ALVAR AALTO -AINEISTO
Alvar Aalto -aineisto sisältää:
• ohjeita ja ideoita Alvar Aalton käsittelyyn ryhmissä
• Alvar Aallosta kertovan selkotekstin
• aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä
• Alvar Aalto -kuvapelin.
Tulosta tarvitsemasi osat. Kuvapeli ja tehtäväsivut kannattaa
tulostaa vain yhdelle puolelle paperia. Sivut voi tulostaa myös
A3-kokoiselle paperille, jos käyttäjät näkevät huonosti.
Alvar Aalto -aineiston käyttäminen
Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla.
Kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset ja tehtävät
tekevät tekstistä omakohtaisemman. Ympäristön arviointia voi
harjoitella Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? -tehtävän
avulla. Yllättävien ympäristökysymysten avulla voi keskustella
omaan elinympäristöön liittyvistä mielipiteistä, havainnoista
ja aistimuksista. Alvar Aallon teoksiin voi tutustua pelaamalla
kuvapeliä. Kokoontumisen aikana voi myös katsella kuvia ja
lyhyitä videoita.
Yhteistä tekemistä
Alvar Aallon teoksiin voi tutustua monessa paikassa.
Retkikohteita voivat olla esimerkiksi Artek, ravintola Savoy,
museot ja muut julkiset rakennukset. Joillakin paikkakunnilla
voi suunnitella teemallisen kävely- ja kuvauskierroksen.
Yhteisten tilojen havainnointi herättää aisteja ja keskustelua.
Havainnoinnin ja keskustelun jälkeen tilan sisustusta voi
muuttaa. Vinkkejä tilan tarkasteluun löytyy tiedostoista
Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden ja Playcen
työkalupakki. Pdf-tiedostot löytyvät internetistä, kun käyttää
tiedoston nimeä hakusanana.
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Alvar Aalto internetissä
• Alvar Aalto -museo
www.alvaraalto.fi
• Alvarin maailma -kuvakierros
alvarin-maailma.expedia.fi
• Alvar Aallon Helsinki.
https://www.myhelsinki.fi/fi/nae-jakoe/alvar-aallon-helsinki
• Artekin sivuilla on kuvia Alvar Aallon
huonekaluista, joita on edelleen
myynnissä. www.artek.fi
• Luettelo Alvar Aallon
suunnittelemista rakennuksista
fi.wikipedia.org. Sivu löytyy, kun
käyttää otsikkoa hakusanana.
• Paljon kuvia Alvar Aallosta ja hänen
teoksistaan. www.finna.fi
• Kuvia ja tietoa ravintola Savoysta
https://savoyhelsinki.fi/
Alvar Aalto -aiheisia videoita
YouTubessa
• Chronology of Alvar Aalto Furniture.
Mustavalkoinen, rauhallisesti etenevä
animaatio Aallon huonekalujen
kehityksestä. Ei puhetta.
Kesto 2 min.
• Making of: Stool 60 by Alvar Aalto.
Havainnollinen video klassikkojakkaran valmistuksesta. Ei puhetta.
Kesto 4 min.
• Sanatorio de Paimio,
arquitecto Alvar Aalto, 1929.
Rauhallinen kierros Paimion
parantolassa. Ei puhetta. Kesto 7 min.
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• The Aalto Vase – From Beginning
to End. Video Aalto-maljakon
valmistusvaiheista. Puhe suomeksi.
Kesto 4 min.
Alvar Aalto -museoita
• Alvar Aalto -museo, Jyväskylä
• Muuratsalon koetalo, Jyväskylä
• Alvar Aallon kotitalo, Helsinki
• Alvar Aallon Ateljee, Helsinki
Alvar Aalto -aiheisia kirjoja
Runsaasti kuvitettuja suomenkielisiä
kirjoja Alvar Aallon teoksista
• Alvar Aalto 1898–1976 – Paratiiseja
pienille ihmisille. Louna Lahti 2004.
• Alvar Aalto kuvataiteilijana
Erik Kruskopf 2012
• Alvar Aalto – Puu taipuu
Aila Kolehmainen (toim.) 2010
• Alvar Aalto – Mestariteoksia
Göran Schildt 1998

Alvar Aalto -aineisto on osa Suomi-sarjaa.
Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden
monipuolista ja osallistavaa käyttöä
ryhmätoiminnassa.
Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita
Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista
selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä,
tehtäviä ja kuvia. Aineisto on tulostettavissa
Opikkeen verkkokaupasta, Vanhustyön
keskusliiton Vahvike.fi-aineistopankista ja
RyhmäRenki.fi-sivustolta.
Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo,
jonka työskentelyn on mahdollistanut
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

