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Perustiedot 

● Oulun yliopisto 

● opettajankoulutus, 20 käsityöhön erikoistuvaa opiskelijaa 

Kokonaisuuden kuvaus 

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tutustua laserleikkurin mahdollisuuksiin käsitöissä ja 

tutustua laserleikkurin käytön lisäksi vektorigrafiikkaan, jota tarvitaan laserleikkuria käytettäessä. 

Esitelty jakso sisältyy käsityön sivuaineopintoihin.  

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Käsityö (tekninen työ, tekstiilityö ja teknologia) ja matematiikka 

Tavoitteet 

● Käsityö: tutustuminen uudempien käsityön valmistuksen tapoihin ja taitojen soveltaminen 

oman tuotteen valmistamiseen monimateriaalisin keinoin (T1, T3) 

● Matematiikka: tutustuminen vektorigrafiikkaan ja sen käyttäminen käsityötuotteen 

suunnittelussa ja toteutuksessa (S1, S4, T5) 

● Laaja-alainen osaaminen: yhdessä ja yksin pohtimalla luoda teknologian avulla esteettinen 

tuote yhteistyössä lähialueen toimijan kanssa ja samalla yrittäjäkasvatukseen tutustuen (L1, 

L2, L3, L4, L5, L6, L7) 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Vektorigrafiikkaohjelma Inkscape + laserleikkuri, kuvioleikkuri (Brother ScanNCut) 

 

Arviointi 

Vertaispalaute ja -arviointi, itsearviointi, opettajan antama palaute 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta 4h: tutustuminen vektorigrafiikkaan 

Tarvittavat välineet 
● kannettavat tietokoneet ja Inkscape-ohjelma  

● laserleikkuri 

● akryylimuovia ja sisustusvaneria, parin millimetrin vahvuisia 

● suunnitelma pienestä kirjontapohjasta 
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Tavoite 
Tutustuminen digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytilaan Oulun FabLabiin, tutustuminen 

vektorigrafiikkaohjelmistoon Inkscape ja pienen harjoitustyön toteutus.  

Kuvaus 
Vierailun aluksi FabLabin henkilökunta esittelee FabLabin toimintaa ja laitteistoa sekä kertoo 

yhteistyöstään eri koulujen kanssa ja keskustelun lomassa virittäydytään päivän 

suunnittelutehtävään. Opiskelijat siirtyvät pareittain työskentelemään kannettavien tietokoneiden ja 

vektorigrafiikkaohjelman pariin. Tehtävänä on ohjatusti toteuttaa ennakkotehtävänä suunniteltu 

pieni kirjontapohja (noin kämmenen kokoinen tai pienempi) joko akryylimuoville tai sisustusvanerille. 

Opiskelijoita ohjaa FabLabin henkilökunta, opintojakson käsityönopettaja ja käsityöohjaaja. 

Opiskelijat siirtyvät sitä mukaa, kun ovat saaneet työn piirrettyä vektorigrafiikkaohjelmalla, 

laserleikkurille polttamaan suunnitelmansa tuotteeksi. Samassa yhteydessä käydään läpi materiaalin 

ja sen paksuuden vaikutus laserin tehoon ja nopeuteen, eli millä säädöillä saadaan poltettua valittua 

materiaalia siistin lopputuloksen saamiseksi. Kotitehtäväksi jää viimeistellä harjoitustyö 

kirjontapistoilla suunnitelman mukaan.    

 

2. kerta 4h: aiheeseen virittäytyminen 

Tarvittavat välineet:  
● Sway-esitys lämmittely- ja ideointivaiheen tueksi 

● piirustuspaperia ja kyniä 

● Mitä jos -kortit (tulostettavat kortit löytyvät sivustolta suunnittelupakki.wixsite.com) 

● sanomalehtiä, muovailuvahaa, askartelutikkuja ym.  

Tavoite 
Tutustuminen korumuotoiluun esimerkkien ja lämmittelytehtävien avulla. Ideointia oman projektin 

toteutukseen ja materiaaleihin tutustuminen.  

Kuvaus 
Harjoitustunnin aluksi kuullaan opiskelijoiden ajatuksia edelliseltä vierailukäynniltä FabLabiin ja 

esitellään ryhmälle valmistuneet kirjontapohjat. Projektin tehtävänantoa lähestytään tutustumalla 

muutaman korusuunnittelijan työhön (esimerkiksi oululaiset pienyritykset Nikama Design, Lovi, YO 

ZEN ja Hintta design). Tähän yhteyteen soveltuisi myös yritysvierailut paikallisissa pienyrittäjien 

tiloissa. 

 

Seuraavaksi aiheeseen virittäydytään pareittain lämmittelytehtävien alulla. Ensin suunnitellaan 

pikaluonnoksina koruja parille sekä muille henkilöille erilaisista materiaaleista ja erilaisilla tekniikoilla 

erityisiin tilaisuuksiin (esimerkiksi koru painissa menestyneelle urheilijalle linnan juhliin). Tätä tehtävää 

varten tulostetut kortit on laminoitu ja niiden päälle on kirjoitettu vesiliukoisella tussilla aiheeseen 

sopivat henkilöt, tilanteet, tekniikat, materiaalit ym. Toisena lämmittelytehtävänä on valita yksi 

pikaluonnoksista, jonka pari yhdessä muotoilee esillä olevista materiaaleista koruksi. Koru voi olla 

kooltaan suurempi, kuin se todellisuudessa olisi. Valmistuneet korut esitellään koko ryhmälle kertoen 

niiden käyttäjästä ja tilaisuudesta, johon se on suunniteltu, sekä käytettävistä materiaaleista ja 

tekniikoista.  
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Esittelykierroksen jälkeen on jakson tehtävänannon vuoro. Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa 

tuote tai tuotekokonaisuus, esimerkiksi korukokonaisuus, jonka toteutuksessa käytetään 

laserleikkuria ja muita toteutukseen soveltuvia tekniikoita. Lisäksi tulee suunnitella tuotteen 

paketointi sekä mainonta (esimerkiksi paperisen mainoslehtisen muodossa). Tehtävänannon 

yhteydessä tutustutaan myös käytettäviin materiaaleihin (esim. sisustusvaneri, langat, kartongit, 

akryyli, muovipussit, pyöränkumit, huopalevyt ym.). Opiskelijat tekevät tuotekokonaisuuden 

suunnitteluosuuden itsenäisen työskentelyn aikana.  

 

3. kerta 4h: tutustuminen kuvioleikkuriin ja oman kokonaisuuden 
toteutusta 

Tarvittavat välineet 
● kannettavat tietokoneet ja Inkscape-ohjelma  

● kuvioleikkuri 

● kartonkia ja paperia 

 

Tavoite 
Tutustutaan kuvioleikkurin toimintaan ja suunnitellaan oman tuotekokonaisuuden paketointia ja 

mainontaa.  

Kuvaus 
Harjoitustunnin aluksi kerrataan tehtävänanto sekä kuullaan millaisia suunnitelmia heillä on oman 

tuotekokonaisuuden toteutukseen. Harjoitustunnilla esitellään kuvioleikkurin toimintaperiaatteet ja 

ideoidaan yhteisellä keskustelulla mihin kaikkeen tässä projektissa voisi kuvioleikkuria käyttää 

(esimerkiksi tuotteiden paketointi 3-ulotteisella taiteltavalla rasialla ja markkinointimateriaalin 

toteutuksen yhteydessä). Lisäksi esitellään niitä materiaaleja ja tekniikoita, joita opiskelijoiden 

kokonaisuuden toteutuksessa voisi soveltaa, vaikkapa muovipussien sulatusta. Tämän jälkeen 

opiskelijat jatkavat omien töiden parissa. Tehtävänannon toteutus jää omatoimiselle ajalle tai 

tuntikehyksen salliessa pidetään vielä yksi neljän tunnin harjoituskerta.  

 

4. kerta 4h: tuotekokonaisuuksien esittelymessut 

Tarvittavat välineet 
● opiskelijoiden tuotteet, pakkaukset ja mainontamateriaalit 

● soveltuva tila, pöydät ja kankaita 

 

Tavoite 
Jokainen opiskelija esittelee oman tehtävänannon mukaisen kokonaisuutensa ja saa palautetta.  

Kuvaus 
Tilan kalustus siirretään esittelymessujen tarvetta vastaavaksi. Jokainen opiskelija saa käyttöönsä 

pöydän ja kangasta, joiden avulla hän saa rakennettua oman esittelyalueen tuotekokonaisuudelleen. 

Tuotteet esitellään ryhmälle samalla kannustavasti keskustellen kokonaisuuden toteutuksesta ja 

sovellettavuudesta luokanopettajan työhön. Lopuksi valmistuneista tuotteista toteutetaan yliopiston 

yleisiin tiloihin näyttely.  
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Reflektio 

Jakson lämmittelyvaiheella on merkitystä opiskelijoiden omien kokonaisuuksien suunnittelussa ja 

ideoinnissa sekä aiheeseen motivoitumisessa. Usein nämä lämmittelyvaiheiden tuotokset ovat myös 

näyttelyn arvoisia.  

 

Vektorigrafiikkaohjelman käyttö on suurimmalle osalle opiskelijoista uusi opittava asia, ja on hyvä, 

että se käydään ohjatusti läpi. Harjoitustyönä tehtävän kirjontapohjasuunnitelman toteutuksessa 

vaikeinta on määrittää pohjaan tulevien reikien sijainti. Toteutuksessa voi hyödyntää valmista 

ruudukkoa pohjana, jolloin on helpompi määrittää kirjontapohjaan tulevien reikien etäisyys 

toisistaan. Toiseksi tulee hahmottaa, miten suuria reikiä pohjaan tekee. Ohjattu harjoitustyö auttaa 

oman työn toteutuksessa ja madaltaa kynnystä käyttää itselle uutta ohjelmaa ja laitetta.  

 

FabLab-ympäristöön tutustumisen on hyödyllinen kokemus ja se antaa opiskelijoille konkreetteja 

esimerkkejä tilojen sovellettavuudesta peruskoululaisille. Suurelle osalle opiskelijoista tulee uutena 

tieto, että tilat ovat opiskelijoidemme ja koulujen käytettävissä.  

 

Jakson päättyessä on tärkeää laittaa työt esille ja tuoda samalla käsityötilojen arkea näkyväksi. 

Näyttelyssä voisi hyödyntää yhteisissä tiloissa olevaa screeniä tuotekokonaisuuksien esittelyssä ja 

koostaa valmistuneista töistä myös virtuaalinäyttely.  

 

 

Kuvia 

 

 
 

        
   


