, 2014). Mutkustudion passin suun-

nittelua ja kehittelyä lähestytään opinnäytetyössä käyttäjälähtöisesti ja muotoilu-

prosessia hyödyntäen. Työn päätavoite on Mutkustudion passin suunnittelu ja 

päämääränä passin lopullinen toteutus Mutkustudion käyttöön kerhoihin mahdolli-

simman nopealla aikataulla.  

 

Asetin työlleni viitekehyksen, joka yhdistäisi kaikki Mutkun muotoilukasvatusmate-

riaalit yhteisen nimikkeen alle. Suomun konseptit, joita ovat muun muassa 
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Muotoilulähettiläät, Muotoilukoulu, Mutkustudiot ja räätälöidyt työpajat, yritysyhteis-

työt sekä koulutushankkeet. Nämä kaikki tuottavat erilaista materiaalia Suomun 

käyttöön. Opinnäytetyössä käyttämäni Pestel trendikartta avaa viitekehystä ja teh-

tyjä yhteissuunnitteluja, Business Model Canvas hahmottaa Suomun laajempaa 

kuvaa ja tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksia.  

 

 
KUVIO 2. Muotoilukasvatusmateriaalin prosessi ja viitekehys 

 

Kokonaisprosessia kuvaamalla kuviossa 2 pyrin tuomaan koko muotoilukasvatus-

materiaalin kehitysprosessin ja viitekehyksen selkeästi esiin. Mutkustudion muotoi-

lukasvatusmateriaali ja kerhojen sisällöt sekä räätälöidyt työpajat ovat kaikki eden-

neet kohti tavoitteita oppimistyöprosessin aikana ja muotoilukasvatusmateriaali on 

konkretisoitunut.  

 

MUTKUSTUDIO MUOTOILUKASVATUSMATERIAALIN 
PROSESSI JA VIITEKEHYS

Syksy 2018 Tulevaisuudessa

Muut toimijat, kilpailijat, 
alan kehitys ja trendit

• NUORET
• Peruskoulut 
• Kerhot
• Kurssit
• Leirit
• Yritykset ja yhteisöt

• Kerhojen 
aikataulut ja 
kerhon ohjaajien 
rekrytointi

• Markkinointi

Talvi 2019

Mutkustudion muotoilukasvatus-materiaali: 
• Studio kerhopaketti 
• Luonnoskirja
• Portfolio
• Passi 
• Diplomi
• FB ryhmä

• Muotoilukoulu
• Jatkuva toiminta kerhoissa
• Leirejä 
• Junior Club toimintaa
• Vakituiset kerhonvetäjät
• Tuotteistus ja myynti
• Kansainvälisyys
• KieliversiotAsiakkaat
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 Menetelmät ja tiedonhankinta  

Opinnäytetyössä käytetään hyödyksi muotoiluoppimisen (design learning) meto-

deja sekä suullisen tiedon keruuta erilaisissa Suomun työpajoissa sekä taustoi-

tusta varten tehdyissä haastatteluissa.  Muotoiluoppimisessa innostetaan oppijoita, 

ohjaajia ja opettajia oma-aloitteisuuteen, kokeellisuuteen, omien ideoiden esille-

tuomiseen ja erilaisten näkökulmien vaihtoon (Suomu 2019). Yhdistyksen nykyis-

ten jäsenten ja uusien ohjaajien sekä kerhonvetäjien kanssa järjestetyssä yhteis-

suunnittelun työpajassa selvitettiin Suomun Mutkustudion muotoilukasvatusmateri-

aalia ja tarpeita sekä lopullisten materiaalien tarkempaa sisältöä. 

 

Suomun muotoilukasvatusaineston nykytilan huomioiden kehitystyössä on käytetty 

analyysipohjia, joiden avulla konkretisoidaan kehitystarpeet ja luodaan pohja pas-

sin tarpeelle kerhoissa sekä sen suunnittelulle. Lisäksi on haastateltu Suomun 

muotoiluasiantuntijoita ja kerhonvetäjiä, joiden neuvot on hyödynnetty passin eri 

suunnitelmissa, hahmotelmissa sekä taitossa. Kehitystehtävän työprosessissa 

nousi esiin tärkeitä näkökulmia koskien muun muassa muotoiluoppimisen kiinnos-

tavuutta nuorten piirissä, riittävän mielenkiintoista ulkoasua sekä tunnistettavuutta 

Suomun muun jaettavan materiaalin kanssa. Aikataulullisista syistä kerhon nuor-

ten kommentteja ei tähän työhön ole valitettavasti saatu mukaan, mutta tulevai-

suudessa materiaalin käyttäjälähtöinen kehittäminen on toivottavaa.  

 

Tämän lisäksi opinnäytetyön aiheesta luodun PESTEL-analyysin pohjalta tarkaste-

len tulevaisuuden muotoilukasvatuksen trendejä yleisesti niin opinnäytetyöni kuin 

oman muotoilukokemukseni kautta. Haastattelut tarkasti valittujen Suomun asian-

tuntijoiden kanssa tuottivat arvokasta näkemystä ja vinkkejä muotoilukasvatusma-

teriaalin kehittämiseen. Ne myös kirkastivat ajatusta passin tarpeesta kerhoissa.  

 

Lopuksi kuvatakseni Mutkustudion liiketoimintamallia käytän hyväkseni Business 

Model Canvas -menetelmää joka auttaa tässä työssä hahmottamana Suomun toi-

minnan kannalta keskeisiä toimintoja sekä havainnollistaa eri yhteistyötahojen ja 

sidostyhmien merkitystä.   
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3 MUOTOILUKASVATUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA  

Muotoilu liitetään usein tuotteisiin, niiden väreihin ja muotoihin. Muotoilu on paljon 

kuitenkin kokonaisvaltaisempaa kehittämistä kuin pelkkää esineiden estetiikkaan 

pyrkimistä. Se, miten muoto toimii eri käyttötarkoituksissa, mistä materiaaleista 

tuote on tehty ja miten ja millä tekniikalla tuote valmistetaan, pureutuu muotoilun 

ytimeen. (Kettunen 2013, 13.) Aineetonta muotoilua on esimerkiksi viime vuosina 

pinnalla ollut palvelumuotoilu, jossa kehitetään erilaisia palveluita tuotemuotoilulle 

tyypillisen kehittämisprosessin avulla (Tuulaniemi 2011, 8). Parhaassa tapauk-

sessa muotoilu tekee asioista toimivampia tai parempia esimerkiksi käytettävyy-

deltään tai visuaaliselta ilmeeltään. 

 

Tässä luvussa tarkastellaan muotoilun lähtökohtia. Jotta muotoilukasvatusta voi lä-

hestyä, on syytä ensin ymmärtää itse muotoilua. Kappaleen tavoitteena on esitellä 

muotoiluoppimista muotoilun maailmassa, sekä muotoiluun liittyviä suunnittelu- ja 

työvälineitä. Muotoilu on monitieteistä sekä monialaista toimintaa ja se parantaa 

yritysten toimintaedellytyksiä. Kun muotoilija alkaa hakea ratkaisuja hän ei etsi 

niitä jo valmiina olevista ideoista, vaan pyrkii esimerkiksi tiimityön avulla ja eri me-

netelmiä käyttäen löytämään uuden idean. Tätä kutsutaan muotoiluajatteluksi. 

Muotoiluajattelu auttaa luomaan uusia keinoja tuottaa uudenlaisia verkostoja.  Siitä 

on tullut entistä kiinteämmin osa suomalaista innovaatiojärjestelmää, sillä muotoi-

luajattelu auttaa myös kehittämään tuotteelle uudenlaista arvoa ja arvoverkostoja. 

(Miettinen 2014, 20.) 

 Muotoiluajattelu  

Muotoiluajattelu koostaa yhteen eri asiantuntijuusalueiden tuoman tiedon ja osaa-

misen usein hyvin visuaalisia ja virtuaalisia työvälineitä avuksi käyttäen. Muotoilu-

lukutaito on äärimmäisen tärkeä opeteltava taito, sillä omat havainnot ja valinnat 

vaikuttavat jatkuvasti ihmisen toimimiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Muotoiluajattelu on siten juuri erilaisten ongelmien ratkaisemista muotoilun mene-

telmiä käyttäen. (Miettinen 2016, 44.)   
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Kojonkoski-Rännäli (1998, 28) on analysoinut termiä muotoilu syvemmin ja päätel-

lyt, että henkilön oma tausta ja lähtökohta määrittelevät sen käytön ja käsittämi-

sen. Ylläolevasta voimme päätellä, että muotoiluun liittyvät luovan ajattelun taidot 

ovat nykypäivänä niin talouden kuin kulttuurin kautta tarkasteltuna tärkeitä taitoja, 

kun kehitetään opittuja asioita ja tuotetaan niihin muutosta.   

 

Muotoiluajattelu on aina käyttäjälähtöinen ja kyseenalaistava lähestymistapa inno-

vointia kohtaan ja se keskittyy muutoksen aikaansaamiseen. Se on luovaa toimin-

taa, joka antaa erilaiseen kehittämiseen keinoja hyödyntää empatiaa ja tunnetta. 

(Miettinen 2014, 13.) Muotoiluala samoin kuin sen koulutus ja itse muotoilijan työ 

on jatkuvasti kasvanut sekä alkanut sisältämään enenevässä määrin laajaa tutki-

musta sekä sosiaalisia viestintätaitoja.  Koska muotoilu on ratkaisukeskeistä toi-

mintaa, voi muotoilutoiminnan tulos olla esimerkiksi luonnos, konsepti tai mallin 

kuvaus, joita käyttämällä saadaan erilaisia työkaluja. Muotoilijoilla onkin käytettä-

vissään useita eri työvälineitä, joilla ideointia ja suunnittelua voidaan vauhdittaa. 

Näitä ovat muun muassa; käyttäjätutkimus, suunnitteluajurit eli design driverit, 

miellekartta eli mindmap, tunnelmataulu eli moodboard, yhteissuunnittelu sekä 

brainstorming. (Suomu 2018.)  

 

Muotoiluajattelu on nouseva trendi julkisen sektorin innovaatiotoiminnassa, joka 

tuo liiketoiminnan kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja keinoja hyödyntää empa-

tiakykyä ja tunnetta osana tuotekehitystä (Miettinen 2014, 11). Muotoiluajattelu on 

näin tullut työkaluksi myös kasvatuksellisessa näkökulmasta niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin. Kansainvälinen IDEO muotoilutoimisto on kehittänyt, sovelta-

nut ja tuottanut eri muotoiluajattelun metodeita opetuksen käyttöön jo yli 20 vuotta. 

(Kälviäinen, 2018.) Myös meillä Suomessa moni muotoilukasvattaja on tuottanut 

materiaaleja ja oppaita erilaisille kouluttajille ja opettajille ammentaen oppeja muo-

toilun ajattelumaailmasta. Tulevaisuudessa muotoilun metodeja voidaan käyttää 

työkaluina ja eri voimavaroina kehittämään ajattelua normistandardien ulkopuo-

lelle, sillä muotoiluajattelua voidaan soveltaa mihin tahansa oppiaineeseen. (Kou-

lujen muotoilupolku 2016; Leinonen et al. 2015.) 
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Yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat nykyistä parempaa muotoiluosaamista. Näin 

todettiin myös 2013 julkaistussa Työ ja elinkeinoministeriön & Opetus ja kulttuuri-

ministeriön Muotoile Suomi -kansallisessa muotoiluohjelmassa. Siinä esitettiin toi-

menpiteitä muotoiluosaamisen vahvistamiseksi ja paremmaksi hyödyntämiseksi 

tavoitteenaan lisätä suomalaisten muotoiluymmärrystä jo varhaiskasvatuksesta ja 

perusopetuksesta lähtien. Hankkeen arvioinnissa vuonna 2017 todetaan, että 

muotoiluohjelman toteutusaikana muotoilun käsite on laajentunut, muotoiluun liitty-

viä uusia ilmiöitä on syntynyt ja muotoilun merkitys muutoksentekijänä on vahvis-

tunut. (Työ ja elinkeinoministeriö 2013-2017.)   

 Muotoilukasvatus 

Muotoilutaidot eivät ole ainoastaan osa muotoilijoiden työtä, vaan samalla myös 

kattava osa muotoilualan opetusta ja toimintatapoja. Edellä kuvattuun muotoilun 

maailmaan kontekstualisoituu myös muotoilukasvatus. Muotoilukasvatukseksi kut-

sutaankin muotoilutaitojen ja muotoiluymmärryksen opettamista. Muotoilukasva-

tuksessa pohditaan ihmisen, esineen tai esimerkiksi palvelun välisiä suhteita ja 

opitaan muotoilun perustaitoja. Muotoilukasvatus voidaankin nähdä tarvittavien 

luovuuden ja ajattelun taitojen opettamisen välineenä, mutta opetuksen sisältö ja 

muotoilukasvatuksen määritelmä vaihtelevat opetuksen toteuttajan mukaan. (Kan-

gas 2014, 23.) Eri sisältöisiä opetussuunnitelmia ja niiden tavoitteita voidaan liittää 

muotoilukasvatuksen avulla ympäröivään yhteiskuntaan. Muotoiluprosesseja käyt-

tämällä oppimisessa sekä opetuksen apuvälineenä nuoret itse joutuvat ottamaan 

vastuuta oppimisestaan ja samalla myös muotoilukasvatuksen opetussuunnitelma 

kehittyy. (Carrol 2010.) Muotoilukasvatus tuo näin muotoilijat, suunnittelijat ja eri-

laiset opettajat ja nuoret yhteen, suunnittelemaan sekä kehittämään yhdessä muo-

toilun alaa. 

 

On tärkeää huomata, että silloin kun muotoilussa on läsnä vahva tuotantotoiminta 

ja esimerkiksi esinetuotanto, on se näin osa kasvavaa kulutusteollisuutta ja mark-

kinavoimien säätelemää taloutta. Nuoren arkiympäristöstä ponnistava muotoilu-

kasvatuksen muotoiluopetus lähenee taas enemmän taideopetusta, ja taiteen 

avulla ihminen on aina tehnyt itsensä näkyväksi ja jäsentänyt maailmaa. 
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Mutkustudioissa muotoilukasvatuksen tulisi aina lähteä nuoren omasta elinympä-

ristöstä ja sen hahmottamisesta, sillä siitä hahmottuvasta maailman ymmärtämi-

sestä ja uuden oppimisen tarpeesta nuori rakentaa omaa muotoilun näkemystään. 

(Vira & Ikonen 2004,19-21.)  

 

Ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman totesi Suomen Kuvaleh-

den haastattelussa alkuvuodesta 2017, että suomalaisen identiteetin pyhin ydin on 

koulutus (Heinonen 2017). Viimeisen sadan vuoden aikana suomalaisten koulu-

tustaso onkin jatkuvasti noussut ja koulutus on ollut varma tie eteen- ja ylöspäin. 

Tutkimusalana muotoilukasvatus on verrattain uusi ja meillä Suomessa sitä on nä-

kynyt vasta kahdenkymmenen vuoden ajan eri hankkeissa ja projekteissa. Muotoi-

lukasvatuksen käsitteen määritelmät pohjautuvatkin erilaisiin kokeiluihin ja projek-

teihin hyvin käytännön läheisellä tasolla. Suomessa muotoilukasvatusta pidetään 

vahvasti yhä taidekasvatuksen alalajina, joka etsii vielä paikkaansa yhteiskun-

nassa ja koulumaailmassa. (Koskinen, Mustonen & Sariola 2010, 90.) Muualla 

maailmassa  muotoilukasvatusta on tutkittu ja hyödynnetty enemmän. Varsinkin 

Englannissa, jossa se on ollut osa kansallista opetussuunnitelmaa jo 90-luvun 

alusta lähtien. (Leinonen 2014, 19.) 

 

Uuden opetussuunnitelman OPS 2016 myötä kiinnostus muotoilukasvatusta koh-

taan on ollut nousussa. Opetussuunnitelman sisällössä korostuu ilmiöoppiminen 

sekä laaja-alaiset tavoitteet taitojen, arvojen ja asenteiden kokonaisuudesta. Hel-

singin kaupungin Opetusvirasto on ilmoittanut käyttävänsä muotoilukasvatusta yh-

tenä ilmiöoppimisen toteuttamisen työkaluista. (Opetushallitus, 2016, Koulujen 

Muotoilupolkuja.) 

 

Helsingin Arabian peruskoulu on Suomen ensimmäinen muotoilukasvatukseen 

painottava peruskoulu. Rehtori Mari Suokas-Laaksonen ottaa kantaa muotoilukas-

vatukseen Matka Palvelumuotoiluun opettajan oppaassa 2017 näin: ”Muotoiluoppi-

minen antaa työkaluja todellisen elämän haasteiden kohtaamiseen ja auttaa ym-

märtämän ja muokkaamaan muuttuvaa maailmaa. Oppilaat oppivat tulevaisuuden 
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taitoja, joista on heille hyötyä riippumatta siitä, mille alalle he suuntaavat peruskou-

lun jälkeen.”  

 

Esineet esiin! -muotoilukasvatuskirjan kirjoittajien Riitta Viran ja Petteri Ikosen mu-

kaan nuoren ei tulisi vain ja ainoastaan katsoa vaan myös aistia muotoilua, siksi 

peruskoulun muotoilukasvatuksen tavoite voi olla oppilaiden herkistäminen tunnis-

tamaan päivittäisessä arjessa kohtaamansa muotoilun ominaisuuksia, käyttökel-

poisuutta, esteettisyyttä ja suhdetta kestävään kehitykseen. Kirjoittajat kuitenkin 

myöntävät, että kouluissa muotoilukasvatuksen opettaminen ei ole yksinkertaista, 

sillä kukaan ei ole määritellyt mitä olisi tarkoitus opettaa. (Vira & Ikonen 2004, 58.) 

 

Moni muotoilussa käytetty työtapa on otettu muotoilukasvatuksessa oppimisen vä-

lineeksi. Samalla tavoin kuin suunnittelija aloittaa uuden työn, muotoilukasvatuk-

sessa aletaan koota eri ajatuksia, luonnoksia ja unelmia yhteen ja hahmotellaan 

laajasti tulevaa projektia. Samalla alkaa oppiminen, jossa omalla suunnittelupro-

sessilla on alku ja loppu. Erilaisia työtapoja idean kehittämiseen ja testaamiseen 

on välttämätöntä käyttää ja siksi muotoilun menetelmien ja lähtökohtien tuntemi-

nen auttaa myös muotoilukasvatuksen kehittämistyötä. (Vira & Ikonen 2004, 57.) 

 

Suomen muotoilukasvatusseuran tuottaman Mutku- muotoilukasvatusta peruskou-

luun oppaan mukaan ”muotoilukasvatuksen avulla oppilas oppii taitojen ja tietojen 

luovaa soveltamista ja luottamus omaan kekseliäisyyteen ja innostus tekemiseen 

kasvaa”. Muotoilukasvatus tukee niin työelämässä kuin opinnoissa sekä päivittäi-

sessä elämässä aktiivisena kansalaisena tarvittavien taitojen oppimista. Suunnitte-

luprosessin vaiheet ja suunnitteluajattelu tulevat siinä tutuiksi, ja niiden avulla 

myös luovan ongelmanratkaisun taidot kehittyvät huomaamatta. Muotoilukasvatus 

on siis ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kriittistä ajattelua, muuntautumis-

kykyä, sisukkuutta ja ennen kaikkea oma-aloitteisuutta. Muotoilukasvatuksen 

avulla voidaan auttaa nuorta havaitsemaan muotoilu hänen ympäristössä, sekä 

ymmärtämään ja hahmottamaan moniulotteista muotoilun piiriä. (Leinonen, 2014, 

9.) 
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Vaikka muotoilukasvatus on haastava termi, on sen sisällä oppimista nopeuttavia 

ja helpottavia työvalineitä. Suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja tarvitsemme 

itse kukin, samoin kuin eri lähteistä eri välineillä tiedonhakua ja analysointia unoh-

tamatta uteliaisuutta ja mielikuvitusta. Muotoiluoppiminen rakentaa luottamusta 

omaan ajatteluun ja antaa oppijalle suunnittelijan työkalupakin ja kartan uudenlai-

seen luovaan tekemällä keksimiseen (Savio 2018, b). 

 Luova suunnitteluprosessi ja suunnitteluajattelu  

Design thinking, joka liitetään usein muotoilukasvatukseen kääntyy suomeksi ehkä 

parhaiten muotoiluajatteluksi tai suunnitteluajatteluksi. Termillä on nykyään vahva 

käyttö yritysmaailmassa kuvaamaan monipuolisesti hyvinkin erilaista suunnittelua 

ja se on ymmärretty prosessiksi, jossa muotoilun työkaluja hyödynnetään liike-elä-

män kehittämiseen. Suunnitteluajattelu, desing thinking, keskittyy erilaiseen ta-

paan ajatella, kun taas muotoilukasvatuksen kautta tarkasteltuna suunnittelupro-

sessi, design thinking process, esitetään mallina eri prosessin osista. Suunnittelu-

ajattelun avulla suunnitteluprosessi on mahdollista toteuttaa ja täten ne ovat jatku-

vasti vuorovaikutuksessa keskenään osana muotoilukasvatusta. (Kangas 2014, 

26)  

 

Suunnitteluajattelu kehittyy suunnitteluprosessin edetessä ja se nähdään keinona 

luovaan ongelmanratkaisuun, joka näin liittää toiminnan ja ajattelun yhteen (Carroll 

2010). Kun oppilaat sitoutuvat suunnitteluajattelun kautta suunnitteluprosessiin, he 

oppivat muun muassa tunnistamaan ja havainnoimaan erilaisia ongelmia ja tar-

peita, pohtimaan vaihtoehtoja ja tekemään erilaisia ratkaisuja sekä esittelemään 

ideoitaan visuaalisesti ja suullisesti ( Lee 2010, 3). 

 

Suunnitteluprosessiin osallistumalla ja prosessin kautta opittavat kokonaisuudet 

kuvaavat hyvin sitä mitä muotoilukasvatus käytännössä on. Suunnitteluprosessin 

oppiminen on tiedon kehittämistä ja luomista uuteen muotoon, ei tiedon kopiointia 

tai siirtämistä. Luovassa ongelmanratkaisussa pyritään yhdessä oppimisen 

avulla ongelmien ratkaisemiseen ja se poikkeaakin perinteisestä ongelmanratkai-

susta siinä, että tavoitteena on löytää uudenlaisia ja kiinnostavia 
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ratkaisuvaihtoehtoja. Muotoilukasvatus kehittää luovassa ongelmanratkaisussa 

tarvittavia taitoja. (Lee 2010, 5.) 
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4 SUOMEN MUOTOILUKASVATUSSEURAN TOIMINTA 

 
Suomu julkaisi Mutkun, muotoilukasvatusta peruskouluun open oppaan, ja siihen 

kuuluvat verkkomateriaalit, yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Design-

museon kanssa vuonna 2014. Mutku on yhteistyössä kehitetty open opas muotoi-

lukasvatukseen ja toimii isona opetuspakettina myös Mutkustudioiden kerhonvetä-

jille. Mutku käynnistyi vuonna 2012 muotoilukasvatuksen läänintaiteilija Mari Sa-

vion aloitteesta, jolloin selvitettiin muotoilualan tilannetta ja kasattiin moniammatilli-

nen työryhmä kehittämään muotoilukasvatusta ja tuomaan sitä tutuksi kouluissa. 

(Mutku 2015, 4)  

 

Mutkustudio kerhoissa luovan ongelmanratkaisun menetelmiä käytetään muun 

muassa silloin kun suunnitellaan kerhon sisältöjä tai pohditaan toiminnan kehittä-

mistä. Muotoilun menetelmät tarjoavat niin kerholaisille kuin kerhon vetäjälle apua 

oman persoonallisuuden kehittämiseen, kun menetelmiä osataan hyödyntää jokai-

selle itselle sopivalla ja positiivisella tavalla. Passi antaa tälle alustan, johon jokai-

nen kerholainen voi kirjata omia havaintoja, hahmotella ideoitaan sekä jättää näky-

ville myös itseään kehittämistä varten tehtyjä huomioita. Tarkoitus itse kerhoissa ja 

passin toistuvassa täydentämisessä on kehittää oppilaan aktiivisuutta, yhteistoi-

minnallisuutta, sinnikkyyttä, ja tietysti nuoren omaa luovuutta. (Mutkustudion muo-

toilukasvatusmateriaali, 2018.) 

 Mutku kakku 

Muotoilukasvatuksen tarkoitus Mutkustudioissa on kehittää nuoren luovaa ongel-

man ratkaisua, joka lähtee uusien ajatuksen, ja erilaisen monipuolisen tekemisen 

ilosta. Tarkoituksena olisi antaa kerhoissa nuorille uusia eväitä arkielämässä ja 

kuinka soveltaa muotoilua tulevaisuudessa ja jatko-opinnoissa tai työelämässä. 

Mutkun opetusmateriaali on kokonaisuus, jota voi soveltaa eri- ikäisten oppilaiden 

kanssa ja, jossa korostetaan suunnitteluprosessin hallintaa- ja luovaa ongelman-

ratkaisua. Nämä taidot koetaan välttämättömiksi millä tahansa tulevaisuuden 

alalla. (Mutku 2015, 10–14.) Mutkustudioissa kerhon sisältö perustuu tekemällä  
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oppimiseen ja virheiden hyödyntämiseen, osana oppimista ja projektit toteutetaan 

itse tekemällä ja kokeilemalla, sekä tiimeissä toimimalla, ns. työpajametodilla. 

Nuorta tuetaan kehittämään omia ideoitaan eteenpäin suunnitteluvaiheessa ja au-

tetaan luottamaan omaan tekemiseen. (MUTKU 2015, 10–14.) Tarkoituksena ei 

ole välttää virheiden kirjaamista Mutkustudion passiin, vaan saada juuri yirtyksen 

ja erehdyksen kautta uusia ideoita ja innostusta luovaan tekemiseen. Tämä tapah-

tuu parhaiten, kun passiin ei tallenneta vain virheetöntä ja valmista materiaalia. 

Nuoret tulee saada ymmärtämään, että kehitys muotoilussa lähtee kokeilun ja 

epäonnistumisen kautta, jotka vievät kohti parempaa lopputulosta sekä aina pa-

rempaa muotoilua.  

 

Suomen muotoilukasvatusseura Ry on julkaissut oppimisen ja kehittämisen väli-

neeksi oman prosessivisualisoinnin. Kyseinen visualisointi on suunniteltu sovellet-

tavaksi erityisesti suomalaiseen perusopetukseen nimellä Mutku kakku. 

 

 
KUVIO 3. MUTKU kakku ( 2014 Leinonen, MUTKU Open opas) 
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MUTKU kakku (kuvio 3) jakautuu neljään aakkostettuun viipaleeseen, jotka kuvas-

tavat muotoilun vaiheita alkuhavainnoista työskentelyn lopussa tapahtuvaan koko-

naisuuden arviointiin. Ensimmäinen pala on havainnointia ja ideointia, B viipa-

leessa kokeillaan ja tutkitaan, C:ssä opitaan tekemällä ja kehitellään ideoita eteen-

päin ja D:ssä analysoidaan, kommunikoidaan ja jaetaan opittua. Muotoilu on aina 

prosessi, joka etenee alusta loppuun, välillä palaten välissä oleviin vaiheisiin uu-

delleen ja uudelleen tarkentamaan sekä suunnittelemaan havaintojen perusteella 

(Leinonen 2014, 19). MUTKU kakun avulla koko suunnitteluprosessi tulee oppi-

laille tutuksi. MUTKU kakku on painettu myös tulevaan Mutkustudio passiin, jossa 

se muistuttaa eri muotoilun vaiheista nuoren omien havaintojen lomassa.  

 Suomun trendit 

Kehitettävän aiheen tarkempi määrittely tehdään tässä opinnäytetyössä tulevai-

suuden ennakoinnin menetelmin, jotka sopivat hyvin muotoilukasvatusmateriaalin 

kehittämisen alkuvaiheen laajan ongelmakentän etsintään ja määrittelyyn. Tulevai-

suuden tutkimuksen ja ennakoinnin työkaluja ovat muun muassa megatrendit, 

trendit ja heikot signaalit. (Hiltunen 2017, 42-60) Opinnäytetyön aiheesta luodun 

PESTEL-analyysin pohjalta tarkastelen tulevaisuuden muotoilukasvatuksen tren-

dejä yleisesti niin opinnäytetyöni kuin oman muotoilukokemukseni kautta.  

 

PESTEL-analyysi on työkalu, jonka avulla analysoidaan ja kartoitetaan organisaa-

tion tai ilmiön toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista laajalla 

perspektiivillä (Hiltunen 2017, 62). Pohdin muotoilukasvatuksen merkityksellisyyttä 

tulevaisuuden eri yhteiskunnallisten trendien valossa kokoamalla muotoilukasva-

tuksen trendikartan, PESTEL-analyysia hyödyntäen. Kartan avulla olen pyrkinyt 

miettimään mm. seuraavan vuoden trendejä ja niiden vaikutuksia. Samalla aikaja-

noissa ja kuvissa on pohdittu myös tulevaisuuden näkymiä eri yhteiskunnallisten 

ilmiöiden valossa ja ne sisältävät erilaisia tulevaisuusskenaariota.  Tätä trendikart-

taa varten (kuvio 4) tarkastelin erilaisia trendiaineistoja ja tulevaisuussivustoja ku-

ten Sitran Megatrendit kortit 2019,  Next Big Future ja Trend Hunter.  

 



20 

   
 

Trendejä voidaan tarkastella myös yksilöiden välisenä vaatteiden, asusteiden ja 

erilaisten esineiden kautta tapahtuvana vuoropuheluna, jossa nämä keskustelun 

osapuolet etsivät omaa linjaansa muutosprosessissa. Nuorten näkemys näihin 

trendeihin on vahva ja osa heijastaakin esimerkiksi pukeutumisellaan kunkin ajan 

muotitrendejä ja toimivat näin pukeutumisideoiden kehittelijöinä sekä tietoisesti 

että tietämättään. Trendejä voidaan tarkastella myös suhteessa eri tuotteiden ja 

niiden ominaisuuksien jatkuvaan muutokseen. Uudistusten seuraaminen on nuo-

rille tarve tuoda muodin muuttuvuuteen selkeyttäviä elementtejä, jossa korostuu 

vahvasi median merkitys trendien kuvaajana ja ilmiöiden ymmärtäjänä ja tulevai-

suuden suuntien määrittäjänä. (Vira & Ikonen 2004,73.) 

 

 

KUVIO 4. PESTEL-analyysi  

POLITIIKKA
Koulutus kaikille
Samat mahdollisuudet
Oppivelvollisuus
Kuluttajien valta
Viestinnän arvojen lobbaus
Vastakkainasettelu
Vaikutettavuus
Maantieteelliset painopisteet
Yhteiskuntavastuu

EKONOMIA
Nettikauppa / ottaa 
huomioon läpinäkyvän 
markkinointiviestinnän joka 
vaikuttaa asiakkaan 
tulokseen ja markkina-
arvoon
Dokumentaatio, videointi, 
testaus
Messut
Kansainvälistyminen
Suomalainen osaaminen 
ulkomaille

SOSIAALINEN NÄKÖKULMA
Asuinpaikasta riippumaton 
oppijamahdollisuus
Erilaiset oppijat
Kuunteleminen
Virtuaaliset yhteisöt
Vastuullisuus
Palkitseminen
Suosittelu
Medialukutaito
Arviointi / palvelut
Asiakaspalvelu
Arvot
Fantasia ja seikkailu
Pelillistäminen

TEKNOLOGIA
Digitaalinen palautekanava
Tallentaminen
Virtuaalitodellisuus
Sulautuminen
Arviointi, Lyhemmät 
korjausprosessit
Kohdennettu markkinointi
Lapsen rooli teknologiassa
Ennustettavuus
Leikkisyys, oppiminen, 
jäljen jättäminen, 
elämyksellisyys
Jakaminen

YMPÄRISTÖ
Muotoilu ja ilmastomuutos
Lasten ekologinen jalanjälki
Paperiton koulu
Käänteinen näkökulma
Luonnonvara
Uudet ideat lapsilta 
ympäristönsuojeluun
Uudet ideat oppimiseen ja 
työvälineisiin

PESTEL

LAKI
Lasten oikeudet
Yhtenäisiä sopimuksia, 
kansainvälisyys
Oppivelvollisuus
Medialukutaito
Lait myynnin välinä
Valistettavuus
Läpinäkyvyys
Tulevaisuuden työhyvinvointi
Energiatuotanto
EU / yhteinen sopimus
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Suomu muotoilukasvatusseura toimii pääsääntöisesti määrärahoilla ja pienillä 

muotoilukasvattajien koulutuspalkkioilla. Mutkustudion opas tarjoaa mahdollisuu-

den viedä Mutkun sanomaa myös muihin maihin ja myydä esimerkiksi eri kielisiä 

muotoilukasvatuksen materiaaleja koulujen käyttöön. (Susitaival, 2018, a.) Tekno-

logian ja digitalisaation kehitys ja kasvu ovat olleet merkittäviä katalysaattoreita 

palvelualan kehityspaineisiin ja mahdollisuuksien lisääntymiseen (Tuulaniemi 

2011, 61). Näin näen, että myös suomalainen opetus on mahdollista saada kasva-

vaksi palveluksi ja vientituotteeksi ulkomaille.  

 

Tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin työkaluja ovat muun muassa mega-

trendit, trendit, heikot signaalit, ilmiöt, villit kortit sekä skenaariot. Jotta tälle kehittä-

mistyölle saadaan ajankohtainen, mutta myös tulevaisuuden kannalta merkittävä 

ja hyödyllinen aihe, tarkastellaan muotoilukasvatuksen tulevaisuutta trendien 

avulla. Trendit edustavat suuntaa, johon jokin asia kehittyy. (Hiltunen 2017, 35-

63.) 

 Muotoilulähettiläät  

Muotoilulähettiläät on Suomen muotoilukasvatusseuran luoma, kouluille suunnattu 

toimintasisältö, jonka tarkoituksena on avata keskustelu aiheesta ”Mitä on muo-

toilu?”. Keskustelun tarkoituksena on johdattaa nuoret oman ympäristön havain-

nointiin, tukea luovaa ja kriittistä ajattelua, rohkaista ideointiin, tutkimiseen, kes-

kusteluun ja kokeiluihin sekä levittää tietoa muotoiluoppimisesta. Muotoilulähetti-

läinä toimii moninainen joukko muotoilun, opetus- ja kulttuurialan ammattilaisia. He 

ovat jalkautuneet eri kouluihin ja luokkahuoneisiin läpi Suomen ja pitäneet jo sa-

toja lapsille ja nuorille suunniteltuja innostavia, keskustelevia muotoiluluentoja ja 

kerhoja.  

 

Lähettiläät ohjaavat harrasteryhmiä ja toimivat eri yleisötapahtumissa työpajaoh-

jaajina. Osa lähettiläistä ainoastaan luennoi ja osa ohjaa harrasteryhmiä ja ker-

hoja. Lähettilään ja kerhonvetäjän luentorunko, eli eräänlainen opetussuunnitelma 

on hänen oman näköisensä toimintamalli. Se on aina käyttäjälähtöisesti suunni-

teltu sille kohderyhmälle, joka on kyseessä, mutta tärkeämpää on, että se on 
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kehittyvä ja muokkautuu jatkuvasti. (Suomu, 2019.) Usein lähtökohdat on hyvä ot-

taa arkipäiväisistä asioista ja käyttää hyväksi nuoren omaa havainnointikykyä. 

Näin autetaan aina kehittämään omaa yksilökohtaista ajattelua ja tuetaan jokaisen 

osallistujan itsetuntoa.  

 

Suomun Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen Paula Susitaipaleen mukaan Mut-

kustudiossa tavanomaisesta taidekerhosta poikkeava sisältö, ohjaaja ja työelämä-

lähtöisyys kulkevat mukana kerhon toiminnassa tukien ja ohjaten kurssilaisia muo-

toilun saralla. Konsepti pyrkii ottamaan huomioon oppilaiden omat vahvuudet ja 

kiinnostuksen kohteet, sekä antamaan laaja-alaisen näkemyksen tämän päivän 

muotoiluun. Toiminnan tuloksina yläkoululaiset nuoret saavat taideharrastuskoke-

muksen lisäksi arvokasta pääomaa; yhteistyötaitoja, eväitä ryhmässä toimimiseen 

sekä konkreettisia työelämätaitoja sekä hyötyjä. (Susitaival, 2018, a.) 

 Mutkustudio 

Muotoilukasvatus on alkanut laajentua tunnetummaksi käsitteeksi myös peruskou-

luissamme ja sen rooli onneksi myös nuorten vapaa-ajalla kasvaa. Mutkustudio on 

tutustumista muotoiluun ja sen eri muotoihin, opettaen samalla nuorta hahmotta-

maan ja tallentamaan omaa näkemystään maailmasta nykyaikaisin keinoin. Studio 

järjestetään koulupäivän jälkeen koulun tiloissa 7-9 luokkalaisille. Kurssilla on tar-

koitus osallistuvasti selventää oppilaiden tietoja ja taitoja laajalti erilaisesta muotoi-

lusta, lähtökohtaisesti itse tehden ja kokien, ja avaten näin nuorille näkökulmia 

muotoilun mahdollisuuksista ja antaen tarttumapintaa nähdä laajemmin.  

 

Tavoitteena on tarjota kilpailusta vapaata olemista, oppilaiden omat vahvuudet 

huomioivaa ja palkitsevaa vapaa-ajan toimintaa, joka ohjaa vastuunottoon, kehit-

tää itseohjautuvuutta ja omanarvontuntoa. Muotoilustudio antaa arvokkaita työka-

luja yläasteen loppuvaiheessa tehtäviin tärkeisiin elämänvalintoihin. Kerhot anta-

vat nuorelle näin valmiuksia hakeutua alan jatko-opintoihin ja tutustuttavat osallis-

tavasti muotoilijan työhön. (Susitaival, 2018, b.) 
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Aijemmin käynnissä ollut Mutku-kerho ja keväällä 2019 toteutuva Mutkustudio ovat 

opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia hankkeita.  Saadulla apurahalla maksetaan 

ohjaajien palkkiot, koordinoinnit ja materiaalit. OKM valitsi keväällä 2019 Mutkustu-

diot yhdeksi onnistuneimmista rahoittamistaan hankkeista. Kevään 2019 kerhotoi-

mita alkoi kuudessa eri opetuspaikassa Helsingissä, Espoossa, ja Riihimäellä. 

Kerhot käynnistyivät tammikuussa 2019 ja kestävät toukokuulle eli lukukauden 

loppuun asti.  

 

Mutkustudioissa käydään läpi eri muotoilun osa-alueita ja niiden tavoitteita mm. ju-

liste-, pakkaus-, vaatetus-, jalkine-, kaupunki- ja pelisuunnittelua sekä palvelumuo-

toilua ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Sisällöt räätälöidään aina ikäryhmän mu-

kaan ajankohtaisiksi ja kaikkia sukupuolia kiinnostaviksi, antaen myös kerholaisten 

itse ottaa niihin kantaa. (Savio, 2019, b.) Tämän kaiken tallentamiseksi ja jokaisen 

muotoilukerholaisen omaksi oppimispäivyriksi syntyi tarve opinäytetyössäni kehi-

tettävälle passille. Mutkustudion jokaisen kerhokerran eri sisällöstä voi passiin 

tehdä opitusta osa-alueesta havaintoja ja kirjata myös esille nousemia kysymyk-

siä. Passin avulla käyttäjä voi seurata oman Mutkustudion etenemistä ja muotoilun 

oppimista.  

 

Muotoilukasvatus on melko uusi ilmiö Suomessa. Vaikka muotoilu on ollut osa 

kansallista identiteettiämme jo pitkään ja muotoilulla on yhteiskunnassamme tär-

keä kulttuurinen ja poliittinen rooli, muotoilun opettaminen peruskoulussa on hyvin 

vähäistä. Muotoilu ei ole oma oppiaineensa, eivätkä koulun ulkopuolinen opetus 

tai yksittäiset pienimuotoiset hankkeet tavoita valitettavasti kuin hyvin pienen osan 

oppilaita. (Koskinen 2010, 90.) 

 

Tavoitteena on saattaa Mutkustudioon mukaan tulevat nuoret tiiviiseen yhteistyö-

hön koulujen henkilökunnan kanssa. Mutkustudion toiminnassa mukana keväällä 

2019 on esimerkiksi Porvoon Kevätkummun koulu, Helsingin Elias koulu, Espoon 

Emma museo, Sinebrykoffin museo sekä Annantalo Helsingistä. Kerhoihin osallis-

tumisen mahdollisuutta tarjotaan nuorelle suoraan, ilman välikäsiä tai maksuja. 
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Näin pyritään parhaiten löytämään paitsi motivoituneet osallistujat, myös ne yksi-

löt, joiden kehityspolkua tällainen toiminta eniten tukee. (Savio, 2019, a.) 

 

Peruskoulujen kanssa tehtävän kouluyhteistyön on tarkoitus olla tiiviimpää kuin ta-

vanomaisessa harrastuskerhotoiminnassa ja mukaan toivotaan henkilökunnan 

omaa näkemystä ja panosta. Mutkustudioiden onnistumisen kannalta on ensiarvoi-

sen tärkeää, että osallistuvat koulut ja tahot ovat vahvasti sitoutuneita mukaan toi-

mintaan. Suomu voi myös jatkossa järjestää koulun tai museon henkilökunnalle 

muotoilukasvatukseen liittyvää koulutusta. Osallistuvilla yläkoululaisilla on myös 

tärkeä rooli hankkeen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kerhojen run-

kona ovat moninaiset muotoilun sisällöt, mutta esim. kouluissa ja museoissa toteu-

tettavat yleiset pajapäivät suunnitellaan yhdessä kerhoryhmien kanssa ja nuorten 

näkemyksiä hyödyntäen. Kerhovuoden päättymisen jälkeen kaikki osallistujat ovat 

mukana arvioimassa toiminnan onnistumista ja antavat palautetta niin itselleen, 

ohjaajille kuin toisilleen. (Susitaival, 2018, a.) 

 

Mutkustudio kerhot saivat 2018 alkusyksystä rahoituksen kuuteen eri opetuspai-

kassa toteutettavaan kerhoon ja hanke pyörähti käyntiin. Ensimmäinen kerho pi-

dettiin tammikuussa 2019 Riihimäellä. Kerhojen opetus pohjautuu MUTKU-muotoi-

lukasvatusmateriaaleihin sekä joulukuussa 2018 alulle saatuun nuorten kohderyh-

mälle suunniteltuun Mutkustudio kerhopaketteihin, jonka on koonnut Saga Santala 

ja Mari Savio. (Savio, 2019, b.) 

 

Tietoja kerhoista jaettiin nuorille koulujen, opettajien ja Wilma-järjestelmän kautta 

marras-joulukuun 2018 aikana. Jokainen kerho on osallistujalle ilmainen ja ryhmän 

koko on 8-15 yläkoululaista. Yhteensä kerhojen kokoontumisia samalla kokoonpa-

nolla on yhteensä 20 kertaa ja ne ovat puolestatoista tunnista kolmeen tuntiin si-

sältyviä kokonaisuuksia. Ohjaajat itse suunnittelevat koko lukukauden aikataulut ja 

jokaisella kerholla on oma omanlaisensa opetussuunnitelmansa, josta käy ilmi jo-

kaisen kerhokerran tarkka sisältö. Ohjaajat ovat kaikki Suomen Muotoilukasvatus-

seuran kouluttamia muotoilukasvattajia. Kerhonvetäjille on jaettu Mutkustudio pa-

ketti ja Mutku kerhojen julisteet.  Yhteyttä pidetään sähköpostein ja sosiaalisen 
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median välityksellä. Näin jokainen kerhon vetäjä voi jakaa omia ideoitaan ja nuor-

ten palautetta ja edistymistä nopeasti saaden myös mahdollisiin haasteisiin tukea. 

(Santala, 2019. a) 

 

Muotoilutehtävien lomassa ja niihin liittyen tutustutaan ammattimuotoilijoiden työ-

hön ja vieraillaan heidän työpaikoillaan sekä tavataan myös vierailevia muotoilun 

ammattilaisia, joilta saadaan konkreettista kuvaa tämän hetken muotoilun hank-

keista. Opinnäytetyössäni kerholaisille suunnittelemani passi kannustaa näissä ta-

paamisissa kerholaisia pyytämään yhteystietoja eri ammattilaisilta, auttaen näin al-

kuun verkostoitumaan muotoilun maailmaan. Näin pidetään kerhojen sisältö myös 

niissä trendeissä, jotka vallitsevat tässä ja nyt, ja näkyvät nuorille heidän omassa 

ympäristössään. Kerholaiset harjaantuvat vertaisoppimisen ja verkostoitumisen 

kautta suhteessa opettajiin sekä kurssikavereihin, ja lukuvuoden aikana toteute-

taan pajapäiviä ja tapahtumia myös muille koulun oppilaille ja museokävijöille. 

Näissä kerholaiset ovat ammattilaisten kanssa mukana ideoimassa sisältöä ja oh-

jaamassa toimintaa, sekä omalta osaltaan verkostoitumassa ilman älylaitteita, pas-

sin toimiessa tallennusvälineenä. Tapahtumien yhteydessä kerholaiset saavat 

myös kokemusta yhdestä laajemmasta lopputyömäisestä projektista esimerkiksi 

tapahtumatuotannosta ja sen suunnittelusta. Näin he oppivat ja itsenäisesti kerho-

laisten kesken muokkaavat omia ideoitaan toteutettavaan muotoon ja konkreetti-

sesti vievät projektin alusta loppuun eri tehtäviä jakaen. (Santala, 2019. a) 

 

Mutkustudiossa nuorella on mahdollisuus tutustua muotoiluun ja sen eri ilmene-

mismuotoihin innostavassa seurassa ilman kilpailua, kyseenalaistamista tai min-

käänlaista arvottamista. Muotoilukasvatus auttaa studiossa näkemään muotoilun 

laaja-alaisuuden ja siten ymmärtämään yksilön omat vaikutusmahdollisuutensa 

juurikin oman ympäristönsä muokkaajana. Suunnitteluprosessin vaiheet ja suun-

nitteluajattelu tulevat nuorelle tutuiksi, ja niiden avulla myös luovan ongelmanrat-

kaisun taidot kehittyvät. Mutkustudion mahdollisuutena nähdäänkin nimenomaan 

muotoilun työskentely-, ideointi- ja ajattelutaitojen omaksuminen ja niiden moni-

puolinen soveltaminen omissa nuorten projekteissa ja hankkeissa.  
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Kurssilaisista muotoutuu projektin parissa ja sen valmistuessa Mutku-juniorohjaa-

jia ja he saavat diplomin kurssin suorituksesta. Diplomia he voivat käyttää myö-

hemmin referenssinä yhdessä kerhossa valmistuneen portfolion sekä passin 

kanssa omasta muotoilun osaamisestaan esimerkiksi työnhaussa.  Suomu ry tar-

joaa mahdollisuuksien mukaan Mutkustudion diplomin saaneille harjoittelu- ja ke-

sätyömahdollisuuksia omilla leireillään ja tapahtumissaan. Osa mukana olevista 

nuorista saattavat myös lukukauden aikana harjaantua kerhojen ohessa muotoilu-

kerhojen ja -pajojen apuohjaajiksi. (Savio, 2019, a.) 

 Muotoilukasvatus Mutkustudio muotoilukerhoissa 

Koska Mutku kerhonvetäjät ovat kaikki erilaisia persoonia ja omaavat toisistaan 

eroavat taustat muotoilun saralla, Mutkustudion kerhomateriaalin ja passin tarkoi-

tus on pyrkiä auttamaan ja antamaan ideoita kerhojen opetussuunnitelman raken-

tamiseen. Sisällössä aloitetaan luovien ideointimenetelmien läpikäynti hyvin ylei-

sillä luovan ongelmaratkaisun malleilla tarkastellen lähemmin joitakin luovan on-

gelmanratkaisun ideointimenetelmiä.  Luova ongelmanratkaisu on prosessi, johon 

kuuluu ongelman havaitseminen, siihen liittyvien tosiasioiden ja näkemysten tun-

nistaminen, ideoiden arvioiminen, tavoitteenasettelu ja visioiminen, lähestymista-

pojen ratkaisun valitseminen, hyväksyttäminen ja ideoiden tuottaminen. Luovasti 

tuotettujen ratkaisujen toivotaan olevan nuorille itselleen uusia ja tuovan aina joka 

kerhokerralla lisää itseluottamusta kokeilla ideointimenetelmiä vieläkin vapaammin 

ja heittäytyen passin täyttöön. (Santala, 2018) 

 

Nuorten vapaa ajasta kilpaillessa kiireettömyyden ja avoimuuden ilmapiiri on Mut-

kustudioiden luomisessa tärkeää. Vaikka ryhmätyöskentely olisikin kerhoissa ta-

voitteellista ja kurinalaista toimintaa, joissa nuoret ovat pääosissa, tarvitaan kerhon 

vetäjä johtamaan toimintaa. Käytännön ongelmaksi saattaa muodostua se, että 

oppilaat työskentelevät liian usein valmiin mallin mukaan tai kopioivat jo valmiita 

ratkaisuja. (Kälviäinen, Kumpulainen & Mäkinen, 2018.) Ihanteellista olisi kerhojen 

kautta rohkaista nuoria tekemään ja kokeilemaan vapaasti, pelkäämättä virheitä ja 

näin saaden itse ideoinnista irti muotoilun ydintä. Kerhot tavoitteena on myös in-

nostaa nuoria syventymään laajemmin muotoiluun ja hahmottamaan sen tuomat 
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mahdollisuudet laajemmin omissa tulevaisuudensuunnitelmissaan, on sitten kyse 

jatkokoulutussuunnitelmista tai tulevaisuuden työpaikasta.  

 

Ongelmaksi saattaa myös nuorten hankkeissa tulla vastaan se, että oppilaat työs-

kentelevät joko yksin tai pareittain koulumaisen opitun tavan mukaan, osaamatta 

hyödyntää isomman ryhmän tukea (Kälviäinen, Kumpulainen & Mäkinen 2018). 

Nykyaikaisessa työelämässä ja sosiaalisen median aikakaudella on tärkeä ja tar-

vittava taito ottaa vastaan mahdollisimman paljon tietoa ja pystyä suodattamaan 

kaiken sen läpi omia ideoita kehitettäviksi näkökulmiksi. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan luovia muotoilukasvatuksen ideointiproses-

seja ja niiden edellytyksiä toimia nuorten kohderyhmän kerhotoiminnan menetel-

missä. Luova toiminta Mutkustudion kerhoissa edellyttää ryhmän vetäjältä ryhmän-

vetäjän taitoja ja luovan ongelmanratkaisun menetelmien hallintaa. Nuorten osal-

listujien tavoitteita kerhossa on oppia ryhmässä toimimisen taitoja sekä luovan toi-

minnan edellyttämiä kykyjä, ajattelutapoja, taitoja ja asenteita asiantuntevassa oh-

jauksessa. (Santala, 2018) Mutkustudion passin joka kerhokertainen täyttö ja sii-

hen kirjattavat havainnot valmentavat nuorta eri hankkeiden ja töiden dokumen-

tointiin. 

  

Mutkustudioissa on tärkeää oppia ilmaisemaan omia näkemyksiä ja omia ideoi-

taan, sekä oppia näkemään ja arvostamaan muita, oppia heiltä ja heidän ratkai-

suistaan. Oleellista onkin, että oppilaat jakavat omat kokemuksensa ja kuulevat ja 

näkevät toistensa luovia töitä, ajatuksia ja kokemuksia, sillä näin syntyy käsitys 

siitä, miten omat kokemukset liittyvät muiden kokemuksiin. (Vira & Ikonen 2004, 

22.) Kerhoissa nuorten välisessä avoimessa keskustelussa Mutkustudion passeja 

vertailemalla kerholaislla on käytettävissään erinomainen työväline oman ajattelun 

esille tuomiseen. Jokaisen kerholaisen passi on käyttäjänsä näköinen ja siten ai-

nutlaatuinen. Ei ole olemassa valmista tai täydellistä passia, sellaista ei voi val-

miiksi kopioda. Kerhon vetäjällä on haaste tuoda passi myös rohkeasti joka kerta 

mukaan avoimeen ajatusten ja ideoiden vaihtoon. Samoin on tärkeää päästä pois 

liian koulumaisesta opettamismallista ja ajattelusta sekä välttää luentomaista 
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informaation jakoa. Tärkeintä olisi tuoda esiin ajattelu, että virheet kuuluvat olen-

naisena osana muotoiluun ja ne ovat enemmänkin rikkaus kuin haitta, ollen näin 

osa oleellista muotoiluprosessia. Näin ollen virheiden tallentaminen passiin on 

suositeltavaa.  

 

Kerhojen keskeisimmäksi haasteeksi muodostuu oikeanlaisen ja rennon luovan il-

mapiirin saavuttaminen. Nuoret eivät toimi pakotetusti tai koulumaisessa ympäris-

tössä, näin kerhoissa on jo kokemuksella entuudestaan huomattu keväällä 2017 

Helsingissä. Luovan ilmapiirin tunnusmerkkejä ovat välitön, peloton ilmapiiri, kii-

reettömyys ja avoimuus toisia nuoria kohtaan. Toisaalta luova toiminta kerhoissa 

on oltava myös tavoitteellista ja kurinalaista toimintaa, jolla on jokin yhteinen ta-

voite, näin pitäen nuorten kiinnostusta ja keskittymistä yllä luovaan suunnitteluun. 

Koulumaisesta ajattelusta tulisi siis pyörähtää lähes 180 astetta ympäri, luopua op-

pilaismaisesta kontrollista ja olla valmis heittäytymään kerhojen tuomaan maail-

maan positiivisella asenteella, jossa kaikkien niin omien kuin muiden ideat näh-

dään tasapuolisena ja myönteisinä. Tämä vaatii kerhonvetäjältä huomattavaa 

osallistumista omalla persoonallaan nuoria tukien ja kannustaen jatkuvasti uskalta-

maan tuottaa mahdollisimman paljon ideoita.  Tärkeää on myös oppia sietämään 

epävarmuutta ja omia puutteita, niitä kehittäen ja niihin vähän jopa rakastuen, sillä 

näin monimuotoisuus ja luovan ajattelu saa vapautta elää. (Savio, 2019, a.) 

 Mutkustudion materiaali  

Mutku muotoiluoppimisen metodivihko (kuva 1) on Suomun kehittämä MUTKU-

metodi kokonaisuus, jolla ohjataan eri taustaiset muotoilukasvattajat alkuun oi-

keilla eväillä. Tämän työkirjan avulla he voivat ideoida kerhojen, leirien tai opetuk-

sensa sisältöjä yhdessä ja ottaa muotoiluoppimisen hyväksi havaitut työtavat ope-

tuksen välineiksi. Kaikki perustuu heittäytymiseen, siihen että uskalletaan lähteä 

kokeilemaan ja keksimään sekä kehittämään jo valmiista mallista entistäkin pa-

rempia käytäntöjä ilman liiallista muotoilun teoriaa. (Santala, 2018) 
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KUVA 1. Suomun muotoilukasvatusmateriaalia Muotoiluoppimisen metodivihko 

 

Muotoiluoppimisen metodivihkojen lisäksi saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2018 

hiukan samansuuntainen Mutkustudion kerhonvetäjän opas, joka keskittyy käytän-

nön harjoitteisiin ja sisältöihin ja käy läpi myös passin monipuolista käyttöä ker-

hoissa. Mutkustudioiden opetus on tarkoitus perustua molempiin materiaaleihin, 

joten ne on suunniteltu hyvin laajasti sekä ala- että yläkouluikäisille. Metodeita ja 

materiaaleja on niiden valmistuttua tarkoitus testata kevään 2019 kerhoissa nuor-

ten kohderyhmässä. Oppaan ideana on ollut täydentää muotoiluoppimisen Mutku-

metodivihkoa, ja antaa kenelle hyvänsä muotoilumenetelmien käyttäjälle "lisäpali-

koita" muotoiluoppimisen soveltamiseen esim. kouluopetuksessa. Sen kohde-

ryhmä ja käyttötapa on hyvin laaja, vaikka opas sisältää myös hyvin yksityiskohtai-

sia tuntisisältöjä. ( Santala, 2019. b) 

 

Mutkustudio käyttäjän ohje ja kerhopaketti on käytännönläheinen tietopaketti jokai-

selle kerhonvetäjälle. Paketti pohjautuu MUTKU-muotoilukasvatusmateriaaleihin. 

Osa ideoista on jo ennalta tuttuja aikaisemmille kerhonvetäjille, osa hyväksi 
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havaittuja muotoiluun innostavia kerhossa tehtäviä harjoitteita. Ohjeet ovat tueksi 

eri taustaisille kerhonvetäjille hahmottamaan kerhojen tarkoituksen, passin käytön 

ja merkityksen ja opetussuunnitelman omanlaisen sisällön. Näin ne myös helpotta-

vat esimerkiksi sijaisen tai tuuraajan hahmottamista kerhojen sisällöstä jos sellai-

selle tulee tarve.  

 

Suomun muotoilukasvatusmateriaali, passit sekä kerhopaketit ja vihot jaetaan ker-

hojen alussa kaikille kerhonvetäjille. Kokeneet ohjaajat suunnittelevat kerhojensa 

tuntisisällöt erityisosaamistaan hyödyntäen, toimien tiiviissä yhteistyössä muiden 

Suomun ohjaajien kanssa.  Kerhon opetussuunnitelmassa, jossa kerhon tarkempi 

sisältö on kirjattu ylös voi jokainen kerhonvetäjä vapaasti muokata jaettua materi-

aalia oman näköisekseen ja omille kerholaisilleen sopiviksi. Tärkeää onkin dialogi 

nuorten ja kerhonvetäjän välillä auttaen heitä näkemään kokonaan uusi avautuva 

maailma ja sen tuomat mahdollisuudet. Oleellista on, että nuori kokee oppivansa 

itsestään ja muotoilusta innostavalla ja hauskalla tavalla jotain täysin uutta, kokee 

onnistumisen iloa niin ryhmässä kuin yksilönä. Huomaamatta tapahtuisi myös se, 

että omat ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. (Santala, 2018.) 

 

Mutkustudio sisältää XS-XL kokoisia sisältöstudioita ja välipaloja, alla kuvassa 

suunta-antavat kokojen selitykset. 

 

S= yksi kerhokerta 

M= kaksi kerhokertaa 

L = kolme kerhokertaa 

XL = neljä kerhokertaa 

 

Näiden lisäksi opas sisältää pieniä nopeita välipaloja XS, jotka ovat lyhyitä 5-30 

minuutin mittaisia nopeita aktiviteetteja. (Santala, 2018) Näistä tehtyjä huomioita 

nuorten on helppo kirjata joka kerhokerralta passiin näkyviin, johon varataan tai-

tollisesti paljon myös tyhjää tilaa jokaisen käyttäjän omille havainnoille.  

Mutkustudioiden kerhojen toteuttamiseen sopii mikä tahansa tila tai luokkahuone, 

sekä tavallisimpia askartelutarvikkeita ja inspiroivaa lisämateriaalia. Tukea 
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kerhojen suunnitteluun ja käytännön tilanteisiin jakaa Suomun oma Mutkustudio 

FB sosiaalisen median ryhmä, josta kerhonvetäjä saa inspiraatiota, informaatiota 

sekä vertaistukea. (Savio, 2019, b.) 

 Mutkustudion sisältö  

Muotoilukerhot ovat nuorille luovaa ja hauskaa yhdessä tekemistä, joissa tutkitaan 

”mitä on muotoilu” ja ”miten minä muotoilen”. Tavoitteena on näin tukea luovaa 

ajattelua ja ilmaisua, toimimista ryhmässä ja omassa asuinympäristössä, sekä tu-

tustuttaa nuoria erilaisiin kädentaitoihin. Muotoilu ja taide kokonaisuudessaan toi-

mivat kurssin kantavina teemoina ja osallistujien työskentelyn lähtökohtina. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Mutkustudion kerhot ovat ilmaisia, eikä osal-

listuminen edellytä aikaisempaa muotoilukokemusta. Kerholaiset pääsevät hyö-

dyntämään Suomen muotoilukasvatusseuran MUTKU-opetusmateriaaleja ja ko-

keilemaan monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita, toteuttaen omia ideoitaan 

mm. prototyypein, rakennellen, nikkaroiden, askarrellen, ommellen ja kuvallisen il-

maisun keinoin, riippuen kerhon ohjaajan ammattialasta, erityisosaamisesta sekä 

kiinnostuksen kohteista. ( Susitaival, 2018, b.) 

 

Kerhojen sisällössä korostuvat nuorten omat ideat ja kädenjälki sekä kiinnostuk-

sen kohteet, yhteisiin teemoihin ja keskusteluihin linkittyen. Osallistujat saavat 

käyttöönsä omat Mutkustudion passit ja luonnoskirjat, jotka toimivat suunnittelun 

työkaluina koko kerhon ajan.  

 

Passi on suunniteltu tukemaan ja ylläpitämään ajatusten vaihtoa jokaisen nuoren 

omista lähtökohdista ja havainnoista käsin. Kerhojen työskentelytapa on keskuste-

leva ja toiminnallinen, joka tukee passin täyttöä. Tavoitteena on luoda passin si-

vuille miellekartta eli moodboard omien havaintojen pohjalta.  Miellekartasta voi 

välittyä nuorta kiinnostavia vaikutelmia, kuten sävyjä, kuvioita ja struktuureita. 

Luonnoskirja toimii eräänlaisena työpöytänä kaikissa kerhon tapaamisisissa, joissa 

harjoitellaan esimerkiksi piirtämistä ja hahmottelua. Täyttötapa on siis täysin va-

paata ja kerholaisen itse päätettävissä. ( Savio, 2019, a.) 
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KUVA 2. Luonnoskirjoja ja passeja käytössä kevään 2019 Mutkustudiossa 

 

Luonnoskirja on passin tavoin henkilökohtainen ja tekijänsä näköinen tapa suunni-

tella ja luoda jotain uutta ( kuva 2). Sinne voi piirtää, maalata, liimailla ja tallentaa 

niin kauppakuitteja, karkkipapereita, innostavia lauseita, värejä tai runoja.  Täyt-

töön ei ole olemassa sääntöjä tai ohjetta, vaan jokaisella luonnoskirja muotoutuu 

omanlaisekseen. Luonnoskirja on upea keino saada omia ideoita säilytettyä ja ja-

lostettua kehitystyötä varten, ja nähdä samalla oman muotoilupolku koko kerhon 

ajan.  

 

Luonnoskirjan voi pitää päiväkirjamaisena eli kerholaiset voivat halutessaan pitää 

niitä niin henkilökohtaisena kuin haluavat, eikä sitä tarvitse esitellä muille kerholai-

sille. Passi on luotu enemmän esittelytarkoitusta varten, joten siksi luonnoskirjan 

voi halutessaan rajata täysin vapaalle suunnittelulle.  Luonnoskirja on kätevä ja te-

hokas ideoinnin työkalu ja se auttaa kehittämään visuaalista ja monipuolista ilmai-

sutaitoa syventäen kaikkea eri kerhokerroilla opittua. Luonnoskirja ja passi autta-

vat tutustumaan muihin kerholaisiin sekä myös antavat mahdollisuuden oppia 
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toisilta ja saada eri ideoita. Niiden tarkoitus on myös auttaa tallettamaan ideoita ja 

työstämään niitä eteenpäin. (Santala & Savio, 2018.) 

 

Kaikista Mutkustudiossa käytettävästä materiaaleista sekä muista nuorten va-

paista kokeiluista koostetaan jokaiselle kerholaiselle henkilökohtaiset portfoliot yh-

dessä vierailevan graafikon kanssa (Santala & Savio, 2018). Jokainen nuori kerho-

lainen saa näin aikaseksi jotain aivan ikiomaa ja ainutlaatuista, sekä muiston ker-

hossa opituista asioista ja projekteista. On kuitenkin muistettava, että lähdettäessä 

siirtämään asioita esimerkiksi älypuhelimien eri sovellusten avulla luonnoskirjasta 

tai passista sähköiseen muotoon on taattava, että jokaisella nuorella on siihen yh-

tenäiset mahdollisuudet. Eri puhelinmallit ja tabletit tai niiden poissaolo ei saa tuot-

taa haasteita, vaan on pyrittävä takaamaan kaikille samanlaiset lähtökohdat port-

folion toteutuksessa esimerkiksi kerhonvetäjän laitteiston kautta. 

 

Kerhoissa yhtenä päämääränä nuorilla on suunnitella jokin isompi hanke, työpaja-

toiminta tai projekti. Tämä voi olla esimerkiksi tapahtuma, johon suunnitellaan 

alusta lähtien kaikki sisältö, materiaalit osallistujille sekä tapahtuman markkinoimi-

nen. Näin kerholaisilla on yhteinen tavoite ja päämäärä, jolle voidaan antaa myös 

kerhojen päättyessä palautetta. ( Savio & Santala, 2019.)  

 

Kaikkien kerhojen yhteinen lopputapahtuma on Helsingin Sinebrykoffin taidemuse-

olla toukokuussa 11.5.2019. Tapahtumassa kaikki kuusi kerhoryhmää jakavat 

eteenpäin opittuja asioita. Tämän tapahtuman sisältö suunnitellaan tarkemmin ker-

hoissa sekä Suomulaisten kesken keväällä 2019. Kaikki tapahtumaan osallistu-

neet nuoret saavat tapahtuman päätteeksi työstään JUNIORIOHJAAJA-diplomit. 

Nuorten itsensä toteutettaman yhteisötapahtuman myötä tarjoutuu mahdollisuus 

hakeutua myös kerhojen ja pajojen apuohjaajiksi. ( Savio, 2019, a.) 
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5 MUOTOILUKASVATUSMATERIAALIN KEHITYSTYÖ 

 

Uuden kehittäminen ja innovoiminen vaatii aina luovuutta, jota voidaan ruokkia eri-

laisin ideointimenetelmin ja työkaluin. Erilaiset työkalut auttavat tuottamaan uusia 

näkökulmia ja ideoita sekä ratkaisuja erilaisiin kehittämishankkeisiin ja niitä sovel-

letaan paljon palvelumuotoilussa ja innovaatioiden tuottamisessa. (Ojasalo & Moi-

lanen & Ritalahti 2015, 158.) Vaikka kaikenlainen ideointi on aina hyvästä ja mo-

nesti määrä luo laatua, on hyvä muistaa, että käytännössä ideointia edeltää ongel-

man- tai kysymyksenasetteluvaihe, joka on itse ideointivaihettakin olennaisempi. 

On tärkeää tehdä selväksi, miksi ideointi ylipäänsä tapahtuu.  

 

Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyöni empiiristä osuutta ja havainnollistan ja pe-

rustelen käyttämiäni menetelmiä sekä käyn läpi tutkielman toteutuksen vaiheet. 

Koska tavoitteena on ollut kehittää Mutkustudion muotoilukasvatusaineston passi 

käyttäjien näkökulmasta, on luonnollista valita käytettäväksi muotoilun käyttäjäläh-

töisiä menetelmiä.  Tässä kehittämistyössä olen valinnut työkaluiksi yhteissuunnit-

telun ja aivoriihen.   

 

Mutkustudion kerhoista tai niiden muotoilukasvatusmateriaalista ei vielä opinnäyte-

työn alkuvaiheessa ollut paljoakaan materiaalia, joten valitsin työhöni aivoriihime-

netelmän, jonka tavoitteena on kehittää suuri määrä luovia ideoita. Myöhemmin 

kun Mutkustudio materiaalia oli jo Suomussa alkanut kertyä, toteutin kaksi yhteis-

suunnittelun työpajaa (15.1 ja 5.2 ) co-design menetelmällä, joka korostaa käyttä-

jien osallistamista suunnitteluprosessissa.  

 

Ensimmäisessä työpajassa selkeytyi Mutkustudioiden kokonaismateriaalit sekä 

oleellisesti tarve eräänlaiselle muistikirjaselle eli passille kaikille kerholaisille. Sen 

nimeksi annettiin Mutkustudion passi. Toisessa työpajassa sovittiin suunnitelta-

vaksi passin taittoa, visuaalisuutta ja sisältöä laajemmin.   

Seuraavissa kappaleissa esittelen tarkemmin aivoriihi- ja co-design menetelmät, 

itse suunnitteluprosessin mallin mukaisesti sekä perustelen valitut 
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tutkimusmenetelmät. Kerron myös mitä välineitä ja materiaaleja olen hyödyntänyt 

aineistonkeruussa, saadakseni vastauksia tutkimuskysymyksiini.  

 

Pyrimme vastaamaan suunnitelupalavereissa seuraaviin kysymyksiin: 
 

Mikä on passin tarkoitus? 
Mikä on passin tarkka sisältö ja taitto sekä väritys? 
Miten passin käyttö ohjeistetaan kerhonvetäjille? 
Milloin passin tulisi olla valmis käyttöön? 
 

 Aivoriihi  

Luovaan ongelmanratkaisuprosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: ongelma, tosi-

asiat, ideat, ratkaisu, hyväksyttäminen ja toteutus. Se perustuu aina avoimeen pro-

sessiin, joka ruokkii luovuutta, sillä keskeistä on ideoiden monipuolinen tuottaminen. 

Ideoiden lisäämiseksi voidaan käyttää erilaisia ideointimenetelmiä kuten aivoriiheä. 

Se on vapaa assosiaatio ja hyvin klassinen luova menetelmä ideoiden tuottamiseksi 

ryhmässä. (Sahlberg 1993, 61.) Mutkustudion kerhomateriaalin sisältöjä jouduttiin 

kehityshankkeessa miettimään useamman kerran, joten siksi päädyin tässä tehtä-

vässä käymään niitä läpi aluksi Suomun puheenjohtajan Paula Susitaivaan kanssa 

aivoriihen ja haastattelujen avulla.  

Aivoriihi oli ideointimenetelmänä myös nopein ja luontevin tapa tutustuttaa entuu-

destaan tuntemattomat henkilöt sekä aihepiirit toisilleen. Ongelma esitetään tai kir-

jataan ylös ja osallistujien tehtävä on ideoida ongelmalle ratkaisuja tai ehdotuksia, 

sekä kehitellä niitä eteenpäin. (Mäkeläinen & Solatie 2013, 133.)  Menetelmä pe-

rustuu siihen, että ongelmalle ideoidaan ensin ratkaisuja, jotka synnyttävät jälleen 

uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Aivoriihessä myös erikoisemmat tai rohkeatkin ideat 

ovat sallittuja, sillä tarkoituksena on laadun sijaan tuottaa määrällisesti paljon ide-

oita. Kehittämisen arvoisia ja hyvä ideoita löytyy yleensä, kun käydään suuria mää-

riä ehdotuksia läpi ja pohditaan mikä niistä toimisi parhaiten. Aivoriihen avulla 
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jalostetaan ideoita aina vain tarkemmiksi ja sopivimmiksi omalle projektille.  (Sahl-

berg 1993, 70.) 

Tutkimusongelmamme oli selkeyttää mikä voisi olla hyvä Mutkustudioihin liittyvä 

opinnäytetyön aihe Suomulle. Ideoimme Paula Susitaipaleen kanssa syykuussa 

2018 eri tapoja viedä opinnäytetyötäni eteenpäin ja samalla kehittää suunnitteluvai-

heessa olevaa Mutkustudioita sekä sen muotoilukasvatusmateriaaleija. Keräsin 

kaikki eri ehdotukset talteen ja kävin ne erikseen läpi aivoriihen jälkeen. Joukossa 

oli myös ideoita, jotka ehdottomasti olisivat hyvä toteuttaa, mutta eivät ole mahdol-

lisia tämän kevään aikana. Jätin listauksessa vähemmälle ne ideat, jotka selkeästi 

liittyivät enemmän itse kerhonvetäjien rooliin ja kerhon osallistujien mittaamiseen 

kuin itse kehitystyössäni rajaamaani aiheeseen. Joidenkin ideoinen kautta syntyi 

uusia ideoita, jotka jalostuivat tarkemmiksi määritelmiksi kehitystyöhöni. Aivoriihi on 

tapa, jolla löytyy paras ratkaisu tai idea ja uskon, että pääsin tähän tavoitteeseeni 

tällä tutkimusmenetelmällä ja saimme linjattua opinnäytetyöni aihepiirin tarkem-

maksi käsittelemään alkavien ensimmäisten kerhojen materiaalirunkoa.  

 Yhteissuunnittelu Co-desing 

Yhteissuunnittelu on toimintamalli, jossa muotoilija osallistuttaa käyttäjiä tai muita 

esimerkiksi hankkeen parissa olevia suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä kannustaa 

heitä ideoimaan yhdessä.  Co-design eli yhteissuunnittelu kuuluu muotoiluajattelun 

keskeisimpiin käsitteisiin ja siihen soveltuvat metodit korostavat erilaisia työskente-

lytapoja, joissa useat ammattilaiset voivat rakentaa yhteisymmärrystä kehitettävän 

aiheen tai asian haasteista, ideoida kehitettävää asiaa ja luoda mahdollisista rat-

kaisuista konsepteja. (Kälviäinen 2018.) 

 

Kehittämistyöni alkuvaiheessa liityin Facebookissa toimivaan Suomun Astu muo-

toiluoppimisen saappaisiin muotoilukasvatusryhmään, jonka tarkoituksena on sekä 

yhteisten tapaamisten että Facebook-ryhmän välityksellä jakaa tietoa ja kokemuk-

sia muotoilukasvatuksesta sekä yhdessä kehittää ja määrittää muotoilukasvatuk-

sen periaatteita. Ryhmä koostuu Suomun hallituksen jäsenistä, 
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muotoilulähettiläistä, kerhonvetäjistä, muotoilualojen ammattilaisista, joilla kaikilla 

on työnsä kautta jonkinlainen kosketus Suomen muotoilukasvatuseuraan.   

 

Ensimmäiseen Suomun tapaamiseen olin osallistunut jo ennen hankkeeni alkua ja 

seurasin ryhmän keskustelua Facebookissa koko kehittämistyöni prosessin ajan. 

Näin sain kerättyä uusinta tietoa ja kiinnostavia artikkeleja muotoilukasvatusalan 

kehityksestä sekä Suomun toiminnasta. Facebook ryhmässä myös hahmottui etu-

käteen yhteisuunnittelussa keskeisiksi nousseet kysymykset, joihin kerhonvetäjät 

varsinkin toivoivat saavansa vastauksia ja materiaalia.  Tässä kehittämistyössä yh-

teissuunnittelu vedettiin kahdessa osassa. Molemmilla kerroilla haastattelin myös 

Mutkustudion muotoilukasvatusmateriaalin tekijöitä Mari Saviota ja Saga Santalaa.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa yhteissuunnittelu tehtiin Suomun hallituksen ja Suomu 

ry:n jäsenten ryhmälle tammikuussa 2019. Tähän suunnittelupäivään oli etukäteen 

jaettu uusi Mutkustudion kerhonvetäjille suunnattu muotoilukasvatuksen materiaali 

Saga Santalan ja Mari Savion toimesta joulukuussa 2018. Tämän aineison poh-

jalta kävimme osallistujien kanssa Mutkustudion muotoilukasvatuksen materiaaleja 

sekä kerhojen sisältöjä yleisesti läpi ja saimme vastauksia asiakasyrityksen eli 

tässä tapauksessa Suomun kannalta tärkeisiin kysymyksiin kerhojen sisällöstä ja 

materiaalin tarpeesta. Toisessa osassa yhteissuunnittelua sovellettiin työpajassa, 

johon osallistui pieni osa Mutkustudion väkeä työpajametodia käyttäen selvittääk-

seen tarkemmin passin sisältöä ja laajuutta. Yhteisten keskustelujen ja työpajan 

pohjalta päädyin hahmottamaan yhteissuunnittelua seuraavanlaisesti kuviossa 5: 
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KUVIO 5. Yhteissuunnittelun periaatteet   

 

 Yhteissuunnittelutyöpaja 

Itse työskentelyssä ja etenkin sen aloittamisessa, on ensisijaisen tärkeää lähteä 

ratkaisemaan oikeita kysymyksiä. Onko mahdollisesti ennalta annettu ongelma to-

della koko ongelman ydin, vai löytyisikö̈ taustalta vielä jotain muuta ratkaistavaa? 

On tärkeää hahmottaa kokonaisuutta laajemmin kuin vain yhden tarkan kysymyk-

sen kautta. Vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää ja se, että fasilitaattori eli ryh-

män vetäjä onnistuu luomaan tilan, jossa kaikkien on helppoa puhua ja ryhmädy-

namiikka säilyy tasa- arvoisena.  

 

YHTEISSUUNNITTELU
AVOIMUUS
DEMOKRATIA

LUOTTAMUS
MONIALAISUUS

EMPATIA
JOUKKOISTAMINEN

OIKEAT KYSYMYKSET:
Mitä lähdetään 

kehittämään

EPÄVARMUUDEN SIETÄMINEN:
Itseohjautuvuus, lopputulos ei 

tiedossa, vanhasta irti päästäminen, 
yhteiset pelisäännöt

VUOROVAIKUTUS:
Fasilitaattorin ja ryhmän suhde, 

ryhmädynamiikasta 
huolehtiminen RATKAISUKESKEISYYS:

Rakentava dialogi, 
hands on –tekeminen, 

tulokset PROSESSI
TULOKSENAYHTEISEN YMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN: 

Yksilöille tilaa kasvaa
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Kerhonvetäjille, Suomun ohjaajille ja toimijoille järjestettävä työpaja sopi erinomai-

sesti opinnäytetyön muotoiluajattelun käyttäjälähtöiseen lähestymistapaan ja li-

säksi se toi jo olemaasa olevien kerhonvetäjien kokemuksen konkreettisesti mu-

kaan. Tammikuussa 2019 uudessa keskuskirjasto Oodissa järjestetyssä yhteis-

suunnittelutyöpajassa paikalla oli yhteensä15 henkeä. Muotoilijoita, palvelumuotoi-

lijoita, läänintaiteilijoita, MUTKU-ohjaajia, kuvaamataidon ja muiden aineiden opet-

tajia, Suomun perustajajäseniä, Suomun hallituksen jäseniä, sekä eri kerhojen ve-

täjiä.  Monilla mukana olleista on kokemusta eri ikäisten ja sisältöisten muotoilu-

kerhojen vetämisestä ja mielipiteitä löytyi myös juuri nuorten kohderyhmästä.  

 

Tutkimuskysymyksinä yhteissuunnittelussa oli Mutkustudion kerhonvetäjien mate-

riaalin riittävyys ja sen tarvittavat muutokset sekä lisätarpeet. Mitä materiaalia tar-

vitaan, mitkä materiaalit voidaan hyödyntää aiemmista kerhoista ja mikä olisi koko-

naismateriaalin runko ja painatettavan materiaalin määrä? Työpajan tarkoituksena 

oli aluksi käydä yhdessä läpi jaettu materiaali sekä ideoida uusia työkaluja ja kon-

septiaihioita Mutkustudion materiaaliin kokonaisuudessaan. Työpajan ideointima-

teriaalina ja keskustelurunkona käytettiin Mutkustudion joulukuussa Mari Savion ja 

Saga Santalan tekemää liitettä, värikortteja, esimerkkejä ja muuta aiemmissa ker-

hoissa käytettyä materiaalia kuva 1. Yhteissuunnitteluun osallistuneet henkilöt oli-

vat eri muotoilualojen ihmisiä, jotka ovat olleet mukana Suomun toiminnassa esi-

merkiksi kerhonvetäjinä, omilla työpaikoillaan mm. monissa eri kouluissa, yrityk-

sille tarkoitetuissa Suomun työpajoissa tai erilaisissa tapahtumissa sekä messuilla. 

Keskustelu oli laajaa ja antoisaa eri kokemusten ja mielipiteiden vuoksi.  

 

Tilaisuuden aluksi esittelimme kaikki itsemme ja kävimme läpi työpajan tarkoituk-

sen osallistujille. Tämä oli hyvä keskustelun avaus, sillä emme olleet toisillemme 

etuudestamme tuttuja, vaikka taustat jokaisella liittyvätkin muotoiluun ja muotoilu-

kasvatuksen maailmaan. Tarkoitus alustuksessa oli saada työpajan osallistujat hy-

vään ja inspiroivaan mielialaan, sekä antamaan tilaa vastaanottavalle ja avoimelle 

keskustelulle.  Itselläni ei vielä työpajan alussa ollut selvää, mikä Mutkustudion 

hankkeessa olisi oman opinnäytetyöni konkreettinen tutkimuksen osa vaan läh-

dimme innokkaana keskustelemaan Mari Savion johdolla Mutkustudiosta. Saga 
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Santala läpikävi näyttöruudulta siihen mennessä kerhojen vetäjien avuksi suunni-

teltua sisältöä ja mietimme yhdessä laajasti niiden toimivuutta.   

 

Oodin luova uusi ympäristö loi ideoinnille oikeanlaisen tunnelman ja se auttoi 

meitä inspiroivaan keskusteluun ryhmän kesken. Eri ihmisten taustat toivat eri nä-

kökulmia kerhojen konkreettisiin sisältöihin, ja jokainen kerhonvetäjä oli tekemässä 

omiin kerhoihinsa omia opetussuunnitelmia, joten niiden läpikäymiseen ei käytetty 

paljoa aikaa. Kirjasin ylös vapaata keskustelua Mutkustudiosta ja eri kerhojen 

mahdollisuuksista sekä sisältöehdotuksista. Tämän jälkeen hyvä ajatustenvaihto 

lähti käyntiin ja näistä keskusteluista nousi esiin ideoita muotoilukasvatusmateriaa-

lia varten. Analysoimme paljon jokaisen omia kokemuksia toimimisesta nuorten 

parissa, ja millaiset materiaalit mahdollisesti heitä voisivat kiinnostaa.  

 

Saimme suunniteltua Mutkustudion kerhopakettien sisällöksi luonnoskirjan, portfo-

lion, passin sekä diplomin. Aluksi kaikki kehitysideat nivoutuivat yhdeksi kokonai-

suudeksi, jonka jälkeen sisältö määriteltiin erillisiksi materiaaleiksi. Tähän vaikutti 

käyttömukavuus sekä vain osan materiaalien painatuksen tarve. Näin jokaista ma-

teriaalia oli helpompi käsitellä yhteissuunnittelussa ja analysoida jokaisen materi-

aalin erilainen käyttö ja visuaaliset toiveet. 

 

Keskusteltuamme pitkään luonnoskirjoista laajemmin sekä niiden käytöstä aiem-

missa kerhoissa, tulimme yhteistuumin päätökseen että sellainen olisi hyvä pitää 

mukana myös Mutkustudiossa. Päätimme että luonnoskirja tulisi olla käytössä jo-

kaisessa alkavassa kerhossa, mutta sen koolla, materiaalilla tai tyylillä ei olisi tark-

kaa väliä. Sitä ei haluttu rajoittaa johonkin tiettyyn malliin tai muotoon. Tärkeintä 

olisi vain että sellainen olisi jokaisella kerholaisella kaikilla kerhokerhoilla käytössä. 

Huomionarvoista suunnittelussamme oli että näimme parhaana passi kulkevan 

luonnoskirjan välissä joten luonnoskirjan ja passin tulisi olla mahdollisimman sa-

mankokoisia. Portfolio olisi lopullisten kerhotöiden eräänlainen talletuspaikka, joka 

voisi hyvin olla myös sähköinen toteutus, tästä sovittiin päätettävän tarkemmin 

myöhemmin. 
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Pohdittuamme muutamia eri vaihtoehtoja joita kerhonvetäjillä eri kursseilla oli ollut 

käytössä, tulimme lopputulokseen että passi olisi pienehkö kirjanen painetulla si-

sältörungolla. Keskustelustamme kokosimme toiveet tarkemmasta sivurakenteesta 

myöhempää graafista suunnittelua varten. Lopputuloksen kannalta tärkeintä olisi 

kaikille se että passi olisi kerholaisen omaa edistymistä seuraava työväline.  Se 

voisi kätevästi kulkea kerhon ajan aina luonnosvihon välissä. Passiin jäisi joka ker-

ralta omat kerholaisen päättämät merkinnät, tarrat, leimat  ja se jäisi konkreet-

tiseksi muistoksi kerhon jälkeen, vaikka luonnoskirja häviäisikin tai muuttaisi muo-

toaan. Nuori täyttäisi sitä itse aina kerhotapaamisissa hyvin vapaasti, mutta nou-

dattaen passin sivurakennetta ja suunnittelurunkoa hahmottamaan edistymistä. 

 

Passi olisi myös muista materiaaleista ainakin aluksi poikkeuksellinen siinä että se 

olisi painatettu vihko, samoin kuin viimeisellä tapaamiskerralla lopputapahtumassa 

jaettava diplomi. Nämä jaettaisiin Suomun toimesta käyttäjille. Sovittiin myös, että 

kerholaisilta diplomin saaminen edellyttäisi 80% osallistumista kerhoihin. Osallistu-

misesta kerholaisella tulisi olla merkinnät painetussa passissa sekä merkintä myös 

hyväksyttävästä suorituksesta kerholaisten yhteisestä projektista kerhon loppu-

puolella.  

 

Vilkkaan keskustelun jälkeen eri materiaaleista joita jo oli useissa kerhoissa käy-

tössä päädyimme Mutkustudion materiaalien osalta ratkaisuun (kuva 3), että jä-

tämme portfolion passin ulkopuolelle. Näin sen kokoaminen nuorten kesken olisi 

yksi kerhojen sisällöstä ja toteutustapa kerhonvetäjän vastuulla.  Passin kerholai-

set saisivat käsiinsä kerhon aikana aina tapaamiskerroilla ja viimeisellä tapaamis-

kerralla itselleen omaksi.  
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KUVA 3. Passin suunnittelua ja havainnollistamista sisällöstä 

 

 

Keskustelussa tuli ilmi, että passin olisi myös hyvä olla monipuolinen, ei liian ra-

jattu ja suunnattu pelkästään Mutkustudiohin. Näin sen käyttöä voisi Suomussa 

laajentaa koskemaan myös muita muotoilun tapahtumia, hankkeita sekä leirejä. 

Näin painokustannukset olisivat myös pienemmät, jos passeja voisi kerralla tilata 

enemmän Suomun käyttöön. 

 

Yhteissuunnittelun tuloksena lähdin suunnittelemaan passin taittoa itsenäisesti 

eteenpäin. Rakenteellisen sisällön sekä kustannusten takia valitsin painoteknisesti 

passille alustavasti mallin, joka olisi passivihon kokoinen, haitaritaitollinen vihko. 

Taitto olisi kuusisivuinen molemmilta puolilta ja jos sen toteutus ei onnistuisi haita-

rina saisi taiton käännettyä vihkoksi myös kätevästi. Sisällöstä hahmottelin aluksi 

niin, että toisella puolella haitaria menisi ylärivillä muotoilupolku, ja toisella muotoi-

luprosessi. Passi toteutettaisiin neliväripainatuksella hyvälaatuiselle paperille, 



43 

   
 

johon eri kynien tai maalien jälki tarttuisi siististi. Sisältöön olisi hyvä jättää mahdol-

lisimman paljon vapaata tilaa kerholaisten omille suunnitteluille ja merkinnöille.  

Passiin halusin tehdä myös tilaa yhteystiedoille, omalle värikartalle sekä palaut-

teen annoille, joten jätin taiton vielä hyvin raakileeksi seuraavaa yhteissuunnittelua 

silmällä pitäen. Ensimmäisen yhteissuunnittelun pohjalta suunnitellusta passista 

saatiin kasattua runko (kuva 4).  

 

 

 
KUVA 4. Passin taiton ensimmäinen versio 

 

Pidimme toisen yhteissuunnittelutyöpajan Oodissa 5.2.2019. Tarkoituksena oli kä-

sitellä lähemmin passin tarkempaa sisältöä, visuaalisuuttatekstejä sekä lopullista 

runkoa. Suunnittelupalaveriin saimme mukaan neljä Suomun aktiivijäsentä; Mari 

Savio, Saga Santala, Paula Susitaival sekä Solja Järvenpää. Mari, Paula ja Solja 

toimivat suunnittelussa ideoitsijoina, Saga Mutkustudion materiaalin graafikkona ja 

siten lopullisen passin luojana ja itse toimin projektin vetäjänä.  
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Tarjouspyyntöjen perusteella valittu painatustapa määrittäisi passin lopullisen koon 

ja tarkan muodon. Lupasin kilpailuttaa painotaloja ja muokata taittoa sen mukai-

sesti mikä olisi edullisin toteutusmuoto. Passin ulkomuoto tulisi olla hyvin neutraali, 

Suomun materiaalien näköinen, helposti täytettävä ja selkeästi ammattimaisen nä-

köinen eikä liian lapsenomainen tai suorituskirjamainen.  

 

Passin tarkoitukseksi hahmottui keskustelussa sen tarve olla henkilökohtainen ja 

tekijänsä näköinen tapa nuorelle suunnitella ja luoda jotain uutta. Paperilaadun pi-

täisi toimia käytännössä niin, että passiin voisi helposti eri työvälineitä käyttäen 

tuottaa sisältöä esimerkiksi piirtäen, maalaten, liimaten. Passin täyttöön ei haluttu 

luoda liikaa sääntöjä, mutta sovittiin, että kirjataan Mutkustudion kerhonvetäjän oh-

jeeseen tietoa passin eri käytöstä ja ehdotuksia sekä ideoita. Tärkeintä on kuiten-

kin se, että jokaisen käyttäjän passi  muotoutuu aivan omanlaisekseen eli ei ole 

tarkoitus tuottaa kerholaisille saman näköisiä passeja vaan juurikin kannustaa 

omien ideoiden ja luovuuden tallentamiseen kansien väliin.  

 

Passin sivurunko tarkentui kun sitä oli ensiksi hahmoteltu paperille useampaan ot-

teeseen. Erilaisia versioita myös hylättiin ja piirrettiin sitten useampi uudestaan 

luonnostellen ideoita näkyviksi. Lopullisessa versiossa   kuva 4 päädyimme ratkai-

suun että  poistaisimme muotoilupolku sanan käytön, jolloin passin käyttö olisi va-

paampaa ja sisältäisi enemmän tyhjiä sivuja omille huomioille. Teimme tyhjistä si-

vuista omia niin sanottuja viisumisivuja ja jätimme Mutku kakun näkyviin muistutta-

maan muotoiluprosessista. Passi haluttiin pitää mahdollisimman neutraalina jotta 

sen ulkomuoto muotoituisi jokaisen käyttäjänsä mukaan. Näin valmista väritystä tai 

kuviointia pyrittiin koko ajan luonnoksista vähentämään ja pitämään passi neliväri-

senä myös kustannusten takia.  

 

Toisessa suunnittelupalaverissa keskityimme tarkemmin värikarttakohtaan, jonka 

arveltiin olevan hyvä ensimmäisten kerhokertojen harjoitus. Värikartta tulisi passin 

alkuun, joten näin passin henkilökohtaisuus olisi heti selkeää, kun jokaisen käyttä-

jän omat värit olisi ylhäällä. Värikartta sisältäisi kuusi värikohtaa (kuva 5),  joiden 
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täyttöön saisi käyttää eri värikortteja, kankaita tai maaleja kerhojen valinnan mu-

kaan. Päävärejä, lisävärejä ja kuoseja saisi miettiä vapaasti.  

 

 

 
KUVA 5. Passin värikartta käytännössä kevään 2019 kerhossa 

 

Passin muuta runkoa tarkennettiin ja lisättiin sarakkeita yhteystiedoille ja muille 

huomioille. Kantta ja Suomun omia tietoja selkeytettiin ja lisättiin Qr-koodi jonka 

avulla saisimme kerättyä sähköistä materiaalia kätevimmin Suomulle talteen jokai-

sesta eri kerhosta. Sähköisissä kanavissa kaikki eri kerholaiset näkisivät myös eri 

passin täyttötapoja kerhojen aikana sekä sen jälkeen, ja saisivat rohkaisua esitellä 

niitä ylpeydellä. Näin passista muotoutuisi joka kerhokerran jälkeen nuorelle oma 

ideoinnin työkalu missä mielikuvitus saisi näkyä. Passi toimi omana työvälineenä 
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Mutkustudiossa, jonka tavoitteena on auttaa nuorten visuaalista ja monipuolista il-

maisutaitoa, syventäen samalla kaikkea eri kerhokerroilla opittua.  

 Passin lopullinen muoto 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä osana laajempaa kehittämistutkimusta on ollut 

kehittää ja valmistaa muotoilupainotteista Mutkustudio muotoilukasvatusmateriaa-

lia, joka innostaisi kerhonvetäjiä ja kerholaisia tutustumaan muotoilun prosessiin ja 

hyödyntämään sitä kerhojen eri projekteissa. Koko kehitystyöni ajan vastaanotto 

muutosehdotuksille Suomussa oli positiivista ja alusta alkaen oli selvää, että Mut-

kustudion aineistoja otettaisiin käyttöön kerhoihin heti, kun niitä saataisiin valmiiksi 

(kuva 6). Kaikkia kehitysehdotuksia ei kuitenkaan heti voitu toteuttaa, osittain joh-

tuen ehdotusten paino- tai tekokustannuksista, ja siksi passin valmistuminen myös 

hieman viivästyi.  

 

 

KUVA 6. Passin kansilehti ja luonnoskirja 
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Kysymysten määrittely tapahtui ryhmähaastatteluissa, joissa aivan aluksi esiin 

nousi tarve passimaiselle materiaalille dokumentaatiota varten. Passin suunnitte-

lua lähdettiin viemään tarkemmin eteenpäin seuraavassa yhteissuunnittelutyöpa-

jassa. Ensimmäisen yhteissuunnittelun aikana syntyi karkea konsepti passista 

(kuva 3), jota kehitettiin eteenpäin ja tarkennettiin seuraavassa yhteissuunnittelu-

työpajassa (kuva 4). Sekä ryhmähaastatteluissa että yhteissuunnittelutyöpajoissa 

kävi ilmi, että on tarpeellista lisätä Mutkustudion muotoilukasvatusmateriaalia ker-

honvetäjille ja passi olisi hyvä lähtökohta. Passi olisi myös ensimmäinen painatettu 

materiaali, jolloin se olisi kaikilla käyttäjillä myös saman näköinen sisältörungol-

taan. Passiin kirjattaisiin ylös havaintoja ja huomioita eri kerhon muotoiluosioista.  

Kerhonvetäjällä olisi oikeus myös muokata ja vaihdella passin sisältöä ja käyttöä 

laajasti, oman kerhonsa sisältöä vastaavaksi. Passit voitaisiin myös pitää kerhon-

vetäjän hallussa kerhojen ajan näin varmistetaen, että jokaisella kerholaisella olisi 

passi aina kerhojen tapaamisissa mukana, eivätkä ne jäisi kotiin tai häviäisi. Tämä 

jätettiin kuitenkin jokaisen kerhonvetäjän omaan harkintaan. Joka tapauksessa 

kerhon vetäjän tulisi varmistaa että jokaiseen passiin tulisi merkintä jokaisesta ker-

holaisen läsnäolokerrasta. Nämä merkinnät takaisivat kerhon hyväksytyn suoritta-

misen ja oikeuden diplomiin, jolla kerholaisista valmistuu Suomun junior ohjaajia. 

Kaikki eri kerhot ja kerholaiset saavat oman passinsa sekä Junior-diplomin viimei-

sellä tapaamiskerralla lopputapahtumassa.  

Itse kehitysprosessia (ryhmähaastattelut, haastattelut ja yhteissunnittelutyöpajat) 

voidaan siis pitää tuloksena. Sekä ryhmähaastatteluissa että yhteissuunnittelutyö-

pajoissa nousi esiin kehitysideoita, nopeita ratkaisuja, joita oli helppo muokata jo 

alkaneissa kevään kerhoissa. Kehitysideoita syntyi samalla, joista yksi olisi var-

masti passien käyttäminen esim. kesäleireillä ja niiden kääntäminen myös eri kie-

lille. Vaikka kerhojen materiaaleja voikin käyttää laajasti, on ne hyvä pitää ajan ta-

salla ja muokata niitä aika ajoin, jotta ne pysyvät tuoreina ja toimivina. Pidemmän 

aikavälin kehityskohteita ovat esimerkiksi Facebook ryhmä ja sen ylläpito junior-

ohjaajille, mahdolliset jatkokurssit ja nuorille, jotka haluavat edetä Suomun 
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kerhonvetäjäksi, sekä kerhojen saaminen valtakunnallisiksi kattaen koko Suomen. 

Passin lopullinen taitto on opinnäytetyön liitteenä.  

 

 
KUVA 7. Passin käytössä 2019 Mutkustudion kerhossa   
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6 MUTKUSTUDION TULEVAISUUS JA JATKOKEHITYS  

 

Kuvatakseni Mutkustudion liiketoimintamallia kuviossa 6 käytän hyväkseni Oster-

walderin sekä Pigneurin kehittämää Business Model Canvas -menetelmää, joka 

on visuaalinen työkalu liiketoimintamallin ideointiin ja kehittämiseen (Tuulaniemi 

2016, 177). Business Model Canvas on monissa markkinointi -ja suunnittelutoimis-

toissa käytetty malli, jolla esitetään liiketoiminnan malli ja vaihtoehtoiset malli. Can-

vas on yksinkertainen ja selkeä analysointiväline. Mutkustudion kerhojen tai niiden 

materiaalin pääsääntöinen tarkoitus ei kuitenkaan ole sen myynnillinen arvo, vaan 

aineiston tallentaminen ja jakaminen muotoilukasvatuksesta kiinnostuneille ker-

honvetäjille. 

 
KUVIO 6. Suomu Business Model Canvas  

KUMPPANUUSVERKOSTOT
Opetusvirasto
Koulut
Kerhot
Päiväkodit
Mainostoimistot
Messut

LIIKETOIMINTAMALLIKANVAS

KUSTANNUSRAKENNE
Määrärahat
Sponsorit
Vapaaehtoistyö

TULOVIRRAT
Mutku studio myynti
Koulutukset
Sähköiset palvelut ja työkalut
Lisenssit

TARJOAMA
Mutku
Mutku studio
Muotoilukoulutukset
Muotoilulähettiläät
Luennot
Luentomateriaalit
Kurssimateriaalit

YDINTOIMINNOT
Muotoilukasvatus ja sen opetus
Materiaalien jako
Suomun tarjoama
Muotoilulähettiläät
Tiedotus
Muotoilukerhot

YDINRESURSSIT
Suomun jäsenet
Tukijat
Vapaaehtoiset

ASIAKASSUHTEET
Opettajat
Rehtorit
Kaupungin hallitus
Virkamiehet
Kouluttajat
Kerhon vetäjät

KOHDEASIAKKAAT
Opettajat
Virkamiehet
Kouluttajat
Kerhon vetäjät
Pohjoismaiset kummikoulut
Kaupungoin hallitus

JAKELUKANAVAT
Suomu
Internet
Oppilaitokset
Kerhot
Verkostot
FB ja muut somekanavat
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Mutkustudion muotoilukasvatusmateriaalin ja kerhopakettien arvoa pyritään luo-

maan kokonaisuudessaan Suomen muotoilukasvatukselle, tarkemmin Suomulle 

eli Suomen muotoilukasvatussäätiölle. Välillisesti siitä hyötyvät myös kerhonvetä-

jät, sekä nuoret kerholaiset. Materiaalin muokkaus ja jatkojalostus sekä siitä eri lii-

ketoimintamahdollisuuksien tulevaisuuden hyödyntäminen ovat varmasti tulevai-

suudessa osa Suomun toimintaa. Suomu pystyy jakamaan MUTKU muotoi-

luopasta ja Mutkustudion kerhonvetäjän tietopakettia ympäri Suomen eri koulujen 

kerhojen kautta. Jatkossa kun materiaalia käännätetään laajemmin muille kielille, 

on materiaalin levitys mahdollinen myös kansainvälisesti. Näin Suomun liiketoimin-

tamalli kehittyy samalla vapaasta aineiston jaosta kaikille kiinnostuneille, kohti 

maksullista mallia tai verkkokauppaa.  

 

Tällä hetkellä muun muassa Suomun MUTKU-opas on ladattavissa suomenkieli-

senä ilmaiseksi Suomun sivulta (https://muotoilukasvatus.info/ladattavat-opetus-

materiaalit/ ) samoin kuin sieltä löytyy laajasti muotoiluoppimisen materiaaleja op-

pitunneille ja kerhoille. Asiakasryhminä suurimpana Mutkustudioille ovat koulut ja 

kaupungit, jotka haluavat opettaa muotoilua ja saada eri opetusmateriaalia sekä 

ideoita nuorten iltapäivätoimintaan. Myös eri nuorisojärjestöt, harrastustoimikun-

nat, eri tapahtumat ja messut ovat oleellinen kontaktipinta kerhoista kiinnostuneille 

tahoille (Susitaival 2018, c).  

 

Tämän opinnäytetyön tuotteena kehitetty muotoilupainotteinen Mutkustudiopassi 

tulee kevään Mutkustudio kerhoissa testattua käytännössä kerholaisten ja kerho-

vetäjien toimesta. Seuraava askel olisi käyttäjäkokeilujen tekeminen, jotta saatai-

siin tietoa siitä, miten passi ja muu Mutkustudio materiaali varsinaisissa kerhoissa 

toimii ja miten ne on otettu vastaan. Koska saan opinnäytetyöni ja sitä kautta muo-

toiluopintoni päätökseen, jää passin ja muun Mutkustudion muotoilukasvatusmate-

riaalin tulevaisuuden kehitystyön ja käyttäjätutkimuksen tekeminen auki. Mutkustu-

diot ovat Suomen muotoilukasvatus ry:lle pidempiaikainen hanke, vaikka koke-

muksia niistä onkin vielä vähän.  
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Palautetta olen ajatellut pyytää kerättävän kerholaisilta viimeisellä yhteistapaami-

sella kevään lopulla, sillä olisi kiinnostavaa tutkia ja mahdollisesti muuttaa materi-

aalia vielä enemmän itse kerholaisten suunnitelmaksi. Olisi mielenkiintoista nähdä 

miten oppilaat kiinnostuisivat ja motivoituisivat paremmin itse täyttämään ja luo-

maan materiaalia eri tekotavoilla ja saisivat siten kokemuksia, ja voisivat itse suun-

nitella Mutkustudioiden materiaalia. Näin he myös Junior kouluttajina ottaisivat itse 

vastuuta kerhojen sisällöstä ja suunnittelusta.  

 

Kehitystehtävän työprosessin kaikkien eri vaiheiden ja työpajojen jälkeen löytyi 

Mutkustudion passille lopullinen muoto. Passia tullaan testaamaan tulevaisuu-

dessa eri kerhoissa ja kerholaisilla, kuunnellen uusia kehitysideoita ja mahdolli-

suuksia. Erilaisia kerholaisten passeja tallennetaan eri kerhoista Qr-koodin avulla 

Suomun sähköisiin kanaviin tarkasteltaviksi. Passin haasteena tulee olemaan suh-

teellisen pieni painomäärä ja siihen suhteutettuna korkeat painokustannukset use-

ampi sivuiselle ja taitollisesti vaativalle painotyölle. Passin painojäljen ja paperin 

on aina oltava sellaista, että se toimii monipuolisena tallennusvälineenä ja on hel-

posti muunneltavissa eri käyttäjien kesken.  

 

Nuorten mielenkiintoa kerhoihin voi edistää kerhojen kiinnostavalla materiaali-

sisällöllä ja sen markkinoinnilla, muotoilulähettiläillä ja heidän kokemuspohjallaan 

sekä Suomun erilaisilla koulutuksilla oppilaitoksissa. Mahdollisuus räätälöidä pas-

sia ja muita Suomun materiaaleja antaa tilaa myös tehdä jokaisesta kerhosta täy-

sin oman näköisensä, riippuen siitä minkälaisesta muotoilusta kiinnostuneita nuo-

ria on kerhoissa mukana. Muotoiluosaaminen on osa tulevaisuuden työelämätai-

toja. Kun muotoilukasvatuksessa onnistutaan nuoren kohdalla, vanhemmiten hä-

nelle on kehittynyt yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisukykyjä, muuntautumiskykyä, 

oma-aloitteisuutta, yritteliäisyyttä, tiedonhakutaitoja, sekä uteliaisuutta ja mielikuvi-

tusta (Kenttälä 2009).  

 

Avainkumppanit Mutkustudiolle ovat Suomun jäsenet, muotoilulähettiläät ja muo-

toiluaktiivit, kerhonvetäjät sekä erilaiset yhteistyöhankkeet, joissa Suomu on ollut 

mukana. Näistä yksi on muun muassa toukokuussa 2019 Sinebrychoffin 
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taidemuseolla järjestettävä Mutkustudioiden lopputapahtuma sekä työpaja, jonka 

kaikki kerhot ja kerholaiset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet. Hankkeet luovat Mut-

kustudiolle sekä Suomulle uskottavuutta ja kehittävät yhdistyksen omaa osaa-

mista. Ne myös markkinoivat Suomun koko toimintaa näkyvästi muotoilusta kiin-

nostuneille kohderyhmille. Myös muut verkostot ja yritysyhteisöt avaavat Mutkustu-

diolle uusia mahdollisuuksia tarjota esimerkiksi brändättyjä muotoilukerhoja kon-

septoituna tietyillä sisällöillä, tietylle asiakkaalle (Lehtonen, 2016). 

 

Mutkustudion kerhomateriaalien tulisi olla samannäköistä kaiken Suomun tuotta-

man materiaalin kanssa, jotta se olisi käyttäjälleen aina tunnistettavaa. Materiaalin 

sisällön olisi hyvä myös keskittyä koulutukseen ja konseptointiin, sekä niiden 

myynnin tulisi olla paremmin organisoitua. Näin ne tuottaisivat tasaisempaa tuloa 

Suomun toiminnalle. Suomun jäsenten avulla pyörivät kerhot kouluissa ovat tär-

keitä tunnettavuuden lisäämiseksi, mutta niille tarvittaisiin jatkuva rahoitus kehittä-

mään kerhoja myös tulevaisuudessa sekä takaamaan niiden jatkuvuus.  

 

Aalto Yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö Ilja Riekki totesi osuvasti Hel-

singin Sanomien mielipidesivulla 26.1.2019, että; ” Suomen, joka pienenä ja vienti-

riippuvaisena maana on altis suhdannevaihteluille, kannattaa ottaa koulutuksen 

kaltaiset palvelusektorin vientihyödykkeet enemmän kuin tervetulleiksi tasaamaan 

maamme suhdannevaihteluita”. Suomun kannattaa varmasti miettiä Mutkustu-

dioista sopiva paketti vientituotteeksi maailmalle. Ensimmäisiltä Mutkustudioiden 

kerholaisilta kerättävä palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta kerhoista saadaan 

kaikki potentiaali irti ja voidaan jatkojalostaa toimintaa esimerkiksi erilaisiksi lei-

reiksi. Näin myös aikaisemmat kerholaiset, joista osa on kehittynyt junior-ohjaajiksi 

saavat mahdollisuuden toimia kerhonvetäjinä ja jakaa oppeja muotoilukasvatuksen 

keinoin. Heille olisi varmasti hyvä kehittää oma sosiaalisen median ryhmä, jossa 

voidaan pitää yhteyttä ja jakaa nopeasti tietoa tulevista hankkeista ja ideoista. 

Koko kerhojen kannalta jatkuvan rahoituksen saaminen toiminalle takaisi parhaan 

kehityksen toiminnalle ja Suomun materiaalin tehokkaan markkinoinnin ja myyn-

nin. Näin näen, että myös suomalainen muotoilukasvatus ja siihen tuotetut 
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materiaalit on mahdollista saada myös kasvavaksi palveluksi ja vientituotteeksi ul-

komaille.  
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LIITE 1. – MUTKU-PASSI
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