
LUOMISEN MENETELMÄT: 
39. VAIHDA TEKIJÄÄ  

39. VAIHDA TEKIJÄÄ   
Yhteistoiminnallinen suunnittelumenetelmä, jos-
sa yhdistetään itsenäisen työskentelyn jaksoja 
luonnosten vaihtamiseen ja jatkokehittelyyn 
ryhmän jäsenten välillä. Menetelmää voidaan 
käyttää monessa erilaisessa työtavassa, kuten 
kirjoittamisessa, piirtämisessä tai rakentelus-
sa. Menetelmä avaa työstettävään aiheeseen 
uudenlaisia yhdistelmiä ja näkökulmia sekä 
nostattaa ryhmähenkeä!

Tarvittavat materiaalit: pöytä, jonka ääressä 
ryhmä voi istua, paperia ja kyniä, muovailuva-
haa, LEGO-palikoita tai muita askarteluvälineitä 
(pahvia, tikkuja, liimaa jne) sekä ajastin.

Tarvittava aika: 45 minuuttia.
 
Miten toimitaan?
1) Hankkikaa riittävästi tarvittavia materiaaleja 
koko ryhmän käyttöön ja levittäkää ne pöydälle. 

2) Jokainen ryhmän jäsen piirtää/muovailee/
rakentaa/kirjoittaa ongelmasta tai ideasta, jota 
ryhmä on työstämässä. Tähän käytetään viisi 
minuuttia.  

3) Kun aika on kulunut, oma työ annetaan 
viereiselle ryhmän jäsenelle ja ajastin asetetaan 
soimaan taas viiden minuutin kuluttua. Tuona 
aikana viereinen ryhmän jäsen tulkitsee tover-
iltaan saamaansa työtä ja keksii siitä uusia 
ideoita ja jatkaa sen työstämistä. Tärkeätä on, 
että kenenkään tekemiseen ei saa puuttua sa-
noin eikä teoin (vaikka omaa työtä muutettaisiin 
rajustikin). 

4) Kunkin työtä siirretään eteenpäin ryhmän 
jäseneltä toiselle, kunnes jokainen on työstänyt 
kaikkien ideoita.

5) Valitkaa paras idea tai parhaat ideat, ku-
vatkaa/kirjoittakaa ne muistiin ja keskustelkaa, 
miten niitä voisi lähteä työstämään.  
 



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.
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