
Matkamuistoja Myllytullista



Koulumme 140-vuotisjuhlien kunniaksi 7. luokkalaiset ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat korut, jotka saivat 
inspiraationsa koulurakennuksestamme sekä koulumme arjesta. Koulumme vanhan, uusgoottilaista 
tyylisuuntaa edustavan osan on piirtänyt Oulun lääninarkkitehti Johan Jacob Ahrenberg ja se vihittiin käyttöön 
11.11.1901. Vuonna 1960 saatiin kaivattua lisätilaa, kun arkkitehti Liisa Oikkosen suunnittelema ns. uusi puoli 
otettiin käyttöön.

Aloitimme tehtävän tutustumalla suomalaisiin koruihin ja korusuunnitteluun yleensä. Sitten oli vuorossa 
”tutkimusretki” omaan, tuttuun koulurakennukseemme. Tällä kertaa lähestyimme sitä aistit avoimina, eri 
kulmista, kiinnittäen erityistä huomiota arkkitehtonisiin yksityiskohtiin ja mielenkiintoisiin muotoihin. Otimme 
valokuvia ja teimme nopeita luonnoksia kiertäessämme rakennusta sisältä ja ulkoa.



Esimerkkejä
koruja inspiroineista
yksityiskohdista
koulurakennuksessa.



Jokainen toteutti oman korunsa, mutta ideointia ja suunnittelua tehtiin paljon yhdessä. Kun suunnitelmat 
löysivät lopullisen muotonsa, oppilaat muunsivat paperille luonnostelemansa korut digitaaliseen muotoon 
Inkscape-vektorigrafiikkaohjelmalla. Inkscape-ohjelman käytön harjoitteluun saimme tukea Oulun Yliopiston 
FabLabistä. Vektorigrafiikan käyttö oli uutta sekä opelle että oppilaille, mutta yhteistyöllä siitäkin selvittiin! 
Ohimenevät epätoivon hetket muuttuivat onnistumisen iloksi viimeistään silloin, kun useamman viikon 
projektin lopuksi kävimme vierailulla yliopiston FabLabissä, jossa korut valmistettiin laserleikkurilla FabLabin
henkilökunnan avustuksella. Koululla sitten saatettiin korut ja avaimenperät käyttövalmiiksi metalliosat lisäten.



Opettajan antamia tavoitteita tehtävälle olivat muotoilun mahdollisuuksiin sekä Inkscape-ohjelmaan ja 
laserleikkaustekniikkaan tutustuminen, oman koulurakennuksen (tai kouluarjen) yksityiskohdan ideoiminen 
koruksi sekä kuva-aiheen muokkaaminen/pelkistäminen toimivaksi ja kiehtovaksi käyttötaiteeksi. Lisäksi 
oppilaat asettivat tehtävälle omia henkilökohtaisia tavoitteita. Oppilaiden itsearvioinneista kävi ilmi, että 
asetetut tavoitteet saavutettiin ja että projektin aikana opittiin paljon uutta! J

”Tehtävä herätti kysymyksiä tästä koulusta,
ja siitä, mitä tämä koulu symboloi. Opin
tuntemaan tätä koulua enemmän ja
tunnistamaan sen piirteitä.” 

”Korun suunnittelussa ja hyvän idean keksimisessä
meni aika kauan. Kiertelin koululla kaverin kanssa
etsimässä inspiraatioita. Halusin jotain yksinkertaista
ja merkityksellistä. Lopuksi keksin idean, joka oli Ittenin
väriympyrän keskikolmio.”

”Työn aikana koin tosi monta ongelmaa.
En osannut käyttää ohjelmaa, jolla teimme
korut hirveän hyvin. Opin lopulta käyttämään
sovellusta aika hyvin. Opin myös kärsivällisyyttä.”



Valmiista tuotoksista
tehtiin näyttely
koulun käytävän
lasivitriinikaappiin.




