
STEAMit! -kokeilun nimi: Ongelmasta Inspiraatioksi 

Koulun nimi: Syvälahden koulu 

Ajankohta: Lokakuu 2019 – 13.12.2019 

Lisätietoja: Wilhelmina Juhakoski, Minna Siivonen, Ilkka Salonen 

Kohderyhmä: Kuvataiteen ja käsityön oppilaat 7.-9. lk., yhteistyötä myös 1. lk., 3. lk., 6. lk., 

päiväkoti, musiikin ryhmät. 

Oppiaineet: Kuvataide ja käsityö 

Tavoitteet: Ideoida oppilaiden kesken, miten koulun arkea voisi piristää tai parantaa itse. 

Rakentaa ääntä tuottava teos. Kehittää edelleen viime vuoden STEAMit!-kokeilun tuotoksia. 

3D-piirtämiseen ja -tulostamiseen tutustuminen, tuottaa kuvia ohjelmoimalla. Kokeilla 

voisivatko oppilaat opettaa toisilleen heille opetettuja taitoja. 

Tuotoksia: Tiimalasi koulun ylisuosittuun ulkokeinuun; tekstiilitaideteos, joka suojaa 

leuanvetotangon alla olevan seinää ja hillitsee potkimista myös äänellä; valaisin, johon kuva 

tehty koodaamalla. Opetuskokeilu, jossa kuudesluokkalaiset opettivat ekaluokkalaisille 

vektorigrafiikkaa. Uusia peli-ideoita syntyi (esim. sermeillä ja superpallolla pelattava peli, 

hiuslenkeillä pelattava peli). 3D-piirrettiin labyrinttipeli ja minigolfratoja välineineen.  Vielä 

tulossa: Minipöytätennismailat ja kaava paperiselle verkkotelineelle, Maskotti, joka piristää 

päivää sanomalla jotain mukavaa tai soittamalla melodian. ”Mysteerilaatikko” päiväkotiin 

(valot syttyvät, kun sisällä yllätys). Kokeiluja paperielektroniikalla. 

Projektiin kuluva aika: Tämä projekti kulkee normaalien oppituntien ohessa koko projektin 

keston ajan, sitä eivät tee kaikki koko aikaa vaan työt siirtyvät oppilaalta toiselle ja 

oppiaineesta toiseen. Ideoiden keräämiseen menee kaksi 45 min oppituntia.   

Materiaaleja: kevytlevyä, laserleikattava pleksi ja vaneri, huovutusvillaa, esihuopaa, ledejä 

(tavallisia ja tekstiilityöhön soveltuvia), paristoja, johtoja, kupariteippiä, kangasta, 

sähköjohtavaa ompelulankaa, filamenttia 3D-tulostukseen, muovipulloja, kuultopaperia, 

Processing-sovellus (processing.org), superlonia, paperia, lasertulostettavaa kalvoa, 

äänigeneraattori ja äänentallennuslaite (kouluelektroniikka.fi). 

Toteutus: 1) Kerätään ideoita koulun arjen parantamiseksi, 2) Valitaan osa jatkokehitykseen, 

3) Opetetaan tarvittavat tekniikat, 4) Toteuttamisvaihetta tekevät ne oppilaat, jotka 

haluavat sukeltaa kyseiseen asiaan syvemmälle. Käytännössä voi tarkoittaa, että samalla 

tunnilla voi olla meneillään monta eri aihetta, joista voi valita ja projekti voi siirtyä 

oppilaalta ja oppiaineesta toiseen tarpeen mukaan.   

Kohokohtia: Voimauttavaa; turhan harvoin oppilailta kysytään, miten he itse voisivat 

parantaa omaa arkiympäristöään. Projektin ulkopuolisetkin oppilaat alkoivat välitunnillakin 

miettiä, miten koulun pihaa voisi parantaa. Opetuskokeilu onnistui hyvin. 

Ongelmia: Projekti oli liian laajasti rajattu. Selkeämpi rajaus helpottaa myös projektin 

esittelyä oppilaille. Kun pyrimme ratkaisemaan arjen ongelmia ja kuitenkin valita sellaisia 

asioita, joissa hyödynnetään teknologiaa, jäivät jäljelle hupijutut. Oppilaille oli liian suuri 



kynnys lähteä opettamaan itseään vanhempia oppilaita mutta nuorempien opetus onnistui 

erinomaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuudesluokkalaiset opettavat ekaluokkalaisille vektorigrafiikkaa

 

 

Äänellä varustettu tekstiilitaideteos, 

tulee suojaamaan seinää 

leuanvetotangon alapuolella 

isommat oppilaat auttavat päiväkotilaisia heidän STEAMit!-projektissaan
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Äänentallennin ja äänigeneraattori tekeillä.  

Taikalaatikkon valaisimet tulossa 



  

Koodaamalla tehtyjä kuvia 



 

 

3D-piirustusohjelmalla suunniteltuja minigolf-ratoja ja maila 

Labyrinttipelin ideakuvia 


