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38. MUUSA 
Joskus innovatiivisuuteen tarvitaan muutak-
in kuin tarkka tavoite ja kohderyhmä. Tässä 
menetelmässä käytetään kuvitteellista tai 
oikeaa hahmoa luomisen innoittajana ja pro-
jektin inspiraatiolähteenä. Muusa-menetelmä 
on visuaalinen, esteettinen ja intuitiivinen tapa 
keskittyä ja seurata punaista lankaa läpi koko 
projektin. Menetelmä vahvistaa tunnetta siitä, 
mihin suuntaan tulosten halutaan kulkevan.

Tarvittavat materiaalit: paperia/pahvia, kyniä, 
liimaa ja aikakauslehtiä kuvien leikkaamiseen tai 
tietokone ja kuvankäsittelyohjelma. 
 
Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.  
  

Miten toimitaan?
1) Aloittakaa tiedonhaulla (kortti nro 20), jotta 
löydätte inspiroivia ja mielenkiintoisia ihmisiä, 
joko suoraan muusaksenne tai innoittajiksi joid-
en pohjalta voitte luoda kuvitteellisen muusan 
hahmon.
 
2) Jos luotte kuvitteellisen muusan, aloitta-
kaa kirjoittamalla hänestä ensin lyhyt tarina, 
tekemällä hänestä kuvaluonnos kollaasitek-
niikalla, piirtämällä tai tietokoneen kuvaohjelmal-
la.

3) Oleellista on, että muusa on innostava ja 
mielenkiintoinen ja sopii projektin aiheeseen. 
Muusan tarkoitus on edistää projektin etene-
mistä, joten kiinnittäkää kuva/kollaasi muusasta 
paikkaan, jossa se on näkyvillä koko projektin 
ajan. 

4) Muusaa käytetään työskentelyn, keskustelun 
ja arvioinnin tukena: Mitä muusa sanoisi tai 
ajattelisi tehtävästä, tutkimuksesta, analysoinnin 
tuloksista, ideoista tai lopputuloksista?



ta. . 

Tarvittavat materiaalit: kuvia inspiroivista 
hahmoista, paperia ja kyniä tai virtuaalinen 
seinä (esim. Padlet).

Tarvittava aika: 45 minuutista puoleen päivään. 
. 
 

2) Luokaa ideoita heidän ulkonäkönsä, käyttäy-
tymisensä ja taitojensa perusteella tai tarkastel-
kaa asioita heidän näkökulmastaan. Käyttäkää 
visuaalisia keinoja ja olkaa mahdollisimman 
tarkkoja yksityiskohdista. Pitäkää kiinni hahmon 
tyylistä mahdollisimman tarkasti. Mitä villimpiä 
ideoita keksitte, sitä parempi!

3) Tarkastelkaa kehitettyjä ideoita ja kootkaa 
niistä projektiinne uusia näkemyksiä, ideoita ja 
näkökulmia.

LUOMISEN MENETELMÄT:  
38. MUUSA 

31467629_FUTE_kortit_A5_v4.indd   9131467629_FUTE_kortit_A5_v4.indd   91 5.8.2020   14.475.8.2020   14.47



ta. . 

Tarvittavat materiaalit: kuvia inspiroivista 
hahmoista, paperia ja kyniä tai virtuaalinen 
seinä (esim. Padlet).

Tarvittava aika: 45 minuutista puoleen päivään. 
. 
 

2) Luokaa ideoita heidän ulkonäkönsä, käyttäy-
tymisensä ja taitojensa perusteella tai tarkastel-
kaa asioita heidän näkökulmastaan. Käyttäkää 
visuaalisia keinoja ja olkaa mahdollisimman 
tarkkoja yksityiskohdista. Pitäkää kiinni hahmon 
tyylistä mahdollisimman tarkasti. Mitä villimpiä 
ideoita keksitte, sitä parempi!

3) Tarkastelkaa kehitettyjä ideoita ja kootkaa 
niistä projektiinne uusia näkemyksiä, ideoita ja 
näkökulmia.

38. MUUSA 
Joskus innovatiivisuuteen tarvitaan muutak-
in kuin tarkka tavoite ja kohderyhmä. Tässä 
menetelmässä käytetään kuvitteellista tai 
oikeaa hahmoa luomisen innoittajana ja pro-
jektin inspiraatiolähteenä. Muusa-menetelmä 
on visuaalinen, esteettinen ja intuitiivinen tapa 
keskittyä ja seurata punaista lankaa läpi koko 
projektin. Menetelmä vahvistaa tunnetta siitä, 
mihin suuntaan tulosten halutaan kulkevan.

Tarvittavat materiaalit: paperia/pahvia, kyniä, 
liimaa ja aikakauslehtiä kuvien leikkaamiseen tai 
tietokone ja kuvankäsittelyohjelma. 
 
Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.  
  

Miten toimitaan?
1) Aloittakaa tiedonhaulla (kortti nro 20), jotta 
löydätte inspiroivia ja mielenkiintoisia ihmisiä, 
joko suoraan muusaksenne tai innoittajiksi joid-
en pohjalta voitte luoda kuvitteellisen muusan 
hahmon.
 
2) Jos luotte kuvitteellisen muusan, aloitta-
kaa kirjoittamalla hänestä ensin lyhyt tarina, 
tekemällä hänestä kuvaluonnos kollaasitek-
niikalla, piirtämällä tai tietokoneen kuvaohjelmal-
la.

3) Oleellista on, että muusa on innostava ja 
mielenkiintoinen ja sopii projektin aiheeseen. 
Muusan tarkoitus on edistää projektin etene-
mistä, joten kiinnittäkää kuva/kollaasi muusasta 
paikkaan, jossa se on näkyvillä koko projektin 
ajan. 

4) Muusaa käytetään työskentelyn, keskustelun 
ja arvioinnin tukena: Mitä muusa sanoisi tai 
ajattelisi tehtävästä, tutkimuksesta, analysoinnin 
tuloksista, ideoista tai lopputuloksista?

31467629_FUTE_kortit_A5_v4.indd   9231467629_FUTE_kortit_A5_v4.indd   92 5.8.2020   14.475.8.2020   14.47


