
 

 

OHJELMA 

F.BAD II Future Materials & Design -työpajat 12.-13.4.2022 
 

Paikka: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta F-siipi, Yliopistonkatu 8 Rovaniemi 

Päivä 1: tiistai 12.4.2022 

Päivien fasilitaattorina toimii Elisa Maljamäki, Lapin AMK 

Aika Ohjelma Tila ja Vastuu 
8:30-9:00 Aamukahvit Petronella  
9:00-9:30  

Tervetuloa  
 
Esittelykierros ja ryhmät 
 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Susan Kunnas, Luke 
Heidi Pietarinen, Lay 
Fasilitaattori  

9:30-12:00 Ideakävely, jossa yrittäjät saavat  
- tietoa mm. kasvien hyödyntämisestä 

tekstiileissä, luonnontuotteiden 
käsittelytapojen tuomista mahdollisuuksista 
uusien materiaalien valmistuksessa 

- tutustua F.BAD II – hankkeen materiaaleihin, 
uutteisiin ja älytekstiilimateriaaleihin 

- tietoa luonnon tuotteiden ja materiaalien 
uusista innovaatioista tekstiilimateriaaleissa 

- tietoa eri tekstiilimateriaaleista (pellava, 
puuvilla, villa, poronnahka jne.), joita 
työpajan aikana voi hyödyntää esim. 
tekstiileissä ja vaatetuksessa, asusteissa 
kuten koruissa ym. 

- tietoa kuoseista ja kuosisuunnittelusta  
 
Pieni välitauko (5-10 min) 
 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Fasilitaattori + ryhmien vetäjät ja 
asiantuntijat 
 

12:00-13:00 Lounas Petronella 
13:00-14:00 Lotuksen kukka - edellisestä vaiheesta mukaan 

otetuista ideoista tuotetaan lisää ideoita 
hyödynnettäväksi  
 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Fasilitaattori + ryhmien vetäjät 
ja asiantuntijat 

14:00-14:30 Iltapäiväkahvit joustavasti Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
14:30-15:30 Yritysten tarpeet ja käyttäjien tarpeet – miten ideat 

sopivat käyttäjien arkeen ja tarinoihin? Mitä ovat 
yritysten tarpeet ja kohderyhmät? 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Fasilitaattori + ryhmien vetäjät 
 

15:30-16:00  
Yhteinen lopetus ja seuraavan päivän aikataulu 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Heidi Pietarinen, Lapin yliopisto, 
taiteiden tiedekunta 



 

 

Päivä 1: keskiviikko 13.4.2022 

Päivien fasilitaattorina toimii Elisa Maljamäki, Lapin AMK 

Aika Ohjelma Vastuu 
8:30-9:00 Aamukahvit Petronella 
9:00-9:15  

Huomenta!  
Päivän ohjelma 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Reeta Sipola, Lapin AMK 
Fasilitaattori 

9:15-9:45  
Alustusta prototyypeistä ja niiden tuomista 
mahdollisuuksista 
 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Elisa Maljamäki, Lapin AMK ja  
Ana Nuutinen, Lapin yliopisto 

9:45-12:00  
 
Alustavien tuoteprototyyppien suunnittelu ideoiden 
pohjalta, asiantuntijoiden avulla. 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
 
Fasilitaattori + ryhmien vetäjät ja 
asiantuntijat 
 

12:00-13:00 Lounas Petronella 
13:00-14:30 Protojen tekeminen ja sanallinen kuvaus 

suunnitelmasta ohjatusti. 
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Ryhmien vetäjät 

14:30-15:00 Iltapäiväkahvit Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
15:00-15:50  

 
Tuoteprototyyppiaihioiden valinta F.BAD II – 
hankkeeseen ja prosessin jatkaminen 
 
Työpajoissa valmisteltujen protojen esittely ja valinta 
äänestyksellä seuraavaan työpajaan 
Yritykset valitsevat äänestämällä yhden prototyypin 
(”yleisön suosikki”) jatkoon. Myös F.BAD II -
hanketiimi äänestää yhden prototyypin jatkoon. 
Valittuja prototyyppiaihioita viedään eteenpäin 
ensimmäisiksi älytekstiilituoteprototyypeiksi 
hankkeen aikana. 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
 
Susan Kunnas, Luke 
 
 
Fasilitaattori 

 
15:50-16:00 

 
Heippa hei! 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Susan Kunnas, Luke 

 

 

 

 


