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KÄSITYÖ KUNTOUTTAA! -HANKE 

Käsityö kuntouttaa! -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke (TL 5) 
kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen kädentaitojen ja luontolähtöisten menetelmien näkö-
kulmista. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja kädentaitojen ja luontolähtöisten kä-
dentaitojen kuntouttavaan työtoimintaan sekä erilaisia kädentaitoihin ja luontolähtöisiin mene-
telmiin perustuvia työkaluja kuntouttavassa työtoiminnassa hyödynnettäväksi.  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, jotka ovat kehittämistoimin-
nan keskiössä. Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajat, joille 
järjestetään aiheesta koulutusta vuoden 2022 keväällä. Hankkeen toteuttajana toimii Taito Lappi 
ry, ja pääasiallisena touhuajana hankkeessa on Kunto Peukku –ohjaaja Merja Timonen.  

 
ALKUSANAT 

Luontokäsityö-toimintakortit ovat yksi Käsityö kuntouttaa! -hankkeen tuotoksista. Ne ovat tarkoi-
tettu erityisesti ryhmämuotoisen luontolähtöisten kädentaitojen kuntouttavan työtoiminnan oh-
jaajan tueksi käsitöiden ohjaamiseen, mutta niiden avulla kuntouttavan työtoiminnan asiakas voi 
toteuttaa käsityön myös itsekseen. Toimintakorteissa on 24 erilaista käsityötä, jotka on jaoteltu 
vuodenaikojen mukaan ja taitotason perusteella. Jokaisen käsityöohjeen alussa on pieni alustus 
luontokäsityöhön: tämä voi olla luontoharjoitus tai pohdintatehtävä, joka tukee toimintakortin 
osa-aluetta.  
 

Pohdintatehtävien osa-alueet: osallisuus, luontosuhde ja aistit 

Luontokäsityöt ja niihin liittyvät luontoharjoitukset tai pohdintatehtävät ovat jaoteltu kolmeen 
eri osa-alueeseen: osallisuuteen, luontosuhteeseen ja aisteihin. Osallisuuteen liittyvät käsityöt ja 
tehtävät on tarkoitettu tukemaan ryhmätoimintaan osallistuvien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Luontosuhdetta tukevat käsityöt ja tehtävät puolestaan tukevat ja elvyttävät osallistujan suhdet-
ta luontoon ja meitä ympäröivään maailmaan. Aistit osa-alueen käsityöt ja tehtävät pyrkivät he-
rättelemään kaikkia aisteja ja edistävät osallistujan itsetuntemusta.  
 
Toimintakortteja käyttävän ohjaajan tehtävänä on tukea käsi-
työn tekijää käsittelemään kyseistä osa-aluetta luontolähtöisil-
lä menetelmillä ja käsityön keinoin. Luovan toiminnan, kuten 
käsityön, ja luontolähtöisten menetelmien yhdistäminen auttaa 
sanoittamaan, käsittelemään ja jakamaan erilaisia tunteita, 
ajatuksia ja kokemuksia.  
 
 

Innostavia käsityöhetkiä ja  
elvyttäviä luontoretkiä toivottaen, 

 
Merja Timonen eli Memmu 
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TOIMINTAKORTTIEN TULKINTAOHJE 

 
Pohdintatehtävä 
Tässä on lyhyt alustus käsityöhön ja pohdintatehtävä, jo-
ka tukee toimintakortin osa-aluetta.  
  
Tarvikkeet  
Tässä kohtaa kerrotaan käsityön tekemiseen tarvittavat 
materiaalit ja tarvikkeet.  

 
Alkuvalmistelut:  
Alkuvalmisteluissa kerrotaan mitä sinun pitää huomioida 
tai mitä pitää tehdä ennen varsinaista käsityön tekemisen 
aloittamista. 
 
Työohjeet: 
Työohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta miten käsityö toteutetaan. Tekstin vieressä on kuvia työ-
vaiheista. 
 
Ohjaajalle: 
Tässä kohdassa on vinkkejä ohjaajalle käsityön tekemiseen. Vinkit voivat sisältää muun muassa 
vaihtoehtoisia tapoja toteutukselle, lisätietoja materiaalien hankinnasta jne. 
 
Omat muistiinpanot: 
Tähän kohtaan voi kirjoittaa omia muistiinpanoja, jotka auttavat käsityön ohjaamisessa. 
 
MERKKIEN SELITYKSET: 
 

LUONTOKÄSITÖIDEN JA –HARJOITUSTEN OSA-ALUEET 
 
 
 
 

     

Tässä kohtaa on mallikuva 
valmistettavasta käsityöstä. 

INFOALUE 

Infoalue sisältää tiedon käsityön taitotasosta ja mitä 
osa-aluetta käsityö ja siihen liittyvä harjoitus edis-
tää. Lisäksi näet tässä arvion käsityön tekemiseen 
kuluvasta ajasta ja arvioidut kustannukset henkilöä 
kohden. Infoalueen väri kertoo mihin vuodenaikaan 
käsityö soveltuu parhaiten tehtäväksi. Merkkien seli-
tykset ovat sivun alalaidassa. 

KUSTANNUKSET 

Kustannukset kattavat vain mate-
riaalit, ei esimerkiksi työvälineitä. 
 
  0 - 5 € / hlö = 

5 - 10 € / hlö = 

  > 10 € / hlö = 

Ohje on helppo ja sopii kaikille 
taitotasosta riippumatta. 

Ohje on jo hivenen vaikeampi 
ja vaatii keskittymistä. 

Ohje on haastava ja se sisältää 
esimerkiksi erikoistekniikoita. 

TAITOTASOT VUODENAJAT (infoalueen taustaväri) 
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VILLALANGAN PURKKIVÄRJÄYS    
LUONNONMATERIAALEILLA 

Väriloistoa luonnonmateriaaleista 

Luonnonväriaineilla värjäämistä on harjoitettu Suomessa jo vuosi-
satoja. Se on osa suomalaista käsityökulttuuria ja perinnettä. Mi-
kä parasta, luonnonväreillä värjääminen on ekologista! 

Tutustukaa luonnonvärjäyksestä kertovaan kirjallisuuteen ja tut-
kikaa mitä luonnonmateriaaleja voidaan käyttää värjäykseen ja 
mitä värejä niillä voi saada aikaiseksi. Minkä värisen lankavyyhdin 
sinä haluaisit tehdä? Värjätkää purkkivärjäyksellä lankoja eri väri-
siksi. Tehkää yhteinen värikartta värjäämistänne langoista. 

Tarvikkeet - alunaa ja viinikiveä (puretukseen) 

   - 100 g villalankaa tai villasekoitelankaa,  
   - värjäysmateriaalia eli luonnonmateriaaleja  
   - noin 2,5 litran lasipurkki 
   - kattila ja vettä 
   - lämpömittari ja tarkka vaaka sekä keppi vyyhdin nosteluun 

Alkuvalmistelut  

Vyyhditä lanka ennen työskentelyn aloittamista. Tee vyyhdistä reilun mittainen (noin metri), jotta se on 
helppo kerrostaa värjäysmateriaalien kanssa purkkiin. Vyyhdin tekemisessä voit hyödyntää esimerkiksi pahvi-
laatikkoa, pöydän reunaa tai tuolin jalkoja. 

Työohjeet 

 Lankojen purettaminen 

1. Esipureta ensin langat. Ilman lankojen purettamista väriaine ei kiinnity lan-
kaan. Ohjeen purettamiseen löydät Taitoliiton sivuilta: https://
www.taito.fi/ajankohtaista/villalangan_puretus/   

2. Voit jatkaa langan värjäystä heti esipuretuksen jälkeen tai antaa langan 
jäähtyä ensin liemessä ja kuivattaa se sitten ilmavasti myöhempää värjäys-
tä varten. 

3. Ennen värjäyksen aloittamista kerää ensin kaikki ainekset esille. Viereises-
sä kuvassa purkki on rakennettu mandariinin ja kiivin kuorista sekä viiniry-
päleen oksista, mutta vinkkejä erilaisten luonnonmateriaalien käytöstä vär-
jäyksessä löydät liitteestä 1.  

Purkin rakentaminen 

4. Kastele ensin lankavyyhti ja punnitse tarvittava määrä värjäysaineita.  
Aloita sitten purkin rakentaminen puhtaaseen lasipurkkiin. Ripottele vär-
jäysaineita purkin pohjalle niin, että purkin pohja peittyy.  

5. Asettele sitten osa lankavyyhdistä väriaineiden päälle. Ripottele sitten seu-
raava kerros värjäysaineita ja asettele jälleen lankaa niiden päälle. 

6. Jatka purkin rakentamista kerroksittain, kunnes purkki on täynnä.  

 

https://www.taito.fi/ajankohtaista/villalangan_puretus/
https://www.taito.fi/ajankohtaista/villalangan_puretus/
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Ohjaajalle 

Värjäysprosessi kestää vähintään neljä viikkoa, joten tälle on hyvä varata aikaa. Ensimmäisenä päivänä ra-
kentaa purkit, neljän viikon päästä purkit puretaan ja langat huuhdellaan. Seuraavalla viikolla langoista voi-
daan neuloa vaikkapa sukat tai virkata pipo. 
 
Hyvää tietoa luonnonväreillä värjäämisestä löytyy Värjärikilta ry:n sivuilta ja Anna-Karoliina Tetrin kirjoista. 
 
Väriaineista ja ympäristöystävällisestä värjäyksestä löydät lisätietoa esimerkiksi Taitoliiton sivuilta: 
https://www.taito.fi/kasityoohjeet-ja-jutut/varjays/varjays_ja_ymparisto/ 

Omat muistiinpanot 

Alkuperäisohje: Värjätään yhdessä –purkkivärjäys, Anna-Karoliina Tetri ja Taitoliitto  
Ohjeen sovellus ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 7. Lämmitä kattilassa vettä noin 60 asteiseksi. Jos sinulla ei ole lämpö-
mittaria käytössä, niin ota hanasta niin kuumaa vettä kuin mahdollista. 

8. Kaada purkkiin kuumaa vettä lähes täyteen asti. Sulje purkki ilmatii-
viisti. Mikäli purkin tiiviste on mennyt huonoksi, voit käyttää esimer-
kiksi voipaperia tiivisteenä purkin ja kannen välissä. 

9. Jätä purkki värjäytymään lämpimään paikkaan, kuten lämpöpatterin 
lähelle. Purkin alle kannattaa laittaa jokin alusta siltä varalta, että 
purkki vuotaa. Purkki saa värjäytyä nyt vähintään nelisen viikkoa. Do-
kumentoi langan värjääntymistä viikoittain valokuvaamalla.  

Home purkin pinnalla: 

Purkin pinnalle saattaa kertyä joskus hometta. Aukaise tällöin purkki, kuori 
näkyvä home pois ja kaada purkkiin kiehuvaa vettä. Kiehuva vesi tappaa 
homeen. 

Purkin purkaminen: 

11. Avaa purkki varovasti ja nosta värjääntynyt lanka pesuvatiin. Siivilöi 
väriaineet pois ja kaada värjäysliemi viemäriin. Värjäysaineet voit lait-
taa biojätteisiin.  

12. Huuhtele lanka huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä niin kauan, ettei 
siitä irtoa enää väriä. Puristele vyyhti varovasti kuivaksi ja jätä se kui-
vumaan ilmavasti. Mahdolliset väriaineiden jäämät saat irti vyyhdistä 
ravistamalla sitä kevyesti. 

13. Pese lopuksi värjäyskäytössä olleet tarvikkeet huolellisesti astianpesu-
aineella. Ethän käytä värjäyskäytössä olleita tarvikkeita muuhun käyt-
töön. 

14. Kuivuttuaan vyyhti on valmis käytettäväksi. Huomioithan, että luon-
nonväriaineilla värjätyissä langoissa värinkestävyys voi vaihdella. 

 

 

https://www.taito.fi/kasityoohjeet-ja-jutut/varjays/varjays_ja_ymparisto/
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MAALATUT MATONPESUHARJAT 

Yhteinen matonpesuretki 

Räsymattojen pesu kuuluu kesään. Matonpesu on myös hyvä arki-
nen askare, jota voidaan harjoitella kuntouttavassa työtoiminnas-
sa. Tiedätkö onko paikkakunnallasi julkisia matonpesupaikkoja ja 
missä niitä on? Oletko sinä käynyt koskaan pesemässä mattoja 
matonpesupaikalla?  
 
Maalatkaa ikiomat matonpesuharjat, ja tehkää sitten yhdessä 
retki matonpesupaikalle pesemään omia mattoja. Pohtikaa yh-
dessä mikä tekee räsymatosta ekologisen ja kestävän valinnan? 
Minkälaisia hyötyjä mattojen pesemisestä itse voi olla? 
 
Tarvikkeet - puinen juuriharja 
   - akryylimaaleja/tusseja ja pensseleitä 
   - spraylakkaa 
   - maalarinteippiä 
   - suojamuovia 
   - astioita tai lautasia maalia varten 

Työohjeet 
 
 

 

1. Suojaa työpöytä muovilla ja ota kaikki tar-
vikkeet esille. Pensseleitä on hyvä olla eri-
laisia ja erikokoisia. Mandala-koristeiden 
tekemiseen soveltuvat hyvin esimerkiksi 
kynsikoristeluun tarkoitetut pilkutuskynät 
tai hammastikut, grillivarrastikut yms. Ve-
siohenteiset akryylimaalit soveltuvat erin-
omaisesti matonpesuharjan maalaamiseen. 

2. Maalarinteipillä on hyvä rajata maalattavaa alu-
etta. Tässä on suojattu harjan päällysosa reu-
nan maalausta varten. 

3. Ota pienet määrät akryylimaaleja maalialustal-
le. Sekoita tarvittaessa haluamasi väri ja maa-
laa reuna. 

HUOM! Akryylimaali on riittoisaa, joten älä tuhlaa 
värejä! 
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Ohjaajalle 

Räsymattojen pesuvinkkejä löytyy esimerkiksi Marttojen sivuilta: 
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/pyykki/pese-oikein/rasymattojen-pesu/ 
 
Omat muistiinpanot 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

7. Anna maalin kuivua hetken ja 
poista sitten päällysosaa suo-
jannut maalarinteippi. Anna 
reunan maalin sitten kuivua 
rauhassa puolisen tuntia en-
nen kuin teippaat reunan har-
jan päällysosan maalaamista 
varten. 

8. Maalarinteipillä saadaan ai-
kaiseksi tarkkarajaisia reuno-
ja. Se on helppo irrottaa pin-
nasta eikä siitä jää liimajäl-
kiä.  

 

VINKKI! Voit tehdä maalarinteipin 
avulla myös kuvioita. Kokeile esi-
merkiksi erilaisten kolmioiden te-
kemistä maalarinteipillä harjan 
puuosaan. 

10. Kun olet maalannut reunan, 
on aika maalata harjan pääl-
lysosa. Sekoita tarvittaessa 
haluamasi väriseos ja levitä 
tasainen kerros maalia hyvä-
laatuisella pensselillä.  

11. Jätä maali kuivumaan ja pois-
ta reunoja suojaava maalarin-
teippi, kun maalattu pinta on 
kosketuskuiva. Anna maalin 
kuivua vähintään puoli tuntia 
ennen kuin lähdet tekemään 
koristeita harjaan. 

12. Harjan voi koristella monella 
eri tavalla. Voit kirjoittaa 
harjaan tekstiä tai vain maa-
lata siihen kuvioita. Käytä 
tarvittaessa erilaisia pensse-
leitä ja muita työvälineitä 
apuna. 

12. Kynsien koristeluun tarkoite-
tuilla pilkutuskynillä saa hie-
noja mandalakuvioita ai-
kaiseksi. Pilkutuskyniä on ole-
massa eri kokoisia ja ne ovat 
usein kaksipäisiä. Vaihtoehtoi-
sesti voit käyttää pisteiden 
tekemiseen grillitikkua, ham-
mastikkua tai muuta vastaa-
vaa. Kasta tikun pää kevyesti 
maalissa ja tee sitten harjaan 
pilkkuja tökkäämällä tikulla 
haluamaasi kohtaan. 

13. Anna maalin kuivua lopuksi 
rauhassa. Suojaa harjasosa 
maalarinteipillä ja suihkauta 
ohut kerros lakkaa maalin 
päälle, jotta maalauksesta 
tulee kestävä. 

HUOM! Huolehdi ilmanvaihdosta 
lakan kanssa työskennellessä!  

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/pyykki/pese-oikein/rasymattojen-pesu/
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MUNANKUORILLA KORISTELTU       
YRTTIRUUKKU 

Löydä itsesi luonnosta 

Harjoituksen voi tehdä metsäretkellä tai luontovalokuvakorttien 
avulla sisätiloissa. Harjoituksen ajaksi voidaan laittaa luontoääniä 
soimaan sisätiloihin. 
 
Pohdi metsässä kulkiessasi mikä luontoelementti kuvastaa sinua. 
Oletko luja kuin kallio, vapaa kuin taivaan linnut, kirpsakka kuin 
puolukka vai pehmeä kuin sammalmatto? Käykää keskustellen 
kierros aiheesta.  
 
Sisätiloissa tehdessä itseä kuvaavia luontoelementtejä voidaan 
etsiä valokuvakorteista. Jokainen valitsee vähintään yhden kor-
tin. 
 
Tarvikkeet - Saviruukku (myös vanha käy) 
   - Maaleja (kalustemaali, askartelu– tai akryylimaali, vesivärit) 
   - Munankuoria 
   - Liimaa (esim. Erikeeper) 
   - Lakkaa (kalustelakka tai spraylakka) 
   - Cocktailtikkuja 
   - Pensseleitä, hiomapaperia (P100-180) ja leivinpaperia   

Työohjeet 

 

1. Pese saviruukku huo-
lellisesti, mikäli käy-
tät vanhaa ruukkua.  

2. Poista munankuorista 
kalvo liottamalla niitä 
lämpimässä vedessä. 
Kalvo lähtee hetken 
päästä hieromalla 
pois.  

3. Saviruukku pohjamaa-
lataan ensin. Tässä on 
käytetty Rust-
Oleumin Chalky Finish
–kalustemaalia, mutta 
voit käyttää myös esi-
merkiksi askartelu– 
tai akryylimaaleja. 
Ruukun sisäpuoli on 
vain yläreunasta. 

 
4. Kun maali on kuivunut, 

aloita munankuorien 
liimaaminen. Levitä 
liimaa pensselillä ruu-
kun pintaan, murra 
munankuoresta sopiva 
palanen ja paina se 
kovera puoli edellä 
ruukkuun kiinni niin, 
että se halkeilee. Pai-
na lujasti, jotta kuori 
tarttuu liimaan kiinni. 

5. Liimaa vain pieni ala 
kerrallaan. Voit käyt-
tää cocktail-tikkua 
kuorenpalasten siirtä-
miseen niin kauan kuin 
liima on vielä kosteaa.  

6. Jatka liimaamista, 
kunnes pinta on täy-
tetty. 
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Ohjaajalle 

Tässä työssä on monta eri vaihetta, joiden välillä työn pitää antaa kuivua. Tämä kannattaa huomioida ennen 
työn aloittamista. 

Liimaa voidaan levittää myös munankuoren sisäpintaan ja painaa munankuori sitten ruukkuun kiinni. Leivin-
paperia voidaan käyttää apuna painaessa kuoria kiinni, jotta sormet eivät sotkeennu. Vaihda aina uusi lei-
vinpaperin palanen, jotta liima ei sotke jo liimattuja kuoria. Jokainen löytää oman tapansa liimata kuoria. 
Yhtä oikeaa tapaa ei ole. 

HUOM! Vesiliukoisen lakan kanssa kannattaa huomioida, että se saattaa herkästi liuottaa vesiliukoisia maa-
leja. Ensimmäisen kerroksen voi lakata spraylakalla ja jatkaa sitten siveltävällä lakalla. 

Tässä ohjeessa on esitelty helppo tapa munankuorien liimaamiseen. Lisää vinkkejä ja erilaisia tapoja mu-
nankuorilla kuviointiin löydät Pirkko Kuuselan ja Sirpa Elorannan (2015) kirjasta Munankuorimosaiikki. 

Omat muistiinpanot 

Harjoituksen alkuperä: Nautitaan luonnosta –kortit (Kuu kiurusta kesään –hanke) 
Alkuperäisohje: Munankuorimosaiikki (Kuusela & Eloranta 2015) 
Harjoituksen ja ohjeen sovellus sekä kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 7. Anna liimauksen kui-
vua ja hio sitten hio-
mapaperilla epätasai-
suudet ja liiman jää-
mät pois. Pinnan tulisi 
tuntua käteen tasai-
selta. 

8. Pyyhi hiontapölyt pois 
nihkeällä rätillä tai 
harjaamalla. 

9. Maalaa sitten munan-
kuoret. Tässä on käy-
tetty vesivärejä. Voit 
käyttää myös peitevä-
rejä tai leimasinväre-
jä. 

10. Anna maalatun pinnan 
kuivua ennen kuin 
jatkat käsittelyä. 

 11. Mikäli haluat pinnasta 
patinoidun, voit hioa 
tässä vaiheessa pintaa 
kevyesti. Kuvassa oike-
alla puolella ruukkua 
on hiomaton pinta ja 
vasemmalla kevyesti 
hiottu. Patinointi tuo 
elävyyttä maalattuun 
pintaan. 

12. Pyyhi hiontapölyt pois 
ja lakkaa pinta lopuksi 
2-3 kertaa. Lakkaa 
myös ruukun yläosa, 
ulkopohja ja sisäosa 
niiltä osin mitä maala-
sit sen. Anna lakan 
kuivua välissä huolella 
ja hio se ennen uusin-
talakkausta. 
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PAJU-PANNUNALUNEN KANGASPUISSA 

Keväisiä aistihetkiä 

Etsi Youtubesta Mieli ry:n Hyvän mielen metsäkävely: kevät –
video. Katso video tai sulje silmät ja kuuntele pelkästään ääni-
maailmaa. Herättele aisteja videon avulla. Mitä kuulet, mitä nä-
et? Mitä tuoksuja tulee mieleesi? Mitä värejä kevääseen kuuluu? 
 
Ota käteesi kudontaa varten tarvittava pajunoksa. Tunnustele 
sitä samalla kuin katsot tai kuuntelet videota. Tuoksuttele oksaa. 
Tuleeko tuoksusta mieleesi jotain? 
 
Mitä värejä haluat ikuistaa omaan pajuiseen pannunaluseesi? 
Suunnittele oma pannunalusesi ja toteuta se kangaspuissa kuto-
en. 
 
Tarvikkeet - räsyjä ja Minimop-lankaa 
   - 25 cm pajunoksia 
   - kangaspuut ja kudontavälineet sekä Minimop-langasta luotu loimi (ks. Liite 1) 

 
Alkuvalmistelut 

Pannunalusen voi kutoa räsyillä, Minimop-langalla tai jollain muulla sopivalla kuteella. Kuteiden menekki on 
vähäinen. Yhteen oksien väliseen raitaan menee noin 5 g räsyä. Loimen luontiohje ja kudontaohje löytyy liit-
teestä 1. Pannunalusen koko on noin 25 x 25 cm. 

 
Työohjeet 

 
 

 

 1. Aloita kutomalla ensin reuna. Reunan tekemiseen on kaksi vaihtoehtoa. 
Voit tehdä reunan hapsuilla, kuten tässä mallityössä on tehty, tai kutoa 
siihen päärmeen, joka taitetaan kaksin kerroin. 

2. Vaihtoehto 1 Hapsut: Aloita oikeanpuoleisella polkimella ja pujota viri-
ön läpi noin 50 cm pätkä Minimop-lankaa. Jätä langanpäät roikkumaan 
reunoille.  Polje vasemmanpuoleisella polkusella ja aseta viriöön pa-
junoksa. Jatka sitten kutomista normaalisti räsyllä tms. oikealla polku-
sella aloittaen. Tässä työssä on tehty kolme heittoa räsyllä ja joka nel-
jännellä heitolla on pujotettu viriöön pajunoksa. 

3. Vaihtoehto 2 Päärme: Kudo Minimop-langalla ensin noin 5 cm. Muista 
päätellä langan päät. Aseta seuraavaksi pajunoksa ja jatka kutomista 
räsyllä tms. 

4. Kudo vuorotellen räsyllä ja pajunoksilla, kunnes ensimmäisestä pajunok-
sasta laskien kudottu osuus on noin 20 cm pitkä. Lisää vielä viimeiseksi 
pajunoksa. Toimi sitten samalla tavalla kuin aloitettaessa eli lisää joko 
50 cm pituinen Minimop-lanka viimeisen pajunoksan jälkeen tai kudo 5 
cm päärme.  

5. Kudo vielä viimeiseksi muutama heitto kalalangalla, jotta kude ei pääse 
purkautumaan ennen viimeistelyä. 
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Päärmeen ompelu 

Huolittele ensin reunat kolmiaskel-siksakilla, jotta päärmeen kude ei pääse purkautumaan. Leikkaa ylimää-
räiset loimilangat pois. Taita päärme sitten kaksin kerroin ja ompele reuna kiinni joko ompelukoneen suoral-
la ompeleella tai käsin aivipistoin läheltä ensimmäistä pajunoksaa. 

Ohjaajalle 

Pajun kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, joten kysythän maanomistajan luvan pajun keräämiseen. 
Pajujen kerääminen kannattaa tehdä muutamaa viikkoa ennen kudontajaksoa, koska paju kutistuu kuivues-
saan. Oksien katkaiseminen sopivan mittaisiksi pätkiksi voidaan tehdä kuitenkin tuoreena, jotta saa siistim-
män katkaisujäljen. Pajun voi katkaista sahaamalla. 
 
Kohosolmun tekemiseen löytyy ohjevideo esimerkiksi Taito-lehden Youtube-kanavalta: 
https://youtu.be/S1MvQ9ST-ys?t=459 
 
Omat muistiinpanot 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 Hapsut: 

6. Aloita hapsujen solmi-
minen kiinnittämällä 
ensin kuteena oleva 
Minimop-lanka pa-
junoksien päihin kiinni 
väliaikaisesti. 

7. Lisää seuraavaksi noin 
50 cm pituinen Mini-
mop-lanka solmujen 
täytelangaksi.  

8. Täytelangan ympärille 
tehdään kohosolmuja 
loimilangoilla. Jos sol-
murivistä meinaa tulla 
liian leveä, käytä osaa 
loimilangoista solmimi-
sen sijaan täytelangan 
kaverina muutaman 
solmun ajan ja jätä ne 
sitten takaisin hapsuik-
si solmujen väliin. 

 

9. Kun olet saanut solmu-
rivin valmiiksi, irrota 
väliaikaisesti kiinnitetty 
kudelanka pajunoksista. 
Kiristä solmuriviä tii-
viimmäksi tarvittaessa. 

10.Tasoita sitten lankojen 
päät suoriksi ja leikkaa 
noin 2 cm hapsut pan-
nunaluseen.  

11.Langanpäät avataan 
kampaamalla. Suihkuta 
vettä hieman tarvitta-
essa hapsuihin, jotta 
kierteet avautuvat kun-
nolla.  

12.Tasoita vielä tarvittaes-
sa saksilla lankojen päi-
tä. 

  

https://youtu.be/S1MvQ9ST-ys?t=459
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OTTIPERHOJA JA PERHO-KORUJA 

Osana ravintoketjua 

Tutkikaa netistä (esim. Perhorasia) minkälaisia kalastusperhoja 
on olemassa. Mitä nämä perhot muistuttavat ja miksi?  

Napatessaan perhoon kala ottaa sen joko syödäkseen tai puolus-
taakseen reviiriä. Pohtikaa ravintoketjua tältä kantilta hetki. Mi-
tä kalat syövät? Mitä puolestaan kalan ravinto syö? Kenen ravin-
noksi kalat päätyvät? 

Tutustukaa myös WWF:n Kalaoppaaseen, joka auttaa tekemään 
vastuullisia kalavalintoja. Mitkä kalalajeja suositellaan syötäväksi 
ja mitkä kalalajit ovat uhanalaisia?  
 
Tarvikkeet - Koukkuja, koko 10-14 (esim. Kamasan  B175) TAI 
     hopeoitua kuparilankaa (1 mm vahvuista) 
   - Musta sidontalanka 8/0 
   - Pätkä punaista villalankaa (voi olla myös fluoresoivaa) 
   - Pätkä litteää hopeanauhaa (myös esimerkiksi ohut suikale kahvipussista käy) 
   - Mustaa dubbingia 
   - Siipi: Whiting American Hen Saddle (BLW Oranssi) 
   - Häkilä: Musta kukonniskan höyhen   
 
Työohjeet 
 
 

1. Kiinnitä koukun 
koukkuosa tai koru-
rungon keskikohta 
perhonsidontapenk-
kiin. Kiinnitä sidon-
talanka koukkuun / 
korurunkoon pyörit-
tämällä lankaa lan-
gan pään ja koukun/
korurungon ympäril-
le. 

2. Pohjusta koukku/
korurunko sidonta-
langalla pyörittämäl-
lä lankaa rungon ym-
pärille. Kiinnitä villa-
langan pätkä ja ho-
peanauha koukkuun/
korurunkoon kiinni 
sidontalangalla.   

4. Sido seuraavaksi 
villalangan pää si-
dontalangalla vie-
mällä sitä vuorotel-
len villalangan etu– 
ja takapuolelta. 
Katkaise villalanka. 

3. Pyöritä punaista 
villalankaa noin 1 
cm matkalle koukun 
tai korurungon kär-
keä kohti päinvas-
taiseen suuntaan 
kuin olet pyörittä-
nyt sidontalankaa.  

https://perhorasia.fi/Index.thtml
https://wwf.fi/ruoka/kalaopas/
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Ohjaajalle: 

Perho on saanut inspiraationsa Red Tag ja Zulu –perhoista. Video-ohjeita perhonsidontaan löytyy runsaasti 
mm. Youtubesta. Perhonsidonta vaatii hienomotoriikkaa ja hyvää lähinäköä. Apuna voidaan käyttää kohde-
valaisinta, jossa on suurennuslasi. 

Omat muistiinpanot: 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

5. Dubbaa runko mus-
talla dubbingilla. Py-
ritä dubbingia sidon-
talangan ympärille 
yhteen suuntaan.  

6. Pyöritä sitten dubat-
tua sidontalankaa 
rungon ympärille. 
Pyöritä dubbingia 
tiukemmalle joka 
kierroksen jälkeen.  

8. Pörrötä runko esi-
merkiksi lyhyeksi lei-
katulla hammashar-
jalla. Pörröinen run-
ko tekee perhosta 
elävämmän näköi-
sen. 

7. Pyöritä hopeanauha 
noin 2 mm välein 
rungon ympärille 
päinvastaiseen suun-
taan kuin sidontalan-
ka. Sido kuten villa-
lanka ja katkaise. 

9. Ota siipihöyhen, mit-
taa se oikean pi-
tuiseksi ja nypi ty-
vestä siikaset pois. 

10. Kiinnitä siipi sidonta-
langalla perhon pää-
hän. Asettele siipi 
rungon mukaisesti. 

12. Kiinnitä häkilä sidon-
talangalla. Pujottele 
sidontalankaa siikas-
ten lomitse, jottei-
vat ne mene lyttyyn. 

11. Nypi myös häkilä-
höyhenen tyvestä 
siikaset pois ja kii-
nitä se perhon pää-
hän. Kierrä höyhentä 
rungon ympäri 2-3 
kertaa. 

13. Vedä sormilla siika-
set taaksepäin ja tee 
perholle pää sidonta-
langalla. 

14. Tee lopuksi piilosol-
mu. 

16. Lisää mahdolliset 
korunosat ja taivuta 
koru muotoonsa. 

15. Varmista piilosolmu 
tipalla pikaliimaa 
tai lakkaamalla 
pää. 
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LANGALLA JA NAULALLA –AVAINTAULU 

Tilkkutäkki luonnonmateriaaleista 

Tehkää ennen käsityön tekemistä pieni retki lähiluontoon. Pohdi, 
minkälaisia tavoitteita asettaisit itsellesi lähitulevaisuuteen? Etsi 
luonnosta luonnonmateriaali, joka muistuttaa siitä. Kootkaa luon-
nonmateriaalit ruudukkoon: jokaiseen ruutuun tulee yksi luon-
nonmateriaali. Miltä teidän yhteinen tilkkutäkkinne näyttää? Käy-
kää tilkkutäkki läpi. Jokainen saa kertoa omasta tavoitteestaan. 
 
Tarvikkeet - Kierrätyslautaa noin 15 x 35 cm 
   - Lankanauloja (20 x 1,2 mm) 
   - Puuvillalankoja 
   - Kulmakoukkuja (esim. Pisla, koko 25) 
   - Tulostettu tai piirretty kuva / teksti 
   - Hiomapaperia 
   - Mikrovasara ja teräväkärkiset pihdit 
   - Tulkki naulojen tasaamiseksi samaan pituuteen  
   - Pikaliimaa lankasolmujen varmistamiseen 
   - Kiinnitystä varten taululenkkejä 2 kpl tai nyörinpätkä ja niittipistooli 

 
Alkuvalmistelut 

Suunnittele ensin haluamasi teksti, kuvio tai niiden yhdistelmä. Apuna voi käyttää tietokonetta. Varmista, 
että kuvio ja teksti mahtuu käyttämääsi lautaan. 

 
Työohjeet 

 1. Ota kaikki tarvittavat 
välineet esille. 

2. Hio laudanpala kaut-
taaltaan kevyesti hio-
mapaperilla. Tarkoitus 
on pyöristää hieman 
reunoja ja tasoittaa 
pinta, jotta se ei ole 
tikkuinen. 

3. Kiinnitä tulostettu ku-
vio/teksti maalarintei-
pillä lautaan, jotta se ei 
pääse liikkumaan. 

4. Pidä pihdeillä naulasta 
kiinni ja ala sitten nau-
laamaan nauloja kuvion 
mukaan noin 1 cm vä-
lein. 

 

 

4. Kun olet saanut kaikki 
naulat naulattua, ta-
soita ne vielä samalle 
korkeudelle käyttämäl-
lä tulkkina esimerkiksi 
neliskanttista puu– tai 
rautatankoa. 

5. Kun kaikki naulat on 
tasattu, irrota mallina 
ollut paperi. Paperi ir-
toaa parhaiten nosta-
malla se naulankanto-
jen yli. Repimällä osa 
paperista jää kuvioiden 
sisälle ja sitä voi olla 
hankala saada pois. 
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Ohjaajalle 

Tilkkutäkki-harjoituksen voi tehdä myös sisällä. Käytä tällöin valokuvakortteja, joissa on luontokuvia. Jokai-
nen saa valita korteista sellaisen, joka kuvastaa hänen tulevaisuuden tavoitettaan. Käykää keskustelukierros 
rauhassa läpi, jotta jokaisella on aikaa omalle puheenvuorolleen. 
 
Naulaaminen ja lankojen pujottaminen vaatii sorminäppäryyttä. Lanka purkautuu herkästi, jos sitä ei pidä 
koko ajan tiukalla. Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista, mutta kasvattaa samalla sinnikkyyttä. 
 
Omat muistiinpanot 
 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 7. Aloita sitten langan pujottelu nauloihin. Puuvillalangat soveltuvat tä-
hän erinomaisesti, mutta voit rohkeasti kokeilla esimerkiksi villalanko-
ja.  

8. Kiinnitä lanka tekemällä vetosolmu siten, että solmua kiristävällä lan-
ganpäällä alat pujottelemaan lankaa nauloihin. Tällöin aloitus ei löys-
ty. Katkaise solmun ylimääräinen langanpää lyhyemmäksi. 

9. Pujottele lankaa ristiin rastiin, kunnes kuvio on mielestäsi riittävän 
täynnä lankaa. Kiepauta lanka aina siten, että se lukittuu naulaan (ks. 
Kuva). 

10. Solmi lanka vielä lopuksi yhden naulan ympärille. Tee solmu valmiiksi, 
pujota se naulaan ja vedä langanpäästä solmu tiukalle. Vedä langan-
pää vielä ison neulan tai virkkuukoukun avulla kuvion alle, katkaise 
lanka ja varmista solmu pikaliimalla.  

11. Kiinnitä seuraavaksi kulmakoukut. Mittaa ja merkitse sopivat paikat 
koukuille. Poraa pienellä poranterällä apureiät ennen koukkujen ruu-
vaamista paikoilleen. 

12. Kiinnitä lopuksi taulun taakse taululenkit tai nyörinpätkä. Mittaa sopi-
vat kiinnityskohdat ja kiinnitä taululenkit naulaamalla. Nyörinpätkän 
voi kiinnittää parhaiten niittipistoolin avulla. 
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KASVITERRAARIO 

Aistikokemuksia 

Käyttäkää ohjaajan kokoamia aistipusseja. Laita käsi aistipussiin 
ja tunnustele mitä sen sisällä on. Tunnistaako kätesi pussissa 
olevan esineen näkemättä sitä? Etsi ympäristöstä esine tai asia, 
joka muistuttaa pussissa ollutta asiaa. 
 
Viherympäristön hoito kuntouttaa aktiivisen toiminnan ja viher-
ympäristössä oleskelun myötä. Onko sinulla kotonasi kasveja tai 
kukkia? Oletko itse huomannut, miten kasvien tai kukkien hoita-
minen vaikuttaa sinuun? 
 
Tarvikkeet - Iso kannellinen lasipurkki 
   - Pieniä kiviä tai soraa pohjan salaojitukseen 
   - Multaa 
   - Aktiivihiiltä (pitää veden puhtaana) 
   - Pieniä työvälineitä, esim. isoja jäätelötikkuja 
   - Koristeita, kiviä ja sammalta 
   - Kasveja, parhaiten sopivat esimerkiksi saniaiset, aerofyytit, lihansyöjäkasvit ja  
     kääpiöpalmut 

Työohjeet 

1. Kerää ensin kaikki tarvikkeet esille. Tässä on 
ollut käytössä 1 litran lasipurkki, mutta se saa 
olla reilusti isompikin. Mullaksi käy tavallinen 
ruukutusmulta. Tässä on käytetty puutarhamul-
taa. 

VINKKI! Lasipurkin voi täyttää myös kylkiasennossa, 
jolloin saat siitä erikoisemman näköisen.  

1. Lisää ensimmäiseksi purkin pohjalle 2-3 cm ker-
ros soraa. Sora muodostaa purkin pohjalle sala-
ojituksen, joka estää liiallisen kosteuden kerty-
misen ruukun pohjalle. 

2. Lisää seuraavaksi aktiivihiili. Aktiivihiiltä löytää 
ihan tavallisista ruokakaupoista, joissa myydään 
viinin ja oluen tekemiseen tarkoitettuja tarvik-
keita. Aktiivihiiltä riittää pieni ripaus joka puo-
lelle. 
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Ohjaajalle 

Aistipussi on läpinäkymätön pussi, jonne laitetaan luonnonmateriaalia tunnusteltavaksi. Voit laittaa pussiin 
esimerkiksi  kiviä, sammalta, havunneulasia, lehtiä, nurmikkoa tai soraa. Tee 3-6 aistipussia harjoitusta var-
ten. Harjoituksessa on hyvä huomioida myös mahdolliset pelot laittaa käsi pussiin, jossa ei tiedä mitä siellä 
on. 

Lisävinkkejä harjoitukseen löytyy Green Care -menetelmäkorteista. 

Kasveja, sammalta, kiviä ja soraa voidaan kerätä myös luonnosta. Muista tällöin kysyä maanomistajan lupa 
keräämiseen. Lasipurkkeina voidaan käyttää mahdollisimman isoja kierrätyslasipurkkeja. Pese lasipurkit 
huolella ennen käyttöä. 

Omat muistiinpanot 

Alkuperäisohje: Yle Strömsö 2021 
Ohjeen sovellus ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

8. Jos käytät rahkasammalta, 
lisää se ennen mullan lisää-
mistä. 

9. Lisää seuraavana multa. Laita 
multaa riittävästi, jotta kas-
vien juuret mahtuvat hyvin 
mullan sisälle. 

 

9. Aloita sitten kasvien istutus 
suurimmasta kasvista.  

10. Käytä apuna pientä istutus-
kauhaa tai esimerkiksi isoa 
jäätelötikkua ja tee ensin 
multaan reikä kasville. Aseta 
kasvi varovasti multaan ja 
peittele juuripaakku mullalla 
jäätelötikun avulla. 

11. Lisää loputkin kasvit. Varmis-
ta, että kasveille jää riittä-
västi tilaa kasvaa. Älä laita 
niitä liian lähelle lasia. 

12.Lisää seuraavaksi koristeet. 
Voit käyttää esimerkiksi kiviä 
tai hiekkaa peittämään mul-
lan. Myös pieni määrä sam-
malta sopii hyvin tähän. 

13.Viimeistele eli trimmaa kasvit 
ja lisää lasipurkkiin hieman 
vettä.  

14.Sulje lopuksi kansi tiiviisti. 
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KIVIIN MAALATTUJA VIESTEJÄ 

Mielipaikkani luonnossa –harjoitus  

Harjoitus tehdään hiljaisuudessa.  
 
Etsi luonnosta oma mielipaikkasi. Anna jalkojen viedä paikkaan, 
joka jostain syystä tuntuu mieluisalle. Havainnoi ympäristöä: 
aisti ja koe. Anna paikan tuoman hyvää tekevän vaikutuksen val-
lata kehosi ja mielesi. Pysähdy tuohon hetkeen, kunnes merkki-
ääni kertoo sinulle, että on aika palata takaisin ryhmään. 
 
Pohdi, minkälaisen viestin haluaisit antaa muillekin mielipaikas-
tasi. Maalaa tämä viesti kiveen. Viekää kivet seuraavalla retkel-
lä mielipaikkoihinne. 
 
Tarvikkeet - Kiviä 
   - Akryylimaaleja ja tusseja 
   - Pensseleitä 
   - Spraylakkaa 

Työohjeet 

Maalit ja tussit 

Kivien maalaamiseen soveltuvat parhaiten akryyli-
maalit. Ne ovat peittäviä ja sekoittuvat hyvin kes-
kenään. Vesiohenteiset maalit eivät myöskään 
tuoksu voimakkaalle ja vesi toimii hyvin ohentee-
na. 

Plus Color –tussit ovat peittäviä ja vesipohjaisia 
tusseja, jotka soveltuvat kaikenlaisille pinnoille. 
Uni Posca –tussit ovat vastaavanlaisia, mutta niistä 
löytyy myös ohutkärkisiä vaihtoehtoja. 

Lisäksi voit käyttää permanent-tusseja ja erilaisia 
efektimaaleja. 

Työvälineet 

Työvälineeksi soveltuvat erilaiset akryylimaaleille 
tarkoitetut pensselit. Pohjan maalaukseen voit käyt-
tää hyvälaatuista leveämpää maalipensseliä. Hie-
nompien yksityiskohtien maalaamisessa hyvänä apu-
na toimivat erittäin ohutkärkiset pensselit. 

Maalien sekoitusalusta on tärkeä, mikäli haluat itse 
sekoittaa juuri oikean värisen maalin. Sekoittamises-
sa apuna on hyvä käyttää palettiveistä. 

VINKKI! Käytä kuvion suunnittelussa apuna liitua 
tummiin pohjiin ja lyijykynää vaaleisiin pohjiin. 
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Ohjaajalle 

Mielipaikkani luonnossa –harjoituksen voi tehdä myös sisätiloissa. Tällöin voi käyttää apuna joko luontokuvia 
tai mielikuvaharjoitusta. Taustalle voi laittaa kuulumaan luonnonääniä. Muista purkaa harjoitus jälkikäteen. 

Vinkkejä ja lisätietoja harjoituksen toteuttamiseen löydät Kirsi Salosen (2010) kirjasta Mielen luonto, Eko– 
ja ympäristöpsykologian näkökulma. 

Kivien kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Kivet kuuluvat maaperään, joka on maanomistajan omai-
suutta. Yksittäisiä kiviä voidaan kuitenkin luonnosta ottaa tästä huolimatta esimerkiksi tähän tarkoitukseen, 
mikäli siitä ei ole vähäistä suurempaa haittaa. Maata ei kuitenkaan saa kaivaa.  

Omat muistiinpanot 

Harjoituksen alkuperä: Salonen, K. 2010. Mielen luonto. Eko– ja ympäristö-
psykologian näkökulma. Helsinki: Green Spot. 
Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

1. Pohjamaalaa kivet halutessasi 
ennen viestin kirjoittamista ja 
koristelua. Voit pohjamaalata 
kiven kokonaan tai vain osit-
tain. Jos maalaat tekstille 
pohjan vain osittain, voit teh-
dä siitä haluamasi muotoisen. 

2. Annan maalin kuivua hyvin 
ennen seuraavan kerroksen 
maalausta. Maalaa pohja tar-
vittaessa uudestaan. 

3. Käytä esimerkiksi Plus Color –
tusseja tehdäksesi erilaisia 
efektejä kiveen.  

4.  Kirjoita haluamasi viesti ki-
veen ja koristele kivi halua-
mallasi tavalla.  

HUOM! Muista ravistella kyniä 
huolellisesti ennen käyttöä! 
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MIELENRAUHAA MINI ZEN –
PUUTARHASTA 

Mikä puu kuvastaa sinua? 

Käyttäkää RyhmäRengin Mikä puu kuvastaa sinua? -kortteja. 
Valitse oma suosikkipuusi. Lue sitten puun kuvaus: tuntuuko se 
tutulta ja oikealta, mikä tuntuu vieraalta kuvauksessa? 
 
Millaisia lempipuita lapsuudestasi muistat? Mikä puu sinulle on 
tärkeä nykyisin? Jos saisit istuttaa yhden puun minne tahansa, 
minkä puun valitsisit ja minne istuttaisit sen? Minkä puun haluai-
sit omaan Zen –puutarhaasi? 
 
Tarvikkeet - Puutarjotin, valmis tai itse rakennettu  
   - Akvaariohiekkaa tai muuta hienoa hiekkaa 
   - 5 mm pyöreää puurimaa 
   - Puurimaa 5 x 10 mm, 5 cm pätkä 
   - Cocktailtikkuja 
   - Mattoveitsi ja leikkuualusta sekä hiomapaperia 
   - Pienoisporakone ja pieniä poranteriä (1-2 mm) 
   - Liimaa (esim. Erikeeper) 
   - Sileitä kiviä, soraa, oksia, liuskekiveä ja erilaisia koristeita oman maun mukaan 

 
Työohjeet 

1. Aloita kokoamalla ensin tarjottimelle mie-
leisesi asetelma hiekasta ja erilaisista koris-
teista. Tärkein elementti tässä on hiekka, jon-
ka pintaa on tarkoitus kuvioida haravalla, joka 
tehdään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

VINKKI! Koristeena voidaan käyttää esimerkiksi ak-
vaarioon tarkoitettuja pieniä esineitä tai vaikkapa 
rannalta kerättyjä simpukankuoria. 

2. Seuraavaksi rakennetaan harava. Haravan tekoon 
tarvitset varreksi noin ___ cm pätkän ___ mm 
pyöreää puurimaa, haravan pääksi noin 5 cm pit-
kän pätkän ohutta (5 x 10 mm) rimaa sekä muu-
taman cocktailtikun, joista tulee haravan piikit. 
Pienoisporakoneella on helppo tehdä reiät piik-
kejä ja vartta varten haravan päähän. 

https://ryhmarenki.fi/mika-puu-kuvaa-sinua-kortit/
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Ohjaajalle 

Mikäli valmiita tarjottimia ei löydy, tarjotin voidaan rakentaa itse. Tässä työssä on käytetty 15x40 mm 
höylättyä listaa reunoina ja 4 mm koivuvaneria pohjana. Tarjottimen koko on 30 x 40 cm, mutta jokainen 
voi tehdä haluamansa kokoisen tarjottimesta. Rimaan on tehty yläjyrsimellä 4 mm ura vanerilevyä varten 
ja rimat on sahattu 45 asteen kulmaan. Tarjotin on koottu puuliimalla, maalattu kalustemaalilla ja pintaan 
on suihkautettu kahteen kertaan mattakirkasta spraylakkaa. 
 
Asettakaa Mini Zen –puutarha sellaiseen paikkaan, jossa jokainen saa halutessaan viettää oman mindful-
ness-hetken puutarhan parissa. Puutarha muuntuu ja mukautuu jokaisen tekijän myötä. Vieressä voi pitää 
rasiaa, jossa on erilaisia haravia, kiviä ja muita koriste-esineitä puutarhan muokkaamiseen. 
 
Omat muistiinpanot 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

8. Aloita katkaisemalla cocktail-
tikuista reilun senttimetrin 
(n. 13 mm) mittaisia piikkejä. 
Katkaiseminen tapahtuu hel-
posti, kun rullaat mattoveit-
sellä hammastikkua leikkuu-
alustaa vasten. Tähän hara-
vaan on tehty neljä piikkiä, 
mutta voit halutessasi laittaa 
useamman. Älä laita kuiten-
kaan piikkejä liian tiheään, 
jotta haravasta syntyisi kuvi-
oita hiekkaan. 

9. Mittaa haravan päähän kape-
alle sivulle piikkien paikat 
noin 1 cm välein ja poraa noin 
3-4 mm syvyiset reiät piikkejä 
varten.  Käytä saman vahvuis-
ta tai aavistuksen suurempaa 
poranterää kuin cocktailtikun 
vahvuus.  

10. Mittaa sitten haravan pään 
leveälle sivulle keskelle var-
ren paikka. Poraa vartta var-
ten noin 2 mm vartta pienem-
pi reikä haravan pään läpi.  

11. Käytä mattoveistä apuna ja 
vuole varren pää saman pak-
suiseksi kuin vartta varten 
tehty reikä. 

12.Liimaa seuraavaksi piikit pai-
koilleen Erikeeperillä tai 
muulla puuliimalla. Varmista, 
että piikit ovat suorassa ennen 
kuin jätät liima kuivumaan. 

13.Liimaa sitten varsi paikoil-
leen. Varren ja haravan pään 
väliin ei jää rakoa, vaan varsi 
työnnetään mahdollisimman 
syvälle. 

14.Haravan varsi saattaa jäädä 
pilkottamaan haravan pään 
toiselle puolelle. Voit halutes-
sasi hioa varren pään tasalle 
haravan pään kanssa. 
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LUSIKKA-NAULAKKO 

Kierrätyksellä kestävää kehitystä 

Kierrätysmateriaalien käyttäminen esimerkiksi käsitöissä on kes-
tävän kehityksen mukaista toimintaa. Kierrätysmateriaalia käyt-
tämällä säästetään luonnonvarojen lisäksi myös rahaa. 
 
Pohdi omaa suhtautumistasi kulutukseen ja luonnonvarojen 
käyttöön. Miten sinä voisit vähentää ympäristöön kohdistuvaa 
taakkaa käyttämällä kotoasi löytyviä vanhoja materiaaleja uu-
den tekemiseen? Pohtikaa mitä ekotekoja voisitte tehdä yhdes-
sä? 
 
Materiaalit - pätkä kierrätyslautaa (noin 12 x 25 cm) 
   - hiomapaperia (P100) 
   - Vanhoja kahvilusikoita (alpakka) 
   - vasara ja pieniä nauloja tai ruuveja 
   - porakone, ohut metalliterä (2 mm) 
   - puinen alusta takomista varten, esim. lauta 
   - kiinnitystarvikkeet: 2 silmukkaruuvia ja narua 
   - mittanauha ja kynä 
   (+ halutessasi maalia, lakkaa tai vahaa laudan käsittelyyn) 

 

Työohjeet 

1. Ota ensin kaikki tarvittavat tarvikkeet esille. 

 

2. Sahaa laudasta oikean mittainen kappale ja hio 
laudan reunat ja päädyt siisteiksi. Jos käsittelet 
laudan esimerkiksi maalaamalla, tee se tässä vai-
heessa ja anna kuivua. 
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Ohjaajalle 

Lusikoiden sijaan voidaan käyttää myös haarukoita. Haarukoista saa hauskan naulakon esimerkiksi koruille. 
Kiinnitä haarukat varresta kahdella ruuvilla ja taivuta kuten lusikka. Taivuta haarukan piikit vielä eri suun-
tiin. 

Omat muistiinpanot 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Jaana Huhtanen-Pekkala ja Merja Timonen 2022 

7. Tao lusikoiden pesät vasaralla 
litteiksi puista alustaa vasten. 
Etene lusikan kärjestä vartta 
kohti. 

VINKKI! Jos takominen tuntuu 
haastavalta, voi lusikkaa lämmit-
tää kaasupuhaltimella, jolloin ta-
kominen vähän helpottuu. MUISTA 
TURVALLISUUS: Suojakäsineet, 
palamaton alusta ja pihdit. 

8. Kun olet takonut lusikkapesät 
litteiksi, merkitse kiinnitys-
reikien paikat lusikkapesän 
leveimpään kohtaan tussilla. 

9. Aseta lusikka puualustalle ja 
poraa metalliterää käyttäen 
reiät lusikkapesiin merkitse-
miisi kohtiin. Varo painamasta 
ohutta terää liian kovaa, jotta 
terä ei katkea.  

10. Taivuta sitten lusikoiden var-
ret koukuiksi esimerkiksi har-
jan pyörövartta vasten. 

11. Mittaa ja merkitse seuraavak-
si lusikoiden paikat laudan 
kappaleeseen. 

12.Naulaa tai ruuvaa lusikat lau-
dan kappaleeseen merkitse-
miisi kohtiin. 

13.Mittaa sitten paikat silmukka-
ruuveille ja ruuvaa silmukka-
ruuvit paikoilleen. Tee tarvit-
taessa pienet apureiät poran-
terällä. 

14.Puno tai letitä narusta nyöri 
ja solmi se silmukkaruuveihin. 
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ONGENKOHO 

Onkiretki 

Onkiminen kuuluu pääsääntöisesti jokamiehenoikeuksiin. Tehkää 
ongenkohot valmiiksi ja lähtekää yhdessä ryhmän kanssa onki-
maan. Kuka saa eniten kalaa? Onko ongenkohon värillä ja muo-
dolla väliä? Mitä eri kalalajeja saitte? 
 
Keskustelkaa yhdessä onkiretken lomassa onkimisen ja vieheka-
lastuksen eroista. Mikä on kalastuksenhoitomaksu? Milloin tarvi-
taan lupa kalastamiseen ja milloin ei?  
 

Tarvikkeet - balsarimaa 
   - parsinneula ja cocktailtikku 
   - pätkä silikoniletkua 
   - paperia tai pahvia sapluunan tekoon 
   - sakset ja lyijykynä 
   - saha, puukko tai mattoveitsi ja hiomapaperia kohon muotoiluun 
   - porakone ja ohut poran terä 
   - liimaa 
   - uistinlakkaa ja -maaleja. 
 
Työohjeet 
 
 

 

1. Piirrä ongenkohon profiili pahville tai paperille 
ja leikkaa se irti. Voit käyttää apuna tässä vai-
heessa valmiita kohoja.  

2. Valitse sopivan vahvuinen balsarima piirtämääsi 
kohon malliin nähden. Sahaa rimasta sopivan 
mittainen pala kohoa varten. 

3. Aseta piirtämäsi sapluuna sitten balsariman 
päälle. Pidä keskilinja suorassa. Piirrä lyijyky-
nällä kohon muoto sitten rimaan sapluunan 
avulla. 

4. Vuole puukolla tai mattoveitsellä mallin mukaan 
ensin karkea muoto koholle. Kulmat ovat tässä 
vaiheessa vielä terävät. Lähde sitten pyöristä-
mään vuolemalla kulmia. Maltti on valttia tässä 
vaiheessa eli vuole vähän kerrallaan! Pyri pitä-
mään muoto symmetrisenä. 

5. Kun koho alkaa olla lähes symmetrinen, jatka 
työstämistä hiomapaperilla. Hio koho lopulliseen 
muotoonsa ja sileäksi pinnasta. 

HUOM! Ole huolellinen työskennellessäsi puukon 
tai mattoveitsen kanssa! 
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Ohjaajalle 

HUOM! Huolehdi ilmanvaihdosta lakan ja maalin kanssa työskennellessä!  

Käyttäkää tehtyä kohoa onkilaitteen tekemiseen. Ohjeita tähän löytyy Suomen Vapaa-ajan kalastajien Kes-
kusjärjestön Askartele kalastusvälineitä –oppaasta. Kalastusluvista on hyvä keskustella ryhmän kanssa. Tie-
toa niistä löytyy esimerkiksi Kalastusluvat.net –sivustolta. 
 
Vinkkejä onkiretkeä varten löytää esimerkiksi PoLut-hankkeen julkaisusta: 
Ideoita ja ohjeita ympäri vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin (Uusitalo ym. 2019, Lapin AMK) 

 
Omat muistiinpanot 

Alkuperäisohje: Askartele kalastusvälineitä - Vinkkejä kerhotoimintaan 
(Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestö) 

Ohjeen sovellus ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

6. Kun kohon muoto on valmis, 
työnnä kohon toiseen päähän 
parsinneula terä edellä. Laita 
neula mahdollisimman keskel-
le kohoa ja mahdollisimman 
suoraan.  

7. Poraa sitten kohon toiseen 
päähän ohuella poranterällä 
pieni reikä cocktailtikkua var-
ten. Sopivan poranterän vah-
vuuden saat vertaamalla sitä 
cocktailtikkuun.  

8. Täytä porattu reikä liimalla ja 
työnnä cocktailtikku reikään 
ja anna liiman kuivua. 

9. Kasta koho uistinlakkaan 2-3 
kertaa ennen maalaamista, 
jotta saat kohosta kovemman. 
Balsa on huokoista puuta, jo-
ten voit antaa ensimmäisellä 
kerralla kohon olla upoksissa 
niin kauan, ettei pintaan 
muodostu enää ilmakuplia. 
Anna kohon kuivua noin 15 
minuuttia kastamisten välillä. 
Ohenna lakkaa tarvittaessa. 
HUOM! Tarkista lakan ohen-
ne! 

10. Jos lakasta on jäänyt ilmakup-
lia pintaan, voit hioa ne varo-
vasti pois. Maalaa koho seu-
raavaksi pensseliä käyttäen 
tai kastaen maaliin. Anna 
maalin kuivua ennen seuraa-
van kerroksen maalaamista. 

10. Kun olet saanut kohon maa-
lattua, anna sen kuivua huo-
lellisesti. 

11. Kasta koho vielä lopuksi kah-
teen kertaan uistinlakkaan, 
jotta saat kovan ja kestävän 
pinnan kohoon. Annan lakan 
kuivua noin 15-30 minuuttia 
ennen toisen kerroksen lak-
kaamista. 

12. Lakan kuivuttua, putsaa neu-
lansilmä huolella. Laita lopuk-
si silikoniletkun pätkä cock-
tailtikun ympärille kohon ylä-
osaan.  

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828615
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LUNTUN TEKO JA TULUSKUKKARO 

Aistipolku-harjoitus 

Harjoitus sopii tehtäväksi esimerkiksi nuotiolla luntun teon yh-
teydessä.  
 
Havainnoikaa ympäristöä matkalla nuotiopaikalle. Mitä näet, 
mitä kuulet, minkälaisia tuntoaistimuksia löydät, mitä tuoksuja 
haistat ja mitä maistettavaa luonnosta voi löytää? Kerätkää 
mahdollisuuksien mukaan näitä aistittavia asioita mukaan nuoti-
olle. Jokainen voi etsiä aistittavat asiat ensin yksin. Käykää har-
joitus yhdessä läpi nuotiolla. 
 

Tarvikkeet luntun tekoon  
 - 100 % puuvillakangasta 2 x 2 cm palasia 
 - Pieni kannellinen metallipurkki ja naula 
 - Retkikeitin ja sytytysvälineet 
 - Alumiinifoliota ja paksut hanskat 

Tarvikkeet tuluskukkaroon 
 - Nahkaa (hirven–, poron– tai naudannahkaa) 
 - Vahalankaa tai suonilankaa ja ompeluneula 
 - Kiinnitysklipsejä 
 - Naskali ja haarukka tai reikähaarukka sekä leikkuualusta, styrox-pala tms. alustaksi reikien tekoon 
 - Reikämeisti   

Työohjeet luntun tekoon 

 1. Lyö purkin kanteen 
naulalla pieni reikä, 
jotta  kuumennukses-
sa laajenevat ja syn-
tyvät kaasut pääsevät 
purkista ulos. 

2. Siirry ulos tässä vai-
heessa. Laita kangas-
palat purkkiin, sulje 
sen kansi tiiviisti ja 
ala kuumentamaan 
purkkia esimerkiksi 
retkikeittimellä. 

3. Purkin reiästä alkaa 
tulla pian savua. Kun 
savuntulo lakkaa, 
sammuta keitin ja 
siirrä metallirasia foli-
on päälle paksuja 
hanskoja käyttäen. 

 
4. Kääri purkki folioon. 

Muista, että purkki on 
tulikuuma! Folio estää 
hapen pääsyn hiilty-
neeseen kankaaseen, 
jotta se ei leimahda. 

5. Anna purkin jäähtyä 
rauhassa. Jos avaat 
purkin liian aikaisin, 
lunttu saattaa leimah-
taa tuleen ja joudut 
aloittamaan tällöin 
työn alusta. 

6. Purkin jäähdyttyä voit 
siirtää valmiin luntun 
säilytystä varten pelti-
rasiaan, jossa se ei 
murene eikä pääse 
kostumaan. 
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Työohjeet tuluskukkaron tekoon 

Ohjaajalle 

Lunttua käytetään nuotion sytytyksessä sytykkeenä. Lunttu varastoi tuluksilla siihen iskettävän kipinän. 
Lunttu alkaa kytemään, jonka jälkeen siihen on helppo lisätä esimerkiksi pieniä kiehisiä. Lisää vähitellen 
isompaa puuta. 

Lisätietoja ja vinkkejä Aistipolku-harjoitukseen löytyy esimerkiksi Green Care –menetelmäkorteista. 

Omat muistiinpanot 

Luntun teon alkuperäisohje: PartioWiki 2012 
Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 1. Leikkaa ensin kukkaron 
osat liitteen 3 ohjeen 
mukaan. Voit halutes-
sasi käyttää eri värisiä 
nahkoja kukkaron te-
koon. Tässä musta nah-
ka on hirvennahkaa ja 
oranssi nahka naudan-
nahkaa. Molemmat 
ovat saman vahvuisia. 

2. Kiinnitä sitten sivukap-
pale etukappaleeseen 
kiinnitysklipsuilla. Mit-
taa ensin sivukappa-
leen ja etukappaleen 
keskikohdat. Kohdista 
ne ja jatka kiinnittä-
mistä keskikohdasta 
yläreunaa kohti. 

3. Tee seuraavaksi apu-
reiät ompelua varten. 
Haarukka on hyvä apu-
väline reikien saa-
miseksi samalle etäi-
syydellä toisistaan. 
Reiät tulevat noin 4-5 
mm etäisyydelle. Paina 
haarukalla nahkan pin-
taan jälki. Tee reiät 
naskalilla. Muista käyt-
tää alustaa! 

 5. Ompele sivusaumat ta-
vallisella ompeluneulal-
la ja vaha– tai suonilan-
galla reikien mukaisesti.  
Ompele ensin etupis-
toilla sivusauma lop-
puun saakka ja palaa 
takaisin etupistoilla 
niin, että ommel näyt-
tää ompelukoneella om-
mellulta suoralta tikil-
tä. 

6. Ompele molemmat sivu-
saumat ja päättele lan-
ganpäät solmulla sau-
man sisäpuolelle näky-
mättömiin.  

7. Tee seuraavaksi reikä-
meistillä noin 3 mm rei-
ät. Reiät tulevat noin 4-
5 cm etäisyydelle kuk-
karon yläreunasta. Etu-
kappaleeseen on tehty 
neljä reikää, sivuille 
kaksi ja takakappalee-
seen kuusi. Sommittele 
reiät siten, että nyörin 
päät jäävät näkyville. 

8. Puno lopuksi 2 mm nah-
kasuikaleesta nyöri ja 
pujota se reikien läpi. 
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LEHTI–KYNTTILÄALUSTAT 

Väriretki 

Lähtekää pienelle retkelle lähiluontoon. Ottakaa mukaan kynä, 
paperia ja kameralla varustettu puhelin. Minkälainen keli tänään 
on? Onko raikas ja kuulas syyspäivä, vai vieläkö aistit lempeän 
kesäisen tuulahduksen ilmassa? Kirjoita ylös minkälaisia tunte-
muksia ilma herättää. 
 
Mieti mikä väri sopii tuohon tunnelmaan. Etsi sitten ympäristös-
tä tunnelmaa kuvaava väri, ja ota siitä kuva. Voit valita myös 
useampia värejä. Kirjoita ylös myös väriä kuvaavia sanoja.  
 
Palatkaa takaisin sisälle ja tallettakaa kirjoitetut asiat. Tehkää 
itsekovettuvasta savesta lehden muotoisia kynttiläalustoja. Maa-
latkaa ne sitten seuraavalla kerralla niillä väreillä, mikä kuvasti 
retken tunnelmaa. Käykää lopuksi keskustelu niistä väreistä, mi-
tä käytitte, ja mitä tunteita värit nostivat pintaan. 
 
Tarvikkeet - Das-massaa tai muuta itsekovettuvaa savea 
   - Savityövälineitä 
   - Syviä lautasia tai kulhoja kuivattamiseen 
   . Tuoreita puiden tai kasvien lehtiä, esim. vaahtera) tai tulostettuja puunlehtien kuvia  
   - Vesivärit ja pensseleitä 
   - Vesiliukoista kirkasta lakkaa 

Työohjeet 

 
1. Ota esille kaikki tar-

vittavat välineet. Mi-
käli tuoreita puiden 
lehtiä ei ole käytössä, 
voit myös tulostaa 
netistä erilaisia puun-
lehtien kuvia. Sopiva 
koko on noin 15-20 
cm halkaisijaltaan. 

2. Suojaa työpöytä muo-
villa. Pehmitä itseko-
vettuvaa savea käsis-
sä, ja kaulitse siitä 
noin 7-8 mm paksui-
nen tasainen levy. Jos 
savi alkaa halkeile-
maan reunoilta, voit 
käyttää vettä apuna 
kostuttaaksesi sitä 
pinnasta. 

 
4. Kun levy on kaulittu 

tasaiseksi, paina lehti 
saveen lehtiruoti alas-
päin. Lehdestä jää 
kauniit kuviot saveen. 
Tässä kuvassa näet 
muodostuneen kuvion. 
Jos sinulla ei ole käy-
tettävissä tuoreita leh-
tiä, käytä tulostettua 
lehden kuvaa. 

5. Aseta siis lehti tai leh-
den kuva saven päälle 
ja leikkaa savityökalul-
la savilevystä lehden 
äärimuotoja myöten 
ylimääräinen savi pois. 
Nosta sitten lehti tai 
tulostettu kuva pois 
levyn päältä. 
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Ohjaajalle 

DAS-massa on monipuolista ja käytännöllistä itsekovettuvaa savea erityisesti silloin, kun käytössä ei ole ke-
ramiikkauunia. Massa kuivuu kohtalaisen nopeasti, mutta kannattaa silti varata reilusti aikaa töiden kuivumi-
seen. Kuivumista nopeuttaa se, että lehdet nostaa pois alustaltaan muutaman päivän päästä ja antaa niiden 
kuivua nurinpäin käännettynä vielä muutaman päivän. 

Varatkaa riittävästi aikaa myös keskusteluille töiden valmistuttua. Värien avulla voidaan ilmaista monia eri 
tunteita ja tehtävää voi soveltaa myös monella eri tavalla. 

Omat muistiinpanot 

 

 

Harjoituksen alkuperä: Luonto ja tunteet® -sivusto 
Harjoituksen sovellus, ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

  
9. Nosta tekemäsi lehti 

varovasti irti alustasta 
ja aseta se sopivaan 
asentoon lautaselle. 
Painele lehteä kevyes-
ti, jotta se asettuu 
tasaisesti kulhon poh-
jalle ja reunoille. 

10. Jätä lehdet kuivumaan 
vähintään pariksi vuo-
rokaudeksi. Irrota leh-
det varovasti ja kään-
nä ne vielä nurinpäin 
kuivumaan 1-2 vuoro-
kaudeksi. 

11. Maalaa sitten lehdet 
vesiväreillä haluamasi 
väreillä.  

12. Kun vesiväri on kuivu-
nut, voit lakata lehdet 
vesiliukoisella lakalla 
kestävän pinnan ai-
kaansaamiseksi. 

5. Tasoita seuraavaksi 
lehden pinta ja reu-
nat veden avulla. 
Kostuta sormet ve-
siastiassa ja hiero 
niillä saven pintaa. 
Pyöristä halutessasi 
lehden reunoja. 

6. Käytä sitten savityö-
kalua ja tee lehteen 
lehtiruoti. Voit myös 
korostaa painamasi 
lehden lehtiruodin 
kuvioita työkalulla, 
mikäli ne eivät näy 
kunnolla. Käytä luo-
vuutta lehtiruotien 
piirtämisessä. 

7. Vuoraa seuraavaksi 
syvä lautanen tai so-
piva kulho tuorekel-
mulla.  
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MEHILÄISVAHAKYNTTILÄT 

Hyötyä hyönteisistä 

Maailmassa on yli miljoona eri lajia hyönteisiä. Mitä hyönteisiä 
sinä tunnet ja tunnistat? Mitä mieltä olet hyönteisistä? Mitä hyö-
tyä hyönteisistä voisi olla? 
 
Mehiläiset kuuluvat pistiäisten lahkoon ja mesipistiäisten hei-
moon. Niillä on tärkeä tehtävä hunajantuotannon lisäksi esimer-
kiksi erilaisten viljelykasvien pölyttämisessä kimalaisten ohella. 
Mehiläisten määrä vähenee vauhdilla.  
 
Pohtikaa yhdessä mitä tapahtuisi, jos mehiläiset katoaisivat ko-
konaan maapallolta? Pohtikaa myös, miksi mehiläisten määrä 
vähenee niin nopeasti? Miten mehiläisten katoamista voitaisiin 
ehkäistä? 

Tarvikkeet - Mehiläisvahakynttilälevyjä 22 x 38 cm 
   - Kynttiläsydänlankaa 3x9 SU tai 3x10 SU 
   - Leikkausalusta ja terävä veitsi 
   - Pitkä viivoitin  
   

 
Työohjeet 

1. Leikkaa ensimmäiseksi  
mehiläisvahalevyt.  

2. Halutessasi perinteisen 
kruunukynttilän malli-
sen, leikkaa levy kah-
teen osaan ensimmäisen 
kuvan mukaan. (= 2 
kynttilää / levy) 

3. Halutessasi kapenevan 
antiikkikynttilänmalli-
sen, leikkaa levy vinot-
tain kahteen osaan toi-
sen kuvan mukaan. (= 2 
kynttilää / levy) 

4. Kolmas vaihtoehto on 
tehdä pienempiä antiik-
kikynttilöitä. Leikkaa 
silloin mehiläisvahakynt-
tilälevy ensin kahteen 
osaan ja sitten toisen 
kuvan mukaan vinottain. 
Jätä myös tuolloin kah-
den senttimetrin vara 
kynttilänsydämen kääri-
miseen. (= 4 kynttilää / 
levy) 

Kuva 1. Kruunukynttilä Kuva 2. Antiikkikynttilä 
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Ohjaajalle 

Mehiläisvahakynttilälevyn rullaamisen aloittaminen voi olla haasteellista ja vaatii hieman sorminäppäryyttä. 
Rullaamista voidaan helpottaa lämmittämällä levyä kevyesti. 

Lisätietoa mehiläiskannoista ja niiden heikkenemisestä löytyy esimerkiksi Euroopan parlamentin sivuilta: 

Euroopan parlamentti: Miksi mehiläiskannat ovat heikentyneet?  

 

Omat muistiinpanot 

 

Alkuperäisohje: Lahtisen Vahavalimo Ky 
Ohjeen sovellus ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

  
9. Ala sitten rullaamaan 

levyä kynttiläksi mo-
lemmilla käsillä. Var-
mista, että rullaat le-
vyn suoraan. Kynttilän 
pohjasta pitäisi tulla 
tasainen. Lämmin 
paikka helpottaa rul-
laamista, mutta levyä 
voidaan varovasti läm-
mittää myös hiusten-
kuivaajalla. 

10. Painele lopuksi mehi-
läisvahakynttilälevyn 
reuna kiinni kevyesti 
kynttilään, jottei se 
lähde repsottamaan.  

 

 

 

5. Kun olet leikannut 
levyt, aseta yksi le-
vyistä tasaiselle alus-
talle siten, että pitkä 
sivu on sinua itseäsi 
päin. 

6. Leikkaa sydänlangasta 
noin 2 –3 cm pidempi 
pätkä mitä kynttilän 
sivu on. 

7. Aseta sydänlanka me-
hiläisvahakynttilälevy
n reunaan ja painele 
se kevyesti kiinni le-
vyyn. 

8. Nosta levyn reunaa 
sormilla ja taittele 
levyn reuna sydänlan-
gan päälle tiukasti. 
Tämä helpottaa kynt-
tilän rullaamista. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20191129STO67758/miksi-mehilaiskannat-ovat-heikentyneet
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KÄPYKRANSSI 

Vahvuudet 

Tutkikaa yhdessä Käsityö kuntouttaa! -hankkeen Vahvuus-
kortteja. Pohdi sitten hetki omia vahvuuksiasi. Poimi vahvuus-
korteista kolme sellaista korttia, jotka koet omiksi vahvuuksiksi. 
Missä tilanteessa olet tarvinnut tai ajattelet tarvitsevasi näitä 
vahvuuksia?  
 
Arpokaa sitten toisillenne parit. Poimi vahvuuskorteista seuraa-
vaksi kolme sellaista korttia, jotka sinun mielestäsi ovat parisi 
vahvuuksia. Käykää sitten keskustelukierros siitä, mitä vahvuuk-
sia valitsitte toisillenne. 
 
Tarvikkeet - Käpyjä 
   - 2-4 kpl noin 100 cm pituista pajunoksaa  
   - Työkäsineet 
   - Rautalankaa 0,8 mm 
   - Sivuleikkurit ja kärkipihdit 

Työohjeet 

 1. Kerää ensin käpyjä luonnosta ja anna niiden kuivua lämpimässä 
paikassa viikon tai kahden verran ennen kranssin tekemistä. Paras 
aika käpyjen keräämiselle on elo-syyskuussa kuivana päivänä. La-
jittele kävyt ensi koon mukaan, jotta niillä on helpompi täyttää 
kranssia. 

2. Jos pajunoksat ovat päässeet kuivumaan, liota niitä ensin vähin-
tään vuorokausi lämpimässä vedessä. Pitkään kuivumassa olleita 
pajunoksia pitää liottaa 5-10 vuorokautta ennen punontaa. Liotus-
aika riippuu pajunoksan paksuudesta. 

3. Suojaa pöytä ennen työn aloittamista.  

4. Kiepauta pitkä pajunoksa ympyräksi, jonka halkaisija on noin 15-
20 cm. Aloita oksan kieputtaminen tyvipäästä eli paksummasta 
päästä. Jatka oksan kieputtamista muodostuneen ympyrän kehäl-
le. 

5. Kun ensimmäinen oksa päättyy, työnnä pää nurjalle puolelle.  

6. Kieputa ympyrään vielä 1-2 oksaa samalla tavalla. Muista tarkis-
taa, että oksien päät jäävät nurjalle puolelle. 

7. Pajukehikkoa voi valmiina vielä muotoilla käsillä vääntelemällä 
enemmän pyöreäksi, jos on tarvetta. 
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Ohjaajalle 

Tee metsäretki osallistujien kanssa muutamaa viikkoa ennen käpykranssin tekemistä. Kerätkää yhdessä ryh-
män kanssa tarvikkeet kranssin tekemiseen. Kysy läheisten metsäalueiden omistajilta, voisitteko harventaa 
pajukkoa hänen mailtaan.  

Pohjan voi tehdä pajun sijaan myös esimerkiksi koivurisuista.  

Omat muistiinpanot

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Kati Lehtola ja Merja Timonen 2022 

 7. Kun kehikko on valmis, on aika kiinnittää käpyihin rautalangat. Leikkaa 
sivuleikkureilla reilu 10-15 cm pätkä rautalankaa ja kiinnitä se kävyn 
kantaan napakasti siten, että kävyn kanta on langan puolessa välissä. 
Kanta saattaa rikkoutua helposti, joten tee tämä vaihe varoen. Jos kä-
vyn kanta katkeaa, voit pujottaa rautalangan kannan lähellä olevien 
suomujen alle. 

8. Arvioi tarvitsemiesi käpyjen määrä ja kiinnitä rautalangat kaikkiin tar-
vitsemiisi käpyihin kerralla. Työn edetessä voit tarvittaessa kiinnittää 
lisää rautalankoja käpyihin. 

 9. Seuraavaksi voit alkaa kiinnittää käpyjä yksitellen kranssiin. Pyöritä 
rautalanka pajukehikon ympärille. Kärkipihdeillä saat vedettyä rauta-
langan tiukalle, jolloin käpy pysyy kranssissa jämäkästi paikoillaan. 
Muista kääntää rautalangan terävät päät piiloon haavojen välttämisek-
si! 

10. Jos haluat muhkean kranssin, kiinnitä käpyjä ensin reunoille. Sen jäl-
keen voit vielä lisätä niitä keskelle, jolloin ne jäävät hieman korkeam-
malle kuin reunoilla olevat. 

11. Lisää lopuksi taakse pieni lenkki rautalangasta, jolla saat kranssin ri-
pustettua roikkumaan. 

 Vinkkejä! 

Voit halutessasi spray-maalata osan kävyistä esimerkiksi kultaisella, prons-
silla tai valkoisella saadaksesi kranssiin vivahteita. Voit myös värjätä klorii-
tilla käpyjä laittamalla ne 24 tunniksi kloriittiin likoamaan, jonka jälkeen 
kuivumaan useammaksi päiväksi. Viimeistään kuivuessaan kävyt muuttuvat 
valkoisiksi. 

Muutamista kävyistä voi myös leikata kerroksia pois, jolloin jäljelle jää 
kaunis kukka. Tähän tarkoitukseen käy kaikki kävyt, mutta erityisesti sem-
bramännyn kävyistä tulee kauniita kukkia. 
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HEIJASTAVAT KIVIKORUT 

Kivikorujen positiivinen energia 

Etsi Youtubesta Mieli ry:n Hyvän mielen metsäkävely: Syksy–
video. Ota käteesi kivihelmi, josta olet tekemässä heijastinta. 
Sulje silmät ja kuuntele videon äänimaailmaa. Pyörittele kiveä 
samalla kädessäsi ja tunnustele sen muotoa ja pintaa.  
 
Mitä kuulet, mitä näet mielessäsi? Miltä kivi tuntuu? Minkä väri-
senä näet kiven mielessäsi? Minkälaista energiaa kivi värähtelee 
kädessäsi? 
 
Tarvikkeet - Heijastinnauhaa 2 mm (+puuvillanyöriä) 
   - Kivihelmiä 
   - Koruvaijeria 
   - Kiinnityshelmiä 
   - Kalotteja ja helmihattuja 
   - Papukaija- tai rapulukkoja 
   - Korupihtejä (tasakärkiset, kiinnityshelmipihdit, sivuleikkurit) 
   - Sakset 

Työohjeet 

Leikkaa aluksi heijastinnauhasta noin 2,5 metrin pätkä ja koruvaijerista noin 10 cm pätkä yhtä heijastinta 
varten. Halutessasi voit käyttää heijastinnauhan lisänä esimerkiksi puuvillanyöriä. Vähennä tällöin heijastin-
nauhan määrä noin puoleen. 

1. Taita heijastinnauhaa kaksin 
kerroin niin monta kertaa, kun-
nes se on noin 7-8 cm mittai-
nen. Pujota koruvaijeri heijas-
tinnauhanipun taitoskohtaan ja 
pujota kiinnityshelmi molem-
piin koruvaijerin päihin. Purista 
kiinnityshelmi kiinni mahdolli-
simman lähelle heijastinnauhaa 
kiinnityshelmipihtien avulla. 

2. Pujota seuraavaksi koruvaije-
riin kalotti ja kivihelmi. Vedä 
kalotti heijastinnauhanipun 
päälle ja kivihelmi kiinni kalot-
tiin. Pujota koruvaijerin mo-
lemmat päät kivihelmen sisäl-
le. 

5. Pujota seuraavaksi helmihattu 
kivihelmen päälle. 

6. Seuraavana koruvaijeriin pujo-
tetaan kiinnityshelmi ja rapu-
lukko/papukaijalukko.  

7. Pujota koruvaijerin pää vielä 
uudelleen kiinnityshelmen läpi 
ja kiristä lenkki. 
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Ohjaajalle 

Vinkkejä kivihelmien valintaan löydät esimerkiksi Helmikauppa.comin sivuilta. Luonnonkivillä on erilaisia 
ominaisuuksia. Niiden uskotaan värähtelevän hyvää energiaa ja tasapainottavan positiivisella tavalla niiden 
kantajan elämää. 
 
Heijastimen tekeminen vaatii melko paljon sorminäppäryyttä, joka on hyvä huomioida käsityön tekemisessä. 
 

Omat muistiinpanot 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 

6. Purista kiinnityshelmi 
kiinni mahdollisimman 
lähelle kivihelmeä kiin-
nityshelmipihdeillä.  

3. Katkaise seuraavaksi 
koruvaijerin pää läheltä 
kiinnityshelmeä sivu-
leikkureilla. 

 

 

4. Leikkaa sitten heijas-
tinnauhalenkit auki 
saksilla.  

5. Trimmaa lopuksi heijas-
tinnauhojen päät ta-
saiseksi. 

 

https://www.helmikauppa.com/category/1103/kivihelmet
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NARUREPPU JA VOIMAUTTAVA 
LUONTOKUVA 

Luontokuvasta voimaa 

Laita taustalle soimaan luonnonääniä. Sulje silmät ja kuvittele 
olevasi sinulle mieleisessä luontomaisemassa: paikassa, jossa 
koet olevasi turvassa. Tarkastele maisemaa mielessäsi: mitä nä-
et, mitä kuulet? Minkälaisia ajatuksia maisema sinussa herättää? 
Eläydy hetkeksi luontomaisemaan ja sen tuomiin mielikuviin. 
Ammenna siitä voimaa ja rauhaa. 
 
Minkälainen on sinun luontomaisemasi? Etsi valokuva, joka muis-
tuttaa siitä. Tee narureppu ja ikuista oma voimauttava mielen-
maisemasi reppuun siirtämällä kuva siihen. 
 
Tarvikkeet - Tukevaa puuvillakangasta 40 x 100 cm pala 
   - Keinonahkaa 10 x 10 cm pala 
   - 3—3,5 m Paulina-punoskudetta (musta) 
   - 2 kpl purjerenkaita (5 mm) 
   - Sakset, ompelulankaa, ompelukone ja nuppineuloja 
   - Silitysrauta ja –lauta 
   - Kuvansiirtopaperia sekä tietokone ja mustesuihkutulostin kuvien tulostukseen 

 

Työohjeet 

Piirretyt työohjeet löytyvät liitteestä 4. 

 1. Leikkaa ensin tukevasta puuvillakankaasta 40 x 100 cm pala ja keinonah-
kasta 10x10 cm pala. Leikkaa keinonahkapala kulmittain kahtia. Tällöin 
saat kaksi samankokoista kolmiota nurkkiin tukikappaleiksi. Taita puuvilla-
kangas kahtia ja silitä repun pohjan taite. Käytä taitetta keinonahkakolmi-
oiden kohdistamiseen. 

2. Aukaise taitos ja ompele keinonahkapalat kuvan osoittamalla tavalla kan-
kaan sivuille keskitaitteen kohdalle. Käytä suoraa ommelta noin 2,5 mm 
tikillä ja jätä 0,5 cm saumanvara. Kiinnitä keinonahkapalat klemmareilla 
tai kiinnitysklipseillä kankaaseen. Älä käytä nuppineuloja!  

3. Taita kangas kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain. Varmista, että keino-
nahkakulmat asettuvat oikein. Kolmioiden sivusaumoissa olevat kulmat 
tulisi kohdistua samoihin kohtiin. 

4. Merkitse repun ylälaitaan naruille 2,5 cm aukko molempiin sivusaumoihin 5 
cm päästä ylälaidasta. Katso kuvaohjeet tähän liitteestä 4. 

5. Ompele sitten sivusaumat 1 cm saumanvaroilla. Muista jättää naruille tar-
koitetut aukot ompelematta!  
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Ohjaajalle 

Keinonahkan ompelu ompelukoneella voi olla haasteellista. Jos ompelukoneessa ei ole nahkan ompeluun tar-
koitettua teflonjalkaa, kannattaa käyttää apuna leivinpaperia nahkan ja paininjalan välissä.  

Reppua voidaan tuunata jälkikäteen. Siihen voidaan lisätä esimerkiksi muistoja retkiltä kirjomalla. Jos rep-
pua ei haluta käyttää retkireppuna, sitä voidaan käyttää esimerkiksi käsityöpussukkana. 

Omat muistiinpanot 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 7. Huolittele seuraavaksi repun yläosan sivusaumat erikseen noin 10 cm 
matkalta kolmipistesiksakilla. sitten loppuosa sivusauman reunoista 
yhteen kolmipistesiksakilla. Tämä tekee repun sisäosasta siistimmän 
näköisen. 

8. Silitä sauma auki repun yläosasta. Vahvista sitten aukon reunat tikkaa-
malla ne noin 3 mm etäisyydeltä keskisaumasta. Tikkaa myös aukon 
alareuna. Toista sama toiseen sivusaumaan. Katso tarkemmat kuvalli-
set ohjeet tähän liitteestä 4. 

9. Huolittele lopuksi repun yläreuna siksakilla. 

10. Taita sitten repun yläosan päärme siten, että naruille tarkoitettu auk-
ko jää repun ulkopuolelle näkyviin. Sisävara ja ulkovara on noin 2,5 
cm. Silitä taite, jotta se on helpompi ommella läheltä päärmeen reu-
naa. 

11. Tikkaa päärme läheltä sen alareunaa 2,5 mm suoralla ompeleella ym-
päriinsä. Aloita ompelu sivusauman kohdalta. Tällöin saat ompeleen 
aloitus– ja lopetuskohdan. Päärmeeseen muodostuu nyörikuja repun 
hihnoja varten. 

12. Käännä reppu oikeinpäin. Suorista alakulmat ja tikkaa vielä keinonah-
kakolmioiden päältä suoralla ompeleella. Kuvasta voi huomata, että 
keinonahkakolmioiden kohdistaminen voi olla haasteellista. Tämä ei 
kuitenkaan haittaa käyttöä. 

13. Lisää seuraavaksi purjerenkaat kumpaankin repun alakulmaan keskelle 
keinonahkalla vahvistettuja kulmia. Käytä purjerenkaiden vasaroinnis-
sa alla tukevaa alustaa kuten laudankappaletta.  

14. Leikkaa lopuksi kaksi noin 150-175 cm pätkää Paulina-punoskuteesta 
repun hihnoiksi. Pujota kuteenpätkä ensin nyörikujaan: pujota toinen 
kude toiselta puolelta ja toinen kude toiselta puolelta koko repun ylä-
osan ympäri. Kude tulee siis samasta reiästä ulos kuin meni sisälle. 

15. Pujota kude vielä saman puolen alanurkan purjerenkaasta läpi ja solmi 
nyörinpäät yhteen. Toista sama toiselle puolelle. Varmista, että sol-
mut ovat samalla puolella reppua. 
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MAKRAMEE-PÖLLÖ 

Voimaeläin-mandala harjoitus 

Harjoitus tehdään luontoretkellä. 
 
Mikä eläin on lähellä sydäntäsi? Mikä on mielestäsi voimakas ja 
inspiroiva eläin? Pohdi voimaeläintäsi. Kerää maasta erilaisia 
luonnonmateriaaleja ja tee niistä voimaeläimesi kuva. Voit myös 
hyödyntää maassa olevaa aineistoa sellaisenaan. Kuva voi olla 
voimaeläimesi näköinen tai mandala, joka kuvastaa jollain ta-
valla voimaeläintäsi. 
 
Tarvikkeet - Poronsarvi ja oksa tai kaksi oksaa 
   - Chunkymop-makrameelankaa 
   - 2 kpl puuhelmiä halk. 20 mm silmiksi 
   - 1 kpl puuhelmiä halk. 16 mm nokaksi 
   - Sakset 
   - Maalarinteippiä 
   - Kampa 
 
Työohjeet 

Makrameen perussolmujen tarkemmat ohjeet löydät liitteestä 5. Video-ohjeet perussolmujen tekoon löydät 
myös Taitoliiton Youtube-kanavalta: Makrameen perussolmut. 

Käytä maalarinteippiä apuna ja kiinnitä sarvi/oksa teipillä pöytään, jottei se liiku solmuja tehtäessä. Teip-
paa myös kohosolmujen teossa täytelanka tarvittaessa pöytään kiinni. 

 
1. Leikkaa ensin 12 kap-

paletta 2,5 metrin 
mittaisia pätkiä Chun-
kymop-langasta. Taita 
langat kaksinkerroin 
ja kiinnitä ne leivon-
pääsolmulla poronsar-
veen tai oksaan. 

2. Ala sitten tekemään 
kaksoistasosolmuja 
rivi kerrallaan. Ensim-
mäiseen riviin tule 
kuusi kaksoistasosol-
mua, toiseen viisi jne. 
Jokaisen rivin jälkeen 
molemmista reunoista 
jätetään kaksi lankaa 
syrjään. Näillä lan-
goilla ei tehdä solmu-
ja seuraavalla rivillä. 

 4. Kun olet saanut kak-
soistasosolmut tehtyä, 
jaa langat kahteen 
nippuun. Molemmilla 
puolilla on tällöin 12 
lankaa. Ota vasem-
masta reunasta reu-
nimmainen lanka täy-
telangaksi muiden lan-
kojen päälle ja tee sen 
ympärille jäljelle jää-
neillä 11 langalla ko-
hosolmut. Solmut tule-
vat mahdollisimman 
lähelle kaksoistasosol-
muja. 

5. Toista sama toiselle 
puolelle. Tee vielä 
kummallekin puolelle 
toinen rivi kohosolmu-
ja. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S1MvQ9ST-ys
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8. Tee lopuksi erillisellä langalla tynnyrisolmu kaksoistasosolmujen alapuolelle. Katkaise pyrstö haluamaa-
si mittaan ja kampaa lankojen kierteet auki. Kostuta tarvittaessa, jotta kierteet aukeavat helpommin. 

Ohjaajalle 

Makramee-solmujen teko voi olla joillekin haasteellista. Pöllön voi tehdä myös yksinkertaisemmin tekemällä 
pelkkiä kohosolmurivejä noin 4-6 kpl, jonka jälkeen loput langat kootaan yhteen ja pyrstö muodostetaan 
tekemällä tynnyrisolmu kohosolmujen alapuolelle. Oksaa ei tällöin tarvita alaosaan.  

Pyrstöstä jää aika paljon jämälankoja. Näitä ei kannata heittää hukkaan, vaan niistä voidaan tehdä esimer-
kiksi makramee-sulkia. 

Omat muistiinpanot 

 

 

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 1. Pujota seuraavaksi no-
kaksi tarkoitettu helmi 
paikoilleen. Vedä vii-
meisimmät täytelangat 
nokkahelmen läpi, toi-
nen toiselta puolelta ja 
toinen toiselta puolel-
ta. Jätä nokasta läh-
tien neljä seuraavaa 
lankaa väliin ja pujota 
seuraavat kaksi lankaa 
silmähelmien läpi.  

2. Tee seuraavaksi silmien 
sivuille kaksoistasosol-
muja yhteensä 9 kap-
paletta. Aloita solmu-
jen tekeminen vasem-
massa laidassa vasem-
malta ja oikeassa lai-
dassa oikealta. Näin 
solmurivistä tulee sym-
metriset. 

3. Aloita sitten tekemään 
kohosolmurivejä sil-
mien alapuolelle siivik-
si. Aseta keskimmäiset 
langat kummallekin 
sivulle täytelangaksi ja 
tee muilla langoilla ko-
hosolmut täytelangan 
ympärille. Tee neljä 
kohosolmuriviä. 

 
5. Toista sitten kaksoista-

sosolmurivit päinvastai-
sessa järjestyksessä 
kuin aloituksessa. Tee 
ensin neljällä keskim-
mäisellä langalla yksi 
kaksoistasosolmu. Seu-
raavaan riviin tulee kak-
si solmua jne. 

6. Kun olet tehnyt viimei-
seen riviin kuusi kak-
soistasosolmua, jaa lan-
gat seuraavasti: nosta 
neljä keskimmäistä lan-
kaa ylös pöllön päälle, 
tee näiden lankojen 
molemmin puolin kak-
soistasosolmut ja siirrä 
loput langat sivuille 
hetkeksi odottamaan. 

7. Nosta sitten viimeiseksi 
tehdyistä kaksoista-
sosolmuista keskimmäi-
set langat ylös jaloiksi. 
Jaa muut langat kah-
teen osaan. Aseta oksa 
väliin ja laske jalkojen 
langat oksan päälle. 
Tee molemmille puolille 
reunimmaisilla langoilla 
yksi kaksoistasosolmu. 
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JÄÄDYTETYT KUKAT 

Voimaa vuodenajoista 

Tarkkaile lähiluontoasi. Miten eri vuodenajat näkyvät siellä? Mil-
tä siellä näyttää talvella? Mitkä asiat sykähdyttävät sinua juuri 
meneillään olevassa vuodenajassa? Mistä saat voimia tässä vuo-
denajassa? 
 
Jäädyttämällä kukkia ja muita kasveja saadaan aikaiseksi kaunii-
ta jäätauluja tai –kuutioita. Katso kuinka kevään ensimmäiset 
auringonsäteet kimmeltävät jään pinnassa värikkäiden kukkien 
antaessa oman säväyksen taideteokselle. Tehkää jäätauluja tai –
kuutioita ja koristelkaa niillä lähiluontoa myös muiden iloksi. 
 
 
Tarvikkeet - nuupahtaneita kukkia tai esimerkiksi syksyksi
     istutetuista kanervista oksia 
   - maito/mehupurkkeja tai muita astioita jäädytystä varten 
   - vettä 
 
Vinkki! Käykää kysymässä paikallisesta kukkakaupasta nuupahtaneita, roskiin meneviä leikkokukkia. He 
antavat mielellään niitä ilmaiseksi. Ne käyvät erittäin hyvin tähän työhön. 

 

Työohjeet 

 

 

1. Ota ensin kaikki tarvittavat tarvikkeet esille. 

2. Leikkaa maito/mehupurkista yläosa irti. Jos ha-
luat tehdä jäätaulun, valitse matalahko laakea 
astia siihen. Esimerkiksi kaupan ”liha-astiat” 
käyvät oikein hyvin tähän tarkoitukseen. 

 

2. Leikkaa kukat ja kasvit oikean mittaiseksi. Trim-
maa niitä tarvittaessa. Poista oksia tai lehtiä tar-
peen mukaan. Kasvien on hyvä olla hieman lyhy-
empiä kuin käytettävä astia. 
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Ohjaajalle 

Kuution tai taulun pohja saattaa pullistua. Pullistuman saa pois, kun hieroo sitä hetken haalean vesihanan 
alla.  Varo kuitenkin, ettei jää sula liikaa. 

Ilmapalloja käyttämällä saadaan kauniita jääpalloja. Ilmapallon suuaukkoa venytetään siten, että kasvit tai 
kukat saadaan sen sisälle. Sen jälkeen ilmapallo täytetään vedellä vesi-ilmapallon tapaan. 

Jäätauluista, -kuutioista ja –palloista voidaan saada aikaiseksi vaikkapa näyttely! 

Omat muistiinpanot

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 
Mallikuva: Taito Lappi / Laura Laivamaa 2018 

3. Asettele kukat astiaan.  

4. Lisää astian pohjalle noin 1 
cm vettä ja jäädytä se ensin 
ennen kuin lisäät astian vettä 
täyteen. Kukka saattaa hie-
man kärsii pakkasessa, mutta 
lopputuloksesta tulee silti 
kaunis.  

5. Voit myös kiinnittää varren 
kirkkaalla teipillä purkin sei-
nämään tai astian pohjaan, ja 
lisätä astian kerralla vettä 
täyteen.  

6. Laita astiat ulos jäätymään. 

7. Kun pohjalle laitettu vesi on 
jäätynyt, lisää astiaan vettä 
niin, että kasvit/kukat peitty-
vät.  

8. Jäädytyslämpötilalla on mer-
kitystä jään sävyn kannalta. 
Kovalla pakkasella jäästä tu-
lee kirkasta, kun taas lauhem-
malla kelillä jäästä tulee sa-
meampaa, hieman maitola-
simaista.  

9. Irrota taulut ja kuutiota asti-
oista, kun vesi on jäätynyt 
kokonaan. Maito/mehupurkki 
lähtee repimällä, tai voit 
kastaa sen hetkeksi lämpi-
mään veteen ja kaataa kuuti-
on ulos. Jäätaulun saa irti 
lämmittämällä hetken astian 
pohjaa ja kaatamalla jäätau-
lu esimerkiksi pyyhkeen pääl-
le. 

10. Vie jäätaulu tai –kuutio sit-
ten takaisin ulos, jotta se 
pysyy jäässä. 
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MEHILÄISVAHAKÄÄREET 

Eväsretki 

Eväsretket ovat monelle lapsuudesta tuttuja, ja niistä on muka-
via muistoja. Pelkkä ajatus voi tuoda tervaskantotulen savun-
tuoksun nenään. Tehkää omat mehiläisvahakääreet, johon pak-
kaatte mukaan eväsleivät ja lähtekää retkelle syömään eväitä. 
 
Eväsretki ei aina tarvitse ulottua kauas. Eväsretken voi tehdä 
vaikkapa takapihalle tai parvekkeelle. Tuleeko mieleen muistoja 
eväsretkistä lapsuudesta tai aikuisena tehtynä? Mikä eväsretkes-
sä oli parasta? Mikä retki on erityisesti jäänyt mieleen? Mihin 
lähtisit eväsretkelle, jos voisit valita ihan minkä tahansa paikan? 
 
Tarvikkeet - Puhdasta puuvillakangasta  
   - Harkkosakset 
   - Mehiläisvahaa palana tai rakeina 
   - Vanha pyyhe 
   - Leivinpaperia 
   - Silitysrauta ja -lauta 

Työohjeet 

 

 

1. Vanhat lakanat, pussilakanat ja tyynyliinat käy-
vät erinomaisesti tähän työhön. Pese ne kuiten-
kin huolellisesti vähintään 60 asteessa ennen 
käyttöä mielellään hajusteettomilla pesuaineil-
la. 

2. Ota sitten kaikki tarvittavat välineet esille. Jos 
käytät mehiläisvahaa, joka on palana, voit raas-
taa sen valmiiksi tässä vaiheessa. Mehiläisvahaa 
ei mene paljoa yhteen kääreeseen. 

2. Leikkaa seuraavaksi kangas haluamasi kokoisiksi 
palasiksi harkkosaksilla. Reunat eivät rispaannu, 
kun käytät harkkosaksia. Halutessasi voit huoli-
tella kankaan reunat myös ompelukoneella. Mal-
litöissä on leikattu eri kokoisia paloja kankaasta. 

VINKKI! Eväspussi on kätevä esimerkiksi leipien pak-
kaamiseen retkelle. Ompele eväspussi kankaasta en-
nen vahan sulatusta kankaaseen. Eväspussi ei tarvitse 
erillistä sulkemismekanismia, vaan voit lämmittää 
pussin suuta käsissä, taitella suuaukon kiinni ja jääh-
dyttää pussin muotoonsa jääkaapissa. 
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Ohjaajalle 

Mehiläisvahakääre sopii erinomaisesti vihannesten, hedelmien, juustojen ja eväiden suojaamiseen. Raakaa 
lihaa tai kalaa ei mehiläisvahakääreeseen kannata kääriä. Mehiläisvahan antibakteeriset ominaisuudet edis-
tävät ruoan säilyvyyttä. Mehiläisvahakääre kestää hyvin kylmää, joten siihen käärityt ruoat voidaan pakastaa 
kääreessä. 

Omat muistiinpanot

Alkuperäisohjeet: Martat ja Bee Clever Oy 
Ohjeen sovellus ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

3. Laita silitysrauta lämpene-
mään kahden pisteen lämmöl-
le. 

4. Aseta silityslaudan päälle en-
sin vanha pyyhe, joka kerää 
mahdolliset mehiläisvahan 
jäämät. Tämä auttaa pitä-
mään silityslaudan puhtaana. 

5. Aseta pyyhkeen päälle leivin-
paperi ja sen päälle kangaspa-
la. 

6. Ripottele kangaspalan päälle 
mehiläisvahaa tasaisesti noin 
1 cm välein. 

6. Laita kangaspalan päälle toi-
nen pala leivinpaperia. 

7. Ala sitten silittämään varovas-
ti. Näet leivinpaperin läpi, 
kun mehiläisvaha alkaa sula-
maan kankaaseen. 

8. Jos kankaaseen jää kuivia 
kohtia, ripottele niihin lisää 
mehiläisvahaa ja silitä uudes-
taan leivinpaperin läpi. 

9. Toista, kunnes mehiläisvahaa 
on imeytynyt kankaaseen 
kauttaaltaan. 

9. Nosta leivinpaperi pois kää-
reen päältä ja anna sen jääh-
tyä ja kovettua pari minuut-
tia ennen kuin irrotat sen 
alla olevasta leivinpaperista. 

10. Irrota kääre varovasti. Viik-
kaa kääre tai rullaa se. Kääre 
säilyy kaapissa sellaisenaan 
noin 6-12 kk. 

11. Pese kääre käytön jälkeen 
kylmällä tai haalealla vedel-
lä. Käytä tarvittaessa tilkka 
laimennettua tiskiainetta. 
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MINITEKSTIILI JÄMÄLANGOISTA 

Talven tuntua 

Tehkää pieni kävelyretki lähiluontoon tai etsikää Youtubesta 
Mieli ry:n Hyvän mielen metsäkävely - Talvi –video ja katsokaa 
ja kuunnelkaa se sisätiloissa. Pysähdy, etsi hyvä asento ja sulje 
silmät. Miltä talvi tuntuu?  

Kuunnelkaa, mitä ääniä ympärillä kuuluu. Yrittäkää erottaa kau-
pungin äänistä luonnonäänet. Minkälaisia ääniä ympäristössä 
kuuluu? Miltä ilma tuntuu? Onko kirpeä pakkanen vai leppoisa 
suojasää? Tuuleeko vai onko tyyntä? Miltä ympäristössä tuoksuu?  

Aisti luontoa ympärillä tai kuvittele luonto ympärillesi. Miten 
voisit siirtää nämä aistimukset omaan minitekstiiliin? Ovatko ne 
värejä, tuntoaisteja vai haaveita tulevasta kesästä? 

Materiaalit - Kudontakehys, lasten kangaspuut tai  
     Pahviin tehty kudontakehys 
   - 6-säikeistä kalalankaa loimeen 
   - Jämälankoja (esim. luonnonväreillä värjättyjä, eri vahvuisia jne.) 
   - Iso parsinneula ja virkkuukoukku (myös neulakoukku käy) 
   - Puunoksa tai rimaa 

Työohjeet 

 
Aloitus 

Luo ensin kalalangalla loi-
mi kudontakehykseen. 
Loimen tiheys on 2 l/cm. 

Kudelankaa voidaan pujo-
tella loimen väliin kudon-
takehyksen sukkulalla, 
neulakoukulla tai isolla 
parsinneulalla. 

Kudo aluksi muutama 
heitto kalalangalla ja ala 
sitten kutomaan haluamil-
lasi väreillä pohjaa. Muis-
ta jättää kudelangalla pie-
ni kaari, jotta kuteen reu-
na ei ala kapenemaan. 
Käytä kampaa pirtana, 
jolla tasaat kuteen suo-
raksi. 

 

 
Kuviot 

Tee haluamasi kuvioita loi-
meen pujottelemalla eri-
laisia lankoja parsinneulan 
avulla loimeen. Pujota lan-
ka joka toisen langan ali ja 
joka toisen yli. Kierrä reu-
nalanka ja pujottele takai-
sin päinvastoin. 

Ryijyhapsut 

Leikkaa 6 cm mittaisia lan-
ganpätkiä ryijyhapsuja var-
ten. Pujota kaksi (tai use-
ampi) langanpätkä kahden 
vierekkäisen loimilangan 
ympäri ja vedä langanpäät 
loimilankojen keskeltä etu-
puolelle. Kiristä solmu. 
(ks. Kuva)  

Kudo hapsurivien väliin 
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Ohjaajalle 

Työn voi tehdä myös lasten kangaspuissa tai loimen voi luoda pahvilaatikosta leikattuun suorakaiteen muo-
toiseen kappaleeseen, jonka kapeille sivuille on leikattu viillot lointa varten. Luo loimi kaksinkertaisena pah-
viin.  

Käyttämällä eri paksuisia ja erilaisia lankoja saadaan myös erilaisia efektejä pintaan. Vinkkejä erilaisiin ku-
viointeihin löytyy esimerkiksi Kotilieden sivuilta: Valmista trendikäs seinävaate kudontakehyksellä.  

Minitekstiiliin voi käyttää myös luonnonmateriaaleja! Lisää esimerkiksi kauran korsia, tupasvillaa varsineen 
tai vaikkapa lankaan pujoteltuja kuivattuja pihlajanmarjoja tai tervalepän käpyjä tekstiiliin tuomaan siihen 
elävyyttä. 

Omat muistiinpanot

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 
Kuvioiden yhtymiskohta 

Pujota kuvioiden yhtymis-
kohdassa kudelanka 
(vihreä) neulalla saman 
reunimmaisen loimilangan 
ympäri, kuin viereisen ku-
vion (sininen) kudelanka 
on kiedottu. Näin yhtymis-
kohtaan ei tule reikää. 

Koristeet 

Halutessasi voit tehdä ko-
risteeksi tupsuja ja lettejä 
tai koristella minitekstiiliä 
muilla tavoilla. Tässä on 
tehty erikseen tupsu, joka 
on kiinnitetty tekstiiliin 
solmimalla. Kiinnityslan-
kojen päät on pujoteltu 
loimensuuntaisesti. 

 

 
Päättely ja viimeistely 

Kudo loppuun vielä 
muutama kierros kala-
langalla ennen kuin otat 
työn pois kehyksestä. 
Solmi ylä– ja alareunan 
loimilangat pareittain 
kankurinsolmulla. 

Solmi tekstiilin yläreu-
naan puunoksa tai rima. 
Vie toinen loimilanka 
oksan yli ja toinen ali. 
Solmi kudelankojen juu-
reen tekstiilin taakse 
tiukka solmu. 

Päättele langanpäät pu-
jottamalla ne loimen-
suuntaisesti.  

Viimeistele myös tekstii-
lin alareuna. 

  

https://kotiliesi.fi/kasityo/kudonta-ja-kirjonta/valmista-trendikas-seinavaate-kudontakehyksella-katso-video-ja-opi-tekniikka/
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KORUJA JA AVAIMENPERIÄ HIRVEN-
SARVISTA 

Mitä jos metsästys loppuisi? 

Metsästys on vanha perinne ja suosittu harrastus Suomessa. Yh-
teiskunnallisesti se on hyväksyttävää, koska sillä katsotaan ole-
van riistanhoidollisesti merkittävä hyöty yhteiskunnalle. Esimer-
kiksi hirvenmetsästyksellä on vaikutusta hirvikolarien määrään 
ja metsätuhoihin.  
 
Mieti mitä tapahtuisi, jos metsästys loppuisi kokonaan? Minkälai-
nen suhtautuminen sinulla on metsästykseen? 
 
 
Tarvikkeet - Pieni hirvensarvi 
   - Korutarvikkeita ja avaimenperiä 
   - Vannesaha 
   - Pienoisporakone, poranteriä, timanttiterä ja hiomalaikkoja 
   - Hiomapaperia tai hiomasieniä 
   - Polttokolvi 

Työohjeet 

1. Sahaa ensin hirvensarvesta 
noin15-20 cm pätkä, jotta sen 
työstäminen vannesahalla on 
helpompaa. 

2. Sahaa vannesahalla sarvesta 
noin 5 mm vahvoja kiekkoja. 
Suorista sarven pää ensim-
mäistä kiekkoa sahatessa. 

HUOM! Muista turvallisuusohjeet 
sarvea työstäessä! 

3. Poraa sen jälkeen sarvikiek-
koon reikä ripustuslenkkiä 
varten. Sarvi on kovaa aines-
ta, joten älä paina liikaa, jot-
tei terä katkea eikä sarviaines 
kuumu liikaa. 

4. Poraa ensin pienellä (noin 1 
mm) pieni reikä, jota lähdet 
sitten suurentamaan isommal-
la poranterällä. Hyvä reiän 
koko on noin 4-5 mm.  

5. Hio sen jälkeen sarvikiekon 
pinta tasaiseksi. Tämä vaihe 
on työläin, sillä sarvi on ko-
vaa ainesta. Voit käyttää 
apuna pienoisporakonetta ja 
hiomalaikkaa (P220 tai hie-
nompi), jolloin työ nopeutuu 
huomattavasti.  

6. Hio pinta lopuksi vesihioma-
paperilla lisäkiillon saamisek-
si. 
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Ohjaajalle 

Hirvensarvia löytää toisinaan luonnosta jättösarvina, mutta niitä voi kysellä paikallisilta metsästysseuroilta. 
Osa metsästäjistä luopuu mielellään sarvista ilmaiseksi. Myös paksumpia poronsarvia voidaan hyödyntää. 

Ohjeista vannesahan turvalliseen käyttöön huolellisesti. Muistakaa käyttää kuulosuojaimia ja hengityssuo-
jainta.  

Vinkkejä sarvikorun kuviointiin voi löytää esimerkiksi tutkimalla riimukirjoitusta tai noitarummun kuvioita. 

Metsästyskeskusteluun on syytä varautua huolellisesti pohtimalla ensin omaa suhdetta metsästykseen. Met-
sästys saattaa aiheuttaa voimakkaitakin mielipiteitä. Kaikilla on kuitenkin oikeus omiin mielipiteisiin, kun-
han muistetaan kunnioittaa toisiamme ja arvostaa myös toisten mielipiteitä keskusteluissa. 

Lisätietoa metsästyksestä löytyy esimerkiksi Riistainfo.fi –sivustolta. 

Omat muistiinpanot

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

3. Kun kiekon pinnat on hiottu 
tasaiseksi, pyöristä vielä kie-
kon reunat käyttäen apuna 
pienoisporakonetta ja timant-
titerää. Pyöristäminen tekee 
korun käytön miellyttäväm-
mäksi. 

HUOM! Luupöly on hienoa. Va-
raa viereen imuri ja käytä tar-
vittaessa hengityssuojainta! 

6. Suunnittele sitten haluamasi 
kuvio koruun. Voit jäljentää 
kuvion koruun ensin jäljen-
nöspaperin avulla. 

7. Käytä sitten polttokolvia ja 
polta kuvio sarvikiekon pin-
taan. Sarven keskiosa on 
yleensä hauraampaa kuin reu-
nat, joten huomioi se kuvion 
polttamisessa. 

9. Kiinnitä koruihin lopuksi väli-
renkaat sekä avaimenperä-
renkaat tai esimerkiksi puu-
villanyöristä tai nahkasta 
tehty kaulaketju. 

10. Jos et löydä sopivankokoisia 
välirenkaita, voit taivuttaa 
ne itse 1 mm vahvasta ho-
peoidusta kuparilangasta esi-
merkiksi tussin varren ympä-
rille. 

https://www.riistainfo.fi/
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PILKKI VANHASTA LUSIKASTA 

Järvikalan syöminen on ympäristöteko 
Ravitsemussuosituksissa sanotaan, että kalaa tulisi syödä vähin-
tään kaksi kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen. Mitä eri suo-
malaisia järvikaloja tunnistat ja tiedät? Mitä kaloja olet itse 
maistellut? 
 
Kalastuksen ja järvikalan syömisen sanotaan myös olevan ympä-
ristöteko. Miksi näin sanotaan? Tehkää pilkkiretki ja pohtikaa 
näitä asioita yhdessä pilkkimisen ohessa. Onko kalastus edulli-
sempaa kuin kalan ostaminen kaupasta? 
 
 
Tarvikkeet - Vanhoja lusikoita 
   - Peltisakset tai metallisaha ja metalliviila 
   - Kynsilakkoja ja hilettä (vanhat käy) 
   - Spraylakkaa 
   - Uistinrenkaita (5-6 mm) ja rengaspihdit 
   - Porakone ja metalliporanteriä (1-3 mm) 
 
Työohjeet 

1. Kerää kaikki tarvikkeet esille. 
Teräksen väriset lusikat ovat 
hyviä, mutta jos löydät mes-
singinvärisiä lusikoita, niin ne 
ovat oikein oivia pilkkien te-
kemiseen.  

2. Vanhat kynsilakat soveltuvat 
myös erinomaisesti tähän tar-
koitukseen, kunhan ne eivät 
ole paakkuisia. 

3. Katkaise ensin lusikan varsi 
irti. Katkaisemiseen voit käyt-
tää peltisaksia tai metal-
lisahaa. Kiinnitä lusikka sa-
hausta varten ruuvipenkkiin. 

4. Voit käyttää lusikasta sekä 
lusikkaosan että varren pilk-
kien tekemiseen. Lusikkaosas-
ta saa myös hyviä lusikkauisti-
mia. Tällöin voit lisätä lusikan 
alapuolelle kolmihaara-
koukun. 

5. Varren katkaisun jälkeen lu-
sikkaosan varrenpuoleinen 
pää ja varren katkaistu pää 
viilataan metalliviilalla. Muo-
toile päät haluamaasi muo-
toon.  

6. Varmista lopuksi, että lusik-
kauistimessa ei ole teräviä 
reunoja, jotka saattaisivat 
katkaista siiman. Viilaa tar-
vittaessa lisää. 
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Ohjaajalle 

Jos itsellä ei ole vanhoja lusikoita, niitä voi löytää esimerkiksi kirpputorilta edullisesti. Voit käyttää joko 
kahvilusikoita pienempiin pilkkeihin tai ruokalusikoita esimerkiksi rautupilkin tekemiseen. 

Huolehdi ilmanvaihdosta kynsilakkoja ja spraylakkaa käyttäessä! 

Omat muistiinpanot

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

7. Poraa seuraavaksi pilkin mo-
lempiin päihin reiät uistinren-
kaita varten. Yritä saada reiät 
noin 1-2 mm päähän reunas-
ta, jotta uistinrenkaat olisi 
helppo laittaa paikoilleen. 
Poraa reiät pilkin keskilinjan 
kohdalle. 

8. Pylväsporakone on hyvä apu 
reikien tekemisessä. Laita 
puukapula pilkin alle ja pidä 
pilkistä kiinni pihdeillä, jonka 
päiden ympärille on pyöritet-
ty maalarinteippiä. Näin saat 
pitävämmän otteen pilkistä. 

9. Suunnittele sitten haluamasi 
kuvio pilkkiin. Voit selata ne-
tistä kuvia valmiista pilkeistä 
ideoita varten. Keltainen, pu-
nainen ja vihreä ovat hyviä 
perusvärejä. Tätä väritystä 
kutsutaan papukaijaksi. 

10. Käytä maalarinteippiä apuna 
maalatessa, jos haluat tarkka-
reunaisia raitoja. Anna kynsi-
lakan kuivua huolellisesti en-
nen seuraavan raidan maalaa-
mista. Käytä myös hileitä, jos 
haluat saada lisäefektiä pilk-
kiin. 

11. Kun olet maalannut pilkit, 
anna niiden kuivua vielä huo-
lellisesti. 

12. Suihkuta sitten tasainen ohut 
kerros kirkasta spraylakkaa 
pilkkiin saadaksesi kestävän 
pinnan. 

13. Lisää viimeiseksi uistinren-
kaat molempiin päihin pilkkiä 
rengaspihtejä käyttäen. Pu-
jota uistinrenkaat varovasti, 
jotta renkaan kierteet ei le-
viä. 



52 

  

TINALANKA-KORU 

Aistivirikkeitä luonnonmateriaaleista 

Kootkaa esille erilaisia käsityömateriaaleja, jotka ovat peräisin 
luonnosta. Esimerkiksi puuta, metallia, korukiviä, nahkaa, vil-
laa, puuvillaa, hamppua, juuttia jne. Tunnustele niitä silmät 
suljettuina. Miltä erilaiset materiaalit tuntuvat kädessäsi? Mitä 
tuntuma muistuttaa? Mikä luonnossa tuntuu samalta kuin tuo 
kyseinen materiaali? 
 
Tarvikkeet - Kirjontakehys-korupohja 3-5 cm 
   - Hirven tai poron nahkaa 
   - Tinalankaa (0,45 mm tai ohuempaa) 
   - Ohutta siimalankaa (läpinäkyvä lanka) 
   - Tavallinen ompeluneula 
   . Pikaliimaa 
   - Välirengas 10 x 1,0 mm  
   - Koruketjua ja pieni rapulukko tai valmis koruketju 

Työohjeet 

Voit suunnitella itse oman korusi. Tinalankaa voi punoa ja letittää monin eri tavoin. Löydät netistä vinkkejä, 
mutta voit käyttää myös omaa luovuuttasi. Alla oleva kerrattu josefiinansolmu on yksi esimerkki, jonka ko-
ruun voi tehdä.  

HUOM! Tinalanka on hintavaa, joten käytä sitä harkiten! 

 
1. Leikkaa 0,45 mm ti-

nalangasta 35 cm pät-
kä. Aloita lenkkien 
teko jättämällä lan-
gan pää vasemmalle. 

2. Kierrä lankaa koko 
ajan myötäpäivään.  

3. Tee langalla ensin 
oikeanpuoleinen lenk-
ki ja sitten vasem-
manpuoleinen lenkki. 
Solmu muistuttaa nyt 
rinkeliä. 

4. Vie seuraavaksi lanka 
aloituspään alta va-
semmalle. Jatkossa 
lankaa kierretään 
edelleen myötäpäi-
vään numerojärjes-
tyksessä. 

 5. Vie lanka seuraavaksi 
langan 1 päältä, langan 
2 alta, langan 3 päältä 
ja langan 4 alta.  

6. Vie lanka seuraavaksi 
aloituspään viereen sen 
vasemmalle puolelle ja 
jatka langan pujottelua 
seuraamalla ensimmäi-
sen kierroksen lankaa. 
Kiristä lankalenkkejä 
tarvittaessa varovasti. 

7. Esimerkin valmis solmu 
on kahteen kertaan ker-
rattu (= kolme kierros-
ta).  

8. Jätä langanpäät solmun 
alle, aukaise hieman 
tinalangan kierrettä ja 
puno langanpäät yh-
teen. 
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Ohjaajalle 

Tarkempia ohjeita josefiinansolmun tekemiseen löytyy esimerkiksi Yle Strömsön Punotut pannunaluset –
ohjeesta. Josefiinansolmu poikkeaa osmonsolmusta sen ”kulmien” määrässä. Josefiinansolmussa niitä on 
neljä ja osmonsolmussa viisi. 

Josefiinansolmun tekeminen vaatii sorminäppäryyttä ja oivalluskykyä. Jos solmun tekeminen tuntuu haas-
teelliselta, voi tinalankaa myös punoa tai letittää. Punotusta tai letitetystä tinalangasta voidaan muotoilla 
ympyrä, joka kiinnitetään nahkaan ompelemalla.  

Omat muistiinpanot

Ohje ja kuvat: Taito Lappi / Merja Timonen 2022 

 
4. Leikkaa nahkasta 

pyöreä pala, joka on 
halkaisijaltaan noin 
2-3 cm  suurempi 
kuin kirjontakehyk-
sen sisempi vaneri-
ympyrä. 

5. Kiinnitä tekemäsi 
tinalankapunonnat 
ohuella, näkymättö-
mällä siimalangalla 
ompelemalla nahka-
palaan. Ompele 
mahdollisimman ti-
heästi ja pyri saa-
maan siimalanka ti-
nalankapunoksen 
väliin näkymättö-
miin. Älä kiristä lii-
kaa, jotta nahka ei 
rypisty.  

6. Kiinnitä nahkapala 
ompelun jälkeen kir-
jontakehykseen. 

7. Kiristä kirjontake-
hyksen ruuvi varo-
vasti. Ohut puu voi 
herkästi haljeta tai 
katketa. 

 
5. Liimaa nahkapalan 

reunat kiinni kirjon-
takehyksen vane-
riympyrään. Laita 
liimaa myös nahkan 
ja kehyksen sau-
maan kirjontakehyk-
sen sisälle jäävään 
osaan, jotta vaneri-
ympyrä ei pääse liik-
kumaan kirjontake-
hyksen sisällä. 

6. Jos teet korusta 
kaulakorun, lisää 
tässä vaiheessa väli-
rengas pujottamalla 
se kirjontakehyksen 
ruuvin alta. Kiristä 
ruuvia vielä tarvitta-
essa. 

7. Liimaa viimeiseksi 
kirjontakehyksen 
taustalevy paikoil-
leen. Levitä pikalii-
maa kirjontakehyk-
sen taakse sen reu-
noille ja paina taus-
talevy kiinni. 

 

  

  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/07/punotut-pannunaluset
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/07/punotut-pannunaluset
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LIITE 1 LUONNONMATERIAALEJA VÄRIAINEENA 

Luonnonväriaineilla värjäämisessä kannattaa huomioida, että värjäämiseen tarvi-
taan aina purete (esim. aluna), jonka avulla väriaine kiinnittyy lankaan. Toinen hy-
vä huomio on, että värjäyksen lopputulos on aina yhtä yllättävää! Värjäämisproses-
siin vaikuttavat monet asiat, kuten veden happamuus. 

Ruoka-aineilla värjäämisessä pyritään käyttämään sellaisia aineita, jotka muutoin menisivät biojätteisiin. 
Pyri siis jättämään syötävät osat syötäviksi ja käyttämään vain syötäväksi kelpaamaton osa näistä aineksista.  

Luonnonväreillä värjätyissä langoissa värinkesto vaihtelee. Tämä kannattaa muistaa käyttäessä luonnonväri-
aineilla värjättyjä lankoja. Kaikki väriä antavat ainekset eivät värjää lankoja pysyvästi (esim. marjat). 

1. Sipulinkuoret 

Sipulinkuoret ovat helppo tapa aloittaa värjääminen. Voit käyttää värjäämiseen kelta– tai punasipulin-
kuoria sekä salottisipulin kuoria. Keltasipulilla saat aikaiseksi voimakkaan oranssinkeltaista väriä. Puna-
sipulista tulee taas vihreää. Mitä jos laittaisit molempia purkkiin kerroksittain langan kanssa? 

Vinkki! Punasipulia kannattaa laittaa suhteessa vähemmän kuin keltasipulia, jos haluat myös keltaista 
esille. 

Käyttösuhde: 40 g sipulinkuoria / 100 g lankaa  

2. Hedelmien kuoret ja varret 

Sitrushedelmien (mandariini, klementiini ja satsuma) saadaan aikaiseksi heleää ja hempeää keltaista 
sävyä. Voit taittaa sävyä lisäämällä purkkiin kiivinkuoria ja / tai viinirypäleen oksia. Mitä jos kokeilisit 
seuraavaksi granaattiomenan kuoria? Kuoret kannattaa kuivata ennen käyttöä, jotta ehdit keräämään 
riittävän määrän materiaalia värjäystä varten. 

Käyttösuhde: noin 100 g sitrushedelmän kuoria + 40 g kiivinkuoria ja viinirypäleen oksia / 100 g lankaa 

3. Tee 

Teestä saat aikaiseksi erilaisia sävyjä riippuen mitä teelaatua käytät. Kokeile siis rohkeasti ja sekoittele 
eri teelaatuja keskenään. Rakenna purkki kerroksittain ja ylläty väreistä! Käytä vanhentuneita tai ker-
taalleen käytettyjä teepusseja. Leikkaa teepusseista laput irti ennen käyttöä. 

Käyttösuhde: Vähintään 100 g teetä / 100 g lankaa 

4. Krappijuuri 

Krappijuuri eli värimatara on yksi suosittu värjäysmateriaali. Siitä saa kaunista oranssinpunaista sävyä, 
joka kestää hyvin langassa. Krappijuurta kannattaa käyttää paloina purkkivärjäyksessä, koska krappipa-
lat irtoavat langasta kevyesti ravistelemalla. 

Käyttösuhde: 100 g krappijuurta paloina / 100 g lankaa 

5. Mustapapu 

Mustapavun kanssa poiketaan hieman alkuperäisestä ohjeistuksesta olla käyttämättä syötäviä ainesosia. 
Käytä  mustapavut sellaisenaan värjäämiseen tai voit vaihtoehtoisesti liottaa mustapapuja ensin vedessä 
24 tuntia, siivilöidä ne sitten syötäväksi ja käyttää värjäämiseen vain liotusliemen. Mustapavulla saa-
daan kuitenkin aikaiseksi kaunista sinistä sävyä, joka ei kuitenkaan ole kovin pysyvä. Liotus: 100 g mus-
tapapuja / 5 dl vettä. HUOM! Liota lankoja väriliemessä, kunnes värisävy on mieleinen (max. Viikon ver-
ran.) 

Käyttösuhde: 100-200 g mustapapuja / 100 g lankaa 

Lisätietoja luonnonvärjäyksestä: 

• Tetri, A.-K. Värjää ja neulo (2021), Sienivärjäys (2019) ja Luonnonvärjäys (2017) 

• Mantua-Kommonen, K. & Vasko, A. Padoista puikoille. Värjää ja neulo luonnonväreillä. (2021) 

• Värjärikilta ry 

http://varjarikilta.fi/
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LIITE 2 PANNUNALUNEN MINIMOP-LANGASTA / LOIMI 

 

Tiheys:    3 l /cm 

Loimen leveys:  22 cm 

Loimen pituus:  12 m 

Lankaluku:   67 l 

 
Luontiohje:  
 
15 l vaaleanruskea/keltainen v k v k v k v k v k v k v k v 

11 l keltainen 

15 l vaaleanruskea 

11 l keltainen 

15 l vaaleanruskea/keltainen v k v k v k v k v k v k v k v  

Ohje: Taito Lappi / Karoliina Erkinjuntti 
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LIITE 3 TULUSKUKKARON KAAVA 

Käytä kaavaa nahkapalojen leikkaamiseen. Kaavassa on saumanvarat valmii-
na, joten voit leikata juuri kaavan mukaiset kappaleet. Tarvitset etu– ja ta-
kakappaleen lisäksi noin 4 x 48 cm suorakaiteen muotoisen sivukappaleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava: Taito Lappi / Merja Timonen 
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LIITE 4 NARUREPUN KUVALLISET OHJEET 1/2 
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LIITE 4 NARUREPUN KUVALLISET OHJEET 2/2 

Ohje: Taito Lappi / Merja Timonen 2021 
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LIITE 5 MAKRAMEE PERUSSOLMUT 1/3 

 

 

Ohje ja kuvat : Taito Lappi / Merja Timonen 2020 
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LIITE 5 MAKRAMEE PERUSSOLMUT 2/3 

Ohje ja kuvat : Taito Lappi / Merja Timonen 2020 
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LIITE 5 MAKRAMEE PERUSSOLMUT 3/3 

 

Ohje ja kuvat : Taito Lappi / Merja Timonen 2020 
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LIITE 6 VINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ LUONTOTOIMINTAAN 

Alla on lueteltu muutamia lähteitä erilaisiin luontoharjoituksiin ja luontotoi-
mintaan. Voit kerätä tälle sivulle itse lisää hyväksi havaitsemiasi lähteitä.  

• Arvonen, S. 2019. Metsämieli. Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin. Metsäkustannus. 

• De Kwant, J. 2019. Luovuutta luonnosta. Vuosi hyvinvoinnin ytimessä. Helsinki: Otava. 

• Green Care –menetelmäkortit. Voimatassu & LuontoLeena. 

• Jokela, L.; Uusitalo, M.; Santala, K. & Välimaa. L. (toim.) 2019. Ideoita ja ohjeita luontotyötoi-
minnan järjestämiseen. PoLut-hankkeessa kehitettyjä ohjattuja työtoimintakokeiluja. Lapin AM-
Kin julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut 11/2019.  

• Kahilaniemi, E. & Löf, L. 2020. Green Care –menetelmäopas. Tampere: Voimatassu Oy. 

• Luontosivusto.fi - Miina Sillanpään Säätiön Kuu kiurusta kesään –hankkeessa luotu ja käyttäjilleen 
maksuton verkkopalvelu. 

• Nautitaan luonnosta –kortit. Kuu kiurusta kesään –hanke. Miina Sillanpään Säätiö. 

• RyhmäRenki –sivusto - Ryhmänohjauksessa käytettäviä tulostettavia kirjoja, keskustelu– ja kuva-
kortteja sekä pelejä ja visoja. Löytyy myös luontoon liittyvää toimintaa. 

• Taivasmaa, J. 2018. Metsä ja meditaatio –kortit. Hidasta elämää. 

• Uusitalo, M.; Välimaa, L.; Kelloniemi, K. & Jokela, L. (toim.) 2019. Ideoita ja ohjeita ympäri 
vuoden järjestettäviin luontotyöpajoihin. PoLut-hankkeessa kehitettyjä luontotyöpajoja maa-
hanmuuttajaryhmille. Lapin AMKin julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut 10/2019.  

• Vihreaveraja.fi - Sininauhaliiton Vihreä Veräjä tukee sosiaali– ja terveysjärjestöjä luontolähtöi-
sessä toiminnassa. Sivustolta löytää monenlaista materiaalia, kuten esimerkiksi luonnonmateri-
aalikädentaitojen vuosikellon, luontotoimintaan liittyen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.luontosivusto.fi/
https://ryhmarenki.fi/
https://www.vihreaveraja.fi/
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OMIA MUISTIINPANOJA 
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Taito Lappi ry on yksi Taitojärjestön 15 aktiivisesta yhdistyksestä. Toimimme Lapin alueella ja tarjoamme 
käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa. Edistämme käsityökulttuuria taitona ja 

elinkeinona. Arvojamme ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Korostamme kädentaidoissa 
lappilaista perinnettä, yhdistämme sitä matkailuun ja pidämme yhtä alan muiden toimijoiden kanssa. Pal-
velemme käsityön ammattilaisia, harrastajia sekä kaikkia joita käsityö kiinnostaa. Toimipisteemme löyty-

vät Rovaniemeltä ja Pellosta. 

Taito Shop Rovaniemi 

Käsityömyymälä, josta löydät laadukkaita kotimaisia tuotteita sekä erilaisia materiaaleja ja tarvikepaket-
teja käsityön harrastajille. Myymälä toimii myös verkkokauppamme varastona. Myymälämme tuotto käyte-

tään käsityö kulttuurin edistämiseen alueellamme. 

Taitokeskus - Kutomo 

Rovaniemen taitokeskuksen kangaspuissa on valmiiksi rakennetut loimet. Voit varata itsellesi sopivan ku-
donta-ajan ja tulla kutomaan asusteita ja kodin tekstiilejä loimitarjonnan mukaan. 

Pellon taitokeskus tarjoaa kudonnan ja ompelun neuvontapalveluja sekä materiaalien ja tarvikkeiden väli-
tystä. Kurssiyhteistyö Pellon kansalaisopiston kanssa on tiivistä. Pellon taitokeskus palvelee syyskuusta 

toukokuuhun ja on suljettu kesäkuusta elokuuhun. 

Käsityökoulu Peukku 

Taito Käsityökoulu Peukku on iloisen tekemisen ja onnistumisen paikka. Annamme käsityön taiteen perus-
opetuksen mukaista opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Käsityökoulu Peukussa tehdään ja tuunataan, 

suunnitellaan ja muotoillaan.  

Kunto Peukku 

Kunto Peukku on kuntouttavaa työtoimintaa kädentaitojen parissa. Palvelua toteutetaan yhteistyössä Ro-
vaniemen kaupungin kanssa. Kädentaitojen kuntouttavassa työtoiminnassa hyödynnetään käsitöiden hyvin-

vointivaikutuksia lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja parantamaan työ– ja toimintakykyä. 

 
Taitokeskus ja Taito Shop Rovaniemi       Pellon taitokeskus 

Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi        Opintie 7, 95700 Pello 

P. 040 680 0101           p. 040 680 0199 

 

www.taitolappi.fi   www.facebook.com/taitolappi  www.instagram.com/taitolappi 

Yhteystiedot 

https://www.taitolappi.fi/
https://www.facebook.com/taitolappi
https://www.instagram.com/taitolappi/

