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Emme ole maailmassa yksin – meihin vaikuttaa 
suuresti se, mitä muut ovat aiemmin tehneet 
tai mitä kohtaamme luonnossa tai rakennetus-
sa ympäristössä. Meitä ympäröi lukemattomat 
mielenkiintoiset ja innostavat asiat! Inspiraation 
lähteinä voi toimia monenlaiset asiat: luonnon 
kauneus ja nerokkuus; syksyn lehdet tai se mit-
en munankuori suojaa valkuaista ja keltuaista, 
historian havina; tunteet jotka meissä herää, kun 
näemme esi-isiemme valmistamia esineitä tai ilo 
ja ihmetys siitä, miten ihmiset ovat eri tavoin rat-
kaisseet samanlaisia ongelmia. Muiden ratkai-
suja ei ole tarkoitus kopioida mutta niistä saatu 
innostus on hyvä käynnistäjä uusille ideoille!

Tarvittavat materiaalit: kamera, paperia ja 
kyniä tai älypuhelin.

Tarvittava aika: 45 minuuttia–1 tunti–30 minuut-
tia.

Miten toimitaan?
1) Aloittakaa pitämällä aivoriihi siitä, millaista 
inspiraatiota kaipaatte: innovatiivisia esineitä, 
nerokkaita toimintamekanismeja, kauniita yksity-
iskohtia, aistielämyksiä vai vanhoja valokuvia.

2) Lähtekää liikkeelle ja kerätkää materiaalia/
kuvia asioista ja esineistä jotka inspiroivat teitä. 
Kootkaa keräämistänne materiaaleista/kuvista 
suuri kollaasi. Voitte myös kerätä fyysisiä es-
ineitä ja tavaroita ja luokitella (kortti nro 25) tai 
koota ne näyttelyksi.

3) Arvioikaa ja analysoikaa keräämiänne mate-
riaaleja/kuvia ja yrittäkää muuttaa inspiraation 
aiheet uusiksi ideoiksi. Muuttakaa muotoja 
ja materiaaleja toisiksi, välttäkää matkimista. 
Jos esimerkiksi etsitte luonnosta visuaalista 
inspiraatiota, muuttakaa kasvien lehtiä kaksi-
ulotteisiksi kuvioiksi, kollaaseiksi sanomalehti-
paperin kanssa tai vaikka pieniksi veistoksiksi. 
Poimikaa inspiraation lähteistä oleellisimmat 
ominaisuudet ja muokatkaa niitä uusilla, inno-
vatiivisilla tavoilla.



-
tu-tuntumille”. Tutkijan ensimmäinen tehtävä on 
esittää hypoteesi!

Tarvittavat materiaalit: liitu-, tussi-, älytaulu tai 
virtuaalinen seinä (esim. Padlet), jonka kaikki 
näkevät ja jolle kaikki pääsevät kirjoittamaan.

Tarvittava aika: 45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Kokoontukaa yhteen projektin alkaessa. Luo-
kaa avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen 
uskaltaa tuoda vapaasti ajatuksensa ja ideansa 
esille. Viihtyisä, mukava paikka, piirissä istumi-
nen ja pikku naposteltavat sopivat hyvin osaksi 
tunnelman luomista!

-

olisi mielestänne tarpeen kehittää? Missä olisi 
oppimisen kannalta merkittävää potentiaalia?

3) Nimetkää yksi ohjaaja tai tehkää vuorotellen 
muistiinpanoja ja luonnostelkaa ehdotuksia ja 
“mutu-tuntumista” kuvia. Kannustakaa kaikkia 
ilmaisemaan mielipiteitään ja ajatuksiaan.

4) Lukekaa lopuksi koko luettelo äänen ja katso-
kaa, onko siinä jotain erityisen mielenkiintoista. 
Yrittäkää muotoilla se hypoteesiksi, jota voitte 
myöhemmin tutkia. Vaikka luettelossa ei olisi 
mitään erityisen kiinnostavaa, on se silti hyvä 
säilyttää myöhempää tarkastelua varten.
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