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Tavoitteena on suunnitella mininaamio, joka 
toteutetaan hiekkavalutekniikalla.

Ennen suunnittelun aloittamista tutustutaan 
tuotteen valmistustekniikkaan. 

Linkkejä hiekkavaluohjeisiin löytyy sivulta:
http://www.tkukoulu.fi/~tkkroger/naamiot/naamio.htm

Suunnittelun toteutetaan miellekartan ja 
kuvakollaasi avulla.

http://www.tkukoulu.fi/%7Etkkroger/naamiot/naamio.htm


Lähde liikkeelle aihepiiriin perehtymisestä!

Naamiot
Miksi naamioita käytetään?

Missä käytetään?
Kuka käyttää?

Millaisia? Muotoja, värejä?
Miten naamiot liittyvät arkipäivääsi?
Missä kulttuureissa on naamioita?

Mikä tekee naamion?



Miellekartta
• Miellekartta on ideoinnin visuaalinen 

esitysmuoto, joka toimii suunnittelun 
apuvälineenä.

• Miellekartta auttaa asioiden mieleen 
palauttamista  ja se on keino hahmottaa ja 
jäsentää kokonaisuuksia. 

• Tarkoituksena on tallentaa syntyviä ideoita 
siinä järjestyksessä kun ne tulevat mieleen. 



• Mitä aihe tuo mieleesi?

• Kirjoita ylös ensimmäinen ideasi, älä karsi 
liikaa. Kaikki ideat ovat hyviä!

• Älä arvostele muiden ideoita.

• Jatka toisen ideaa….

• Lähesty aihetta ennakkoluulottomasti 
monesta näkökulmasta

Tee oma tai luokan yhteinen 
miellekartta!



Esimerkki miellekartasta

MIKÄ TEKEE NAAMION

KULTTUURIT

SUOJA

HUVI

USKONTO

TAPA EROTTAUTUA

MATERIAALIT

NAAMIOT

PEITTÄÄ SILMÄT
PEITTÄÄ KASVOT

MUOTO
KOKO

INTIAANIT
MEKSIKO
AFRIKKALAISET KULTTUURIT

SUOJAMASKIT
KAASUNAAMARI

NAAMIOITUMINEN/MAASTOUTTUMINEN

JUHLAT

VAPPU
KARNEVAALIT
NAAMIAISET
HALLOWEEN

ELOKUVAT KAUHU

ROCK-NAAMIOT
LORDI
KISS

MUSLIMINAISTEN HUIVIT
MYSTISYYS
RITUAALIT

PERSOONALLISUUS
YHTEISÖLLISYYS
PELOTTELU
HUIJAUS
KANTAAOTTAVUUS

PUU
KIPSI

TEKSTIILI
KERAMIIKKA

VARTALOMAALIT



Kuvakollaasi?

• Kuvakollaasi on  suunnittelun apuvälineenä 
toimiva kokoelma kuvia, muotoja, värejä ja 
pintoja. 

• Kollaasin tarkoituksena on  ilmaista 
suunnitteluidean nostattamia tunteita ja 
ajatuksia kuvallisessa muodossa.

• Kuvakollaasi voi olla keskusteluväline myös 
muille, sen avulla voi ilmaista sellaista, mitä 
ehkä sanoin ei osaisi selittää.



Kuvakollaasi
• Valitse miellekartasta kiinnostava näkökulma tai 

aihepiiri. Esimerkiksi elokuvien naamiot.

• Tee kuvakollaasi aiheesi tunnelmasta ja 
muotokielestä. Mitä tunteita ja ajatuksia aihe 
herättää sinussa?

• Kuvakollaasin voi tehdä etsimällä kuvia 
internetistä, lehdistä, mainoksista tai piirtämällä

• Työkaluna voi olla kuvankäsittelyohjelma tai 
sakset ja liimaa….



Casanova-elokuvan kotisivut

Kuvakollaasi Casanova- elokuvasta

http://video.movies.go.com/casanova/
http://video.movies.go.com/casanova/
http://video.movies.go.com/casanova/


Etsi kuvien joukosta jokin mielenkiintoinen muoto



Lisää kuvia Pirates of the Caribbean-elokuvasta

Kuvakollaasi  Pirates of the  Carribean- elokuvasta

http://finnish.imdb.com/title/tt0383574


Jatka suunnittelua

• Jatka suunnittelua löydettyäsi miellekartan 
ja kuvakollaasin avulla jonkin kiinnostavan 
aihepiirin tai muodon.

• Luonnostele eri vaihtoehtoja muodosta ja 
valitse paras jatkokehittelyyn.
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