
Demo 1
TJTA104: Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus



Ryhmäläisiin tutustuminen

Jokainen kertoo vuorotelleen (1 min per hlö) 

1. Kuka olen, mistä tulen ja miksi olen täällä?

2. Millaista osaamista minulla on harjoitustyön työstämiseen?

3. Millaisia tavoitteita minulla on kurssin suorittamiseen liittyen?



Ryhmäläisiin tutustuminen (…jatkuu)

Keskustelua (3min) 

1. Millaista osaamista havaittiin olevan ryhmässä?

2. Millaisia tavoitteita havaittiin ryhmässä olevan kurssin 
suorittamiseen liittyen?
- Mitkä tavoitteet olivat yhteneviä?

- Mitkä eriäviä? 



Ryhmäkeskustelu

• Pohtikaa ryhmässä

”Mitä on argumentoiva suunnittelu?” 

• Vastauksen antaminen 
1. Menkää osoitteeseen: https://flinga.fi/s/FTDZCJG

2. Kirjoita ympyräkuvioon ryhmän vastaus

https://flinga.fi/s/FTDZCJG


”Argumentative (i.e., explanatory) design means the practice by which design solutions 
are evidence based.” (Saariluoma, 2005, s.1)

”In the ideal of explanatory design, one must look for solutions, which can be explained 
on the ground of scientific knowledge and from the explanatory point of view the more 

well argued the design decisions the better the design.” (Saariluoma, 2005, s.13)

• Kaikkiin mahdollisiin suunnitteluratkaisuihin ei aina välttämättä löydy 
yhtä täysin sopivaa lähdettä. 

• Olennaista on reflektiivisesti kirjoittaa auki tehdyt suunnitteluratkaisut 
perusteluineen. 

• Argumentoivassa suunnittelussa luovuus nähdään analyyttisena 
ajatteluna ja täten hyvin tärkeänä osana prosessia. 

Saariluoma, P. (2005). Explanatory frameworks for interaction design. Teoksessa A. Pirhonen, H. Isomäki, C, Roast & P. Saariluoma (toim.), Future interaction design (s. 67-
83). London: Springer.



Kysymysten kerääminen Flingaan

• Demon aikana esiin nousevia kysymyksiä tai kommentteja voi kirjoittaa 
Flingaan

1. Mene osoitteeseen: https://flinga.fi/s/F7J7QR5

2. Kirjoita kysymys/kommentti ympyräkuvioon

• Ohjaajat pyrkivät vastaamaan kysymyksiin demon aikana
• Kysymykset joihin ei ehditä vastaamaan demon aikana, käsitellään kurssin Moodlen 

keskustelualueella demosessioiden jälkeen.

• Usein kysytyt kysymykset käsitellään kurssin Moodlen keskustelualueella 

• Kysymyksiä pitää/voi esittää demon aikana ohjaajalle myös suullisesti 

https://flinga.fi/s/F7J7QR5


Yleistä harjoitustyöhön liittyen

• Onko kaikkien ryhmäläisten nimet Moodlessa?

• Demo 1 ohje & materiaalit: https://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/

• Käyttöliittymäkuvat (i.e., Toimintapolku) tulee palauttaa pdf-tiedostona

• Tiedostonimien tulee olla muotoa: 

VANHAT: käyttäjätunnus_käyttäjätunnus_käyttäjätunnus_vanhatKLkuvat.pdf

UUDET: käyttäjätunnus_käyttäjätunnus_käyttäjätunnus_uudetKLkuvat.pdf

Esim. jomasilv_soilkark_matimilkk_uudetKLkuvat.pdf

• DL to 7.2.2019 (Tärkeää, ettei ylity!)

• Muista oppimispäiväkirjan täyttäminen

https://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/

