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MUOTOILU
Ornamo on muotoilualan asiantuntijajärjestö:
https://www.ornamo.fi/fi/teema/muotoilualan-koulutus/
Suomu Suomen Muotoilukasvatusseura ry:
https://muotoilukasvatus.info/
Design Forum Finland Design Forum Finlandin tavoitteena on edistää muotoilun
käyttöä suomalaisissa yrityksissä:
http://www.designforum.fi/etusivu
Designarkisto on suomalaisen muotoilun ja suunnittelun valtakunnallinen erikoisarkisto, joka sijaitsee
Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä:
http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/
Design Museo on suomalaisen muotoilun valtakunnallinen erikoismuseo:
http://www.designmuseum.fi/fi/
Ylen Elävä arkistosta löytyy paljon videomateriaalia suomalaisen muotoilun historiasta:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/voittoisaa-taideteollisuuttamme
Museot Suomen museoita:
https://museot.fi/
Tekijänoikeudet Kopiraittila on Kopioston tuottama inspiroiva ja innostava pelillinen materiaali
tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen:
https://kopiraittila.fi/

IDEOINTI
Opinkirjon muotoilukasvatus -materiaalit opettajille:
https://opinkirjo.fi/materiaalit/?mrcategory%5B0%5D=184
Yhteisölliset ideointimenetelmät:
https://oppariapu.wordpress.com/yhteisolliset-ideointimenetelmat/
Työkaluja ideointimenetelmiin, projektinhallintaan yms. englanniksi:

https://www.mindtools.com/fulltoolkit.htm

TYÖPAJAT

Punomo, tuotesuunnittelu, tekniikoita
https://punomo.fi/suunnittelu/perusteita/suunnitteluprosessi/
Suomun materiaalipankki, jossa mm. esimerkki työpajoja:
https://muotoilukasvatus.info/ladattavat-opetusmateriaalit/
Outi Les Pyy on trashionista, joka luennoi ja pitää työpajoja aiheista: eko- ja kierrätysmuoti,
tyyli, DIY, inspiraatio, vaatehuolto:
http://outilespyy.com/luennot-ja-esiintymiset/

ILMAISOHJELMAT

googlen omat ohjelmat: tekstinkäsittelyyn, esityksien ja kyselyiden luomiseen,
kuvien ja tiedostojen jakamiseen:
https://www.google.fi/
kyselyn ja oppimisen työkalu Kahoot!
https://kahoot.com/
kuvakokoelmien tekemiseen ja jakamiseen: Pinterest
https://fi.pinterest.com/
kuvankäsittelyohjelma: Gimp   
https://www.gimp.org/
videoeditointi: We Video https://www.wevideo.com/ (toimii selaimella, kuukausimaksu)
3D-mallinnusohjelma, helppo: Tinkercad
https://www.tinkercad.com/
3D-mallinnusohjelma, monipuolisempi:

https://www.sketchup.com/
3D-mallinnusohjelma, monipuolinen:
https://www.blender.org/
Sketch
https://www.sketch.com/

Puhelimelle ja tabletille:
Adobe Photoshop Mix: valokuvaeditori
Adobe Lightroom CC - Photo Editor: valokuvaeditointiin
Adobe Illustrator Draw: vektoripiirtämiseen
Adobe Capture: vektorointiin
Adobe Premiere Clip: videoeditori
Adobe Photoshop Sketch: piirtämiseen
Adobe Photoshop Express: kuvanmuokkaus ja kollaasi
Adobe Photoshop Fix: Kuvien retusointi ja korjaaminen
Stop Motion: stop motion animaation tekemiseen
Easy Animate: helpon piirrosanimaation tekemiseen
Play- kaupasta tai Appstoresta löytyy runsaasti erilaisia ohjelmia kuvankäsittelyyn ja videoiden editointiin.
Perusversio on useimmiten ilmainen ja sillä voi kokeilla miten appi toimii. Ostamalla maksullisen version,
maksaa muutaman euron, saa enemmän ominaisuuksia ja paremman kuvanlaadun.

KIERRÄTYSMATERIAALIT
Sitra sivuvirrat:
https://www.sitra.fi/aiheet/teolliset-symbioosit/
Motivan materiaalitori:
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitori

EKOLOGISUUS, KESTÄVÄ KEHITYS, KIERRÄTYS

Ilmasto-opas on opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali ilmastonmuutoksesta:
https://openilmasto-opas.fi/
Ympäristökoulutus on Kierrätyskeskuksen monipuolinen ympäristökoulutus:
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus
Ympäristökasvatus FEE Suomi edistää, kehittää ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa:
https://feesuomi.fi/
Zero Waste Finland ry on keväällä 2018 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää
kestävää elämäntapaa ja zero waste -toimintaa Suomessa:
https://zwf.fi/

EKOLOGISUUS, KESTÄVÄ KEHITYS JA KIERRÄTYS MUOTOILUSSA
JA TAITEESSA
Saana ja Olli on muotoiluyritys, joka valmistaa hampputekstiili-mallistonsa läpinäkyvästi ja
paikallisesti lounais-Suomessa:
https://www.saanajaolli.com/
Globe Hope on suomalainen design-talo, joka valmistaa laukkuja ja asusteita kierrätys- ja
ylijäämämateriaaleista sekä luonnonkosmetiikkaa puhtaista Pohjoismaisista raaka-aineista:
https://www.globehope.com/
Vaiko suomalainen muotoiluyritys, joka käyttää tuotannossaan kierrätysmateriaaleja:
https://fi.vai-ko.com/blogs/live-alternative/recycled-materials
KaCaMa Design LAb kierrätysmateriaaleja hyödyntävä yritys:
http://www.kacama.hk/
Ecomania Kestävän kehityksen mukaan valmistettuja tuotteita:
https://www.ecomania.fi/
Plan B uusiotuotteita:
https://www.kierratyskeskus.fi/in_english/plan_b_upcycled_products

Pentatonic kierrätysmateriaaleja hyödyntävä muotoiluyritys: https://www.pentatonic.com/
Matti Mattsson metallitaiteilija, joka käyttää töissään kierrätysmateriaaleja:
http://www.mattimattsson.com/
Choi Jeong Hwa taiteilija, joka tekee mm. suurikokoisia installaatioita arkipäiväisistä kulutustavaroista:
http://choijeonghwa.com/
Suomelan artikkeli kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotteista:
https://www.suomela.fi/tuotteita-kierratysmateriaalista
Turun Sanomien artikkeli kierrätystekstiilien uusiokäytöstä:
http://hyvinvointi.ts.fi/tyyli/kierratysmateriaalista-syntyy-ymparistoystavallista-muotia/
Mediumin artikkeli kierrätysmateriaalien uusiokäytöstä:
https://medium.com/@sugru/7-brands-showing-that-the-future-of-fashion-is-trashion-61d02e9fcf94

VIDEOITA
Sea Chair: https://vimeo.com/58461689

