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Ideoiminen

sosiaalinen linkkien ja kuvien jakopalvelu

vaatii rekisteröitymisen

ryhmällä yhteisiä kansioita työpajoja varten

kollaasit, mindmapit

suomenkielinen, ei vaadi osallistujilta kirjautumista

linkki helppo jakaa!

kuvakollaasisovellus

ajatuskarttatyökalu

brainstorm ja äänestys

Pinterest

Padlet

PicCollage ja Layout

Mindmup

Tricider

Netissä paljon erilaisia ilmaisia sovelluksia ja ohjelmia

puhelimelle ja tietokoneelle.

Kysy myös osallistujilta heidän käyttämiään sovelluksia!

HUOMIOITA

ILMAISOHJELMAT
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kuvien varmuuskopionti ja jakaminen

myös pienet kuvankorjaukset ja muokkaukset

ryhmän yhteinen albumin johon kaikki pääsevät lisäämään kuvia

hyvä kuvanmuokkausohjelma

suomenkielinen, yksinkertainen valikko ja helppokäyttöinen

ei mainoksia! 

monipuolinen, saa tehtyä yksinkertaisia pikkusäätöjä, mutta myös esim.

kaksoisvalotuskuvia näppärästi

hyviä ominaisuuksia, helppo käyttää! 

vaatii Google-tilin

yhteensopiva maksullisten Adoben kuvankäsittelyohjelemien kanssa

piirustussovellus

löytyy tasot, jotka helpottaa tekemistä paljon

helposti käytettäviä efektejä kuviin

vesileima jää näkyviin ilmaisversiossa

kuin Photoshop, mutta ilmainen

tietokoneelle

videoiden editointiohjelma

Google Kuvat

Snapseed

Adobe Photoshop Fix, Adobe Sketch 

Sketch 

Werble

Gimp

Vivavideo

Kuvankäsittely



 Kaavi | Kiuruvesi | Kupio | Leppävirta | Pielavesi | Rautalampi | Siilinjärvi | Sonkajärvi | Suonenjoki | Tervo | Varkaus | Vesanto | Vieremä

3D-mallinnus

hyvin yksinkertainen käyttää

sovelluksessa oma Minecraft-rakenteluohjelma

3D-mallinnusohjelma

helppo perusmallinnosohjelma,  saa hyvin arkkitehtuuriakin aikaiseksi

väriympyrä, värien poimiminen kuvasta, omat värikartat

Kuvan muokkaamien Low Poly -tyyliin

Nopeutettuja timelapse-videoita

graafiseen suunnitteluun tarkoitettu selainpohjainen sovellus

Mallinnus

Tinkercad

Blender

SketchUp Make

Värit ja graafinen suunnittelu

Adobe Color

Polygon Effect

Framelapse

Canva
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Kotimaisten ja kansainvälisten museoiden virtuaalinäyttelyt ja

videomateriaalit museoiden nettisivuilla ja YouTubessa.

Tee oma virtuaalinäyttely ja vie osallistujat museovierailulle

oman puhelimen ja meet-yhteyden välityksellä!

HUOMIOITA

muotoilutarinoita:

http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/muotoilutarinat

verkkonäyttelyt: https://www.designmuseum.fi/fi/nayttelyt/#verkkonayttelyt

arkisto: https://collection.designmuseum.fi/fi/

Utopia – nyt -näyttely: https://www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/utopia-

nyt-kertomus-suomalaisesta-muotoilusta/

muotoilukasvatusmateriaalia::

https://www.designmuseum.fi/fi/events/muotoilun-tyokaluja/

näyttelykierros Generation 2020 -

näyttelyyn:https://amosrex.fi/nayttelyt/generation-2020/#taidetta-verkossa

https://www.fotografiska.com/sto/en/experience/exhibitions/

Jani Leinonen maalaamassa muraalia, lyhyt

video:https://www.youtube.com/watch?v=E83ygf_tBXU

Elka, Designarkisto

Designmuseo

Amos Rex

Fotografiska, valokuvataiteen museo

Taidekupla

Museoiden virtuaalimateriaalia


