
5. 
IDEOIDEN RYHMITTELY:
Tutkikaa lappuja ja jaotelkaa ne 
teemoittain ryhmiin. 
Missä on jotain yhteistä?  
Mitkä ovat kiinnostavia? 
Mitkä hulluja? Mitkä erilaisia?  
Mitkä mahdollisia?  
Mitkä aivan mahdottomia?

1.
Määritelkää  
HAASTE, TEEMA TAI TAVOITE.
Haaste hukassa? Apua saa Mutku- 
metodipaketista.

3. 
MINITUTKIMUS:
Jokainen etsii, keksii ja kirjaa  
valitusta aiheesta mahdollisimman  
paljon kiinnostavia sanoja, ideoita  
tai asioita luonnoskirjaansa.  
Runsas saalis palkitaan!
Aikaa 15 min.

4. 
IDEAMYRSKY:
Kokoontukaa piiriin tai  
pöydän ympärille.
Jokainen keksii 5 minuutin aikana  
niin monta ajatusta ja ideaa kuin irtoaa.
Aloita keksimällä vaikkapa yksi tyhmä,  
yksi hullu ja yksi hyvä idea!
Voitte käyttää liimalappuja,  
yksi ajatus per lappu.
Asetelkaa laput saman tien  
seinälle tai isolle paperille,  
että ideat ovat heti kaikkien  
käytössä. Ohjaaja voi  
kannustaa huutelemalla  
hyviä kysymyksiä  
ja villitsemällä!

Keksi itse parempi!

6. 
MINDMAP JA KEHITTÄMINEN:
Muodostakaa parit tai ryhmät. 
Valitkaa yksi lappuryhmä ja miettikää 
sen aihetta eteenpäin. Ajatuskartta 
(mindmap) on hyvä tapa hahmottaa 
asioita: kirjoita paperin/pohjan keskelle  
suurin kirjaimin valittu teema ja ympärille  
kupliin aiheeseen liittyviä kysymyksiä,  
sanoja, ajatuksia ja mielikuvia.

2. 
Kerätkää runsas ja jännittävä 
MATERIAALIPANKKI:
lehtiä, kirjoja, kuvia, eri värisiä ja  
tuntuisia papereita ja muita  
materiaaleja, puunpalasia,  
luonnosta löytyneitä juttuja,  
värejä, maaleja, tarrapaperia, 
hyvät sakset, liimaa, hauskoja  
teippejä, korkkeja, naruja, kankaita,  
nappeja, kummallisia pikkuesineitä  
ja muuta inspiroivaa kierrätys- 
materiaalia. Materiaalien on hyvä  
olla esillä hauskasti, vaikkapa pyykki- 
naruilla, pitkin seiniä tai pöydillä.  
Mukaan voi sekoittaa muutamia  
omenia, keksejä tai muita  
pieniä yllätyksiä.

7. 
JAKAMINEN JA KESKUSTELU:
Suunnitelkaa aiheesta tiivis esitys ja kertokaa  
ajatuksenne kaikille. Keskustelkaa aiheesta ja  
keksikää hyviä kysymyksiä! Juttelu ja kommentit  
auttavat kehittämään omaa ideaa eteenpäin ja  
oivaltamaan uutta. Roolileikki on hauska tapa  
saada keskusteluun jännitystä ja  
uusia kulmia.

MUTKU- 

KEKSIMIS KO N E
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