
KEHOPOSITIIVISUUS
      -projekti

Saven parissa työskentely on todella terapeuttista ja pääset 
tuntumaan siitä, että nyt ollaan asian ytimessä kun kädet ovat 
savessa. Muovaileminen antaa myös runsaasti tilaa luovuudelle, 
sillä kolmiuloitteista hahmottamista haastetaan - ja niin se 
samalla myös kehittyy.

Paperipilven kehittämä Kehopositiivisuus -projekti on ihana ja 
rentouttava projekti tehdä vaikka yhdessä kaverin kanssa. 
Kehopositiivisuus -projekti kehitettiin Naisten päivän kunniaksi. 
Tarkoituksena nostaa esille eri ihmisten eri ulkomuodot. Miten 
ihanaa onkaan, että meitä löytyy jokaista kokoa, pituutta ja 
muotoa. 
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1. Tähän projektiin tarvitset:
- noin 500g DAS -massaa tai Darwi -savea
(ilmassa kuivuva savi)
- pieni vesiastia
- joitain muovailuvälineitä
(haarukka, terävä veitsi, kapuloita saven siloitamiseen)

2. Työstä savea kuten pullatakinaa noin 1-2min. Tämä notkistaa savea ja tekee siitä vastaanot-
tavaisemman uudelleen muovailulle.

3. Painele savikimpaletta sormin reilun 0,5cm paksuiseksi levyksi.

4. Leikkaa levy suorakulman muotoiseksi (malli 11x15cm). Työstä ylimääräiset palat taas levyksi ja 
leikkaa siitä ympyränmuotoisen palan (mallissa halkaisija on noin 5cm).
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5. Leikkaa terävällä veitsellä suorakulman lyhyet reunat viistoon ja samaan suuntaa.

6. Kas näin!

7. Saven liitoskohdat kannattaa aina rikkoa hieman, käyttäen esim. haarukkaa tai veitsenterää, jotta 
kohdat tarttuvat kivasti toisiinsa ja sulautuvat mukavasti yhteen poistaen mahdolliset ilmakuplat.

8. Kostuta vielä liitoskohtaa hieman vedellä ja pyöräytä levy rullalle, jotta liitokset kohtaavat.
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9. Oikein hyvä liitos.

10. Aseta rulla pystyyn leikkaamasi ympyränmuotoisen levyn päälle ja tee rullan ulkoreunaa pitkin 
pienet merkit levyyn. Nosta rulla sivuun. Tekemäsi merkit kertovat nyt sinulle suunnilleen mihin 
kohtaan liitoskohta tulee. Riko liitoskohdat niin rullassa kuin levyssä, kostuta taas vedellä hitusen 
verran ja liitä rulla pyöreää levyyn. Leikkaa levyn ylimääräinen reuna pois terävällä veitsellä. Säilytä 
nämä ylimääräiset palat pienessä muovipussissa tai muovin alla myöhempöä käyttöä varten.

11. Siloita liitokset vedellä sormenpäitä käyttäen. Voit myös käyttää muovailulevyä tai muuta 
vastaavaa välinettä sileän lopputuloksen saavuttamiseksi.

12. Nyt sinulla on edessäsi sylinterinmuotoinen kapeahko kuppi.
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13. Aloita kupin muotoilu. Käsin painamalla ja kuppia varovasti vääntäen luot teokselle muodot 
oman makusi mukaan. Muista kostuttaa sormenpäitä välillä, jotta savi ei pääse kuivumaan.

14. Muistathan ne pienet palat, mitkä säilytit muovissa myöhempää käyttöä varten. Ota esille ja 
muovaile niistä torsolle rinnat. Kukaan ei ole täysin symmetrinen, eivätkä näidenkään tarvitse olla. 
Muista rikkoa liitoskohdat.

15. Tippa vettä liitoskohtaan ja rinta on valmis liitettäväksi. Siloittaaksesi liitosta tyyli on vapaa. 
Voit käyttää sormia, vanupuikkoa, kukkakeppiä, haarukanvartta....ja vettä.

16. Jätä työ kuivumaan. Ilmassa kuivuvat savet kuivuvat pääsääntöisesti 24h/1cm. Kun työ on täysin 
kuiva (tässä tapauksessa voi mennä muutama vuorokausi) voit halutessasi varovasti hioa mah-
dolliset epäkohdat hienojakoisella hiomapaperilla. Pidä kutenkin mielessä, että monesti juurikin 
‘epäkohdat’ tekevät käsintehdystä teoksesta mielenkiintosen ja kauniin - ihan niin kuin meistä 
ihmisistäkin. 


