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3 Eko-Elmeri Roska-Repen jäljillä
materiaalien ihmemaassa
paperi syntyy? Ei se kai kasva maassa tai puussa?
Ei sitä liioin enää valmisteta eläimen nahasta?
hän tuumii. Elmeri muistaa isän joskus kertoneen
eläinten nahkaa käytetyn muinoin paperin korvikkeena. Niin, egyptiläiset olivat tehneet paperia papyruskaislasta ja kiinalaiset vanhoista vaatteista. Mutta eihän kaikkia kirjoja, vihkoja, piirustuspapereita ja muita paperitavaroita ole millään voitu valmistaa näin? Mihin paperi päätyy,
kun sitä ei enää käytetä? Elmerin päässä surisee
paljon paperia koskevia kysymyksiä.
Elmeri päättää jättää ongelman hautumaan
ja lähtee ulos leikkimään. Ehkä paperimysteeri
selviää huomenna koulussa. Voihan sitä kysyä
opelta. Puistossa Elmeri keikkuu leikkitelineissä
ja keinuu huimaa vauhtia. Ryhtyessään kaivamaan kaikkien aikojen suurinta tunnelia hiekkaan, hän huomaa kärpäsystävänsä Kerkon istumassa hiekkalaatikon reunalla. Kerkko katselee
Elmeriä tiukasti ja sanoo: Näen korviesi asennosta, että sinua askarruttaa joku asia. Kerro, mikä
on homman nimi , niin mietitään yhdessä! Kuultuaan Elmerin paperiarvoituksesta Kerkko hymyilee tietäväisesti ja vastaa: Kysytpä oikealta
henkilöltä. Voin esitellä sinut eräälle, joka tietää
tästä asiasta enemmän. Häntä voi suorastaan
väittää paperiasiantuntijaksi. Tule, mennään! Sen
kummemmin selittämättä Kerkko surraa pienen
mäennyppylän juurella kasvavan suuren kuusipuun luokse. Elmeri seuraa ihmetellen perässä.
Mihin Kerkko häntä oikein vie?
Puu on paksu ja tuuheaoksainen. Sen alaoksat muodostavat maahan asti ulottuvan tiheikön.
Elmeri kumartuu ja sujahtaa puun alle viileään
varjoon. Rungon kaarnapinta on mukavan rosoinen ja pihkalta tuoksuva, kun hän nojaa siihen
kädellään. Kerkko istahtaa Elmerin kädelle ja sanoo: Tämä on ystäväni Suuri Kuusi. Hän valottaa sinulle vähän paperiarvoitusta.Yhtäkkiä kuusen runko vavahtaa, aivan kuin jokin heräisi syvästä unesta. Katso ja kuuntele tarkkaan! sipisee Kerkko hänen käsivarrellaan. Elmeri tekee
työtä käskettyä. Hieman pelästyneenä hän näkee, kuinka kuusen runkoon avautuu kaksi syvää ja tarkkaavaista silmää ja suuri suu, joka kaar-

3.1 Eko-Elmerin
paperitutkimusretki
Tavoitteet: Tutustutaan paperin elinkaareen ja kierrätykseen. Opetellaan toimimaan oikein keräyspaperin suhteen. Hyödynnetään paperi- ja pahvijätettä
koulussa.
Motto:
Pikkurikat pitää roskiin viedä ehtiä,
muttei sinne viedä paperia, lehtiä.
Keräys ja kierrätys on puuhaa rehtiä,
rahanarvoista toimintaa.
Opettaja lukee kertomuksen tai se luetaan vuorolukuna. Keskustellaan kertomuksen perusteella
paperin valmistuksesta ja paperin keräyksestä.
Virikekertomus: Eko-Elmeri ja
paperiarvoitus
On kaunis loppukevään päivä.
Elmeri istuu läksynteossa. Tänään
koulussa puhuttiin erilaisista materiaaleista ja niistä valmistetuista tuotteista.
Opettaja oli antanut kotitehtäväksi tutkia, mitä
kaikkea paperista valmistettua on omassa huoneessa. Elmeri katselee etsien ympärilleen. Kirjahyllyssä on tietysti kirjoja, sarjakuvalehtiä ja keräilykuvia. Niissä kaikissa on paperia. Myös hänen koulukirjoissaan ja -vihkoissaan on paperia.
Seinällä olevat julisteet on tehty paperista. Mitähän vielä? Elmerin katse pysähtyy katosta roikkuvaan kiinalaiseen paperivarjostimeen. Paperinen mikä paperinen! Ja tietysti myös hauras paperileija, joka riippuu sängyn yläpuolella. Elmeri
muistaa, kuinka he rakensivat sen yhdessä vaarin kanssa. Kuinka sulavasti se lensi, kunnes tarttui naruistaan puuhun. Oli ollut melkoinen työ
irrotella leija puun syleilystä.
Elmeri ei ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi, miten moneen tarkoitukseen paperia käytetään. Ja miten lukemattomia paperilaatuja on olemassa. Elmeri pohtii paperin olemusta. Mistä
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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täysikasvuinen metsä. Jotenkin paperia on silti
jatkuvasti saatava, koska sitä tarvitaan paljon.
Silloin tällöin ihmiset ylittävät itsensä ja keksivät ekstrahyviä ideoita, kuin suoraan meikäläisen latvuksesta. Kuule, mitähän, jos menisit tapaamaan muuatta ystävääni tässä lähellä. Hän
voi kertoa sinulle tavasta, joka säästää meitä puita
kuolemasta sukupuuttoon. Siihen sinäkin voit
omalta osaltasi osallistua. Kerkko voi toimia oppaana! Pitkästä aikaa oli mukava rupatella ihmistaimen kanssa!
Puu vetäytyy kahahtaen takaisin kuoreensa. Puistossa on aivan hiljaista. Elmeri rikkoo hiljaisuuden kuiskaamalla Kerkolle: Suuri Kuusi
puhui jotain lähellä olevasta ystävästä, joka osaa
kertoa jatkoa paperitarinaan. Tiedätkö sinä, mistä on kysymys? Nopealla siiveniskulla Kerkko
viittaa Elmeriä seuraamaan. Tämä pinkaisee juoksuun pysyäkseen kärpäskäppänän perässä.
Jonkin ajan päästä ystävykset pysähtyvät
puiston laidalla olevan rivitalon pihalle. Heidän
edessään puisessa katoksessa nököttää iso kulunut muovisäiliö, jossa on pyörät alla. Tuskin Elmeri ehtii vetää henkeä, kun laatikko alkaa iloisen pälpätyksen: Hei, puiston puskapuhelimesta kuulin, että olet tulossa tänne päin. Sinä olet
kuulemma kiinnostunut paperiasioista, mikä on
harvinaista ihmisten keskuudessa. Hauska tutustua, minun nimeni on Keijo Keräyspaperilaatikko, jos et ole sattunut kuulemaan. Minulla ja sukulaisillani on yhteistyö- ja avunantosopimus
puiden kanssa. Teidän ihmisten silmissä olemme
kaikki samannäköisiä muovilaatikoita, joissa on
pyörät alla. Vihreä väri muistuttaa sisältömme
metsäisestä alkuperästä. Yksi serkuistani nököttää tiettävästi sinun kotitalosi pihalla. Oletko
tehnyt tuttavuutta hänen kanssaan? Meille
keräyssäiliöille on uskottu tärkeä tehtävä. Me
nimittäin keräämme pulleaan mahaamme kaiken
sen joutavan paperitavaran, mitä ihmiset keksivät meille kantaa. Et usko, miten paljon erilaista
paperia muhii minun mahassani tällä hetkellä.
Tuntuu aivan siltä, että kohta halkean! Onneksi
ystäväni paperinkeräysauto tulee päästämään
minut pälkähästä.
Tietysti olen vienyt lehtiä pihalaatikkoon
siivouspäivänä. Sehän kuuluu minun hommiini!
Mutta en oikein ymmärrä! Miten sinä rähjäke
muka voit auttaa metsän puita? kysäisee Elmeri
laatikolta, jonka naama vääntyy äkkiä mutkalle
pahoinvoivan näköisenä. Olin juuri tulossa siihen, kun keskeytit! Autan puita keräämällä vanhaa kierrätyskelpoista paperia ja luovuttamalla
sitä eteenpäin suurelle paperitehtaalle, jossa sii-

tuu rauhoittavaan hymyyn. Samassa puun latvus
vavahtaa ja se alkaa puhua matalalla ja sointuvalla äänellä. Ääni muistuttaa vähän tuulen suhinaa, mutta Elmeri erottaa siitä kuitenkin selviä
sanoja. Hän istahtaa maahan puun juuren päälle
kuuntelemaan.
Tällaista Suuri Kuusi kertoo: Sinua, nuori
mies, askarruttaa kuulemani mukaan paperin
synty. Tiedätkös, tämä asia koskettaa läheisesti
meitä puita. Paperia nimittäin valmistetaan nykyisin etupäässä meistä puista. Ikävä puoli asiassa on se, että meille se tietää puisen elämämme
loppua. Toisen elämä on toisen kuolema. Minua
ja muita puiston puita tämä kohtalo ei onneksi
koske, mutta meitä huolestuttaa metsässä asuvien heimolaistemme puolesta. Aina silloin tällöin tänne kantautuu surusanomia vanhojen ystävien kuolemasta. Puun elämä jatkuu kuitenkin
paperisessa hahmossa, mikä on tavallaan lohdullista. Me suomalaiset havupuut olemme ylpeitä
siitä, että meistä tulee hyvälaatuista paperia.
Olemme Pohjolan vihreää kultaa, joka on tullut
kuuluisaksi koko maailmassa.
Ensi näkemältä ei uskoisi, että puusta syntyy jotain niin hienoa ja haurasta kuin paperi,
mutta totta se on. Ihmiset ovat aika mestareita
keksimään kaikenlaista, vaikkapa paperikoneita. Paperia on osattu valmistaa puusta jo iät ja
ajat. Kaikki entiset valmistuskonstit: eläimen
nahka, lumppupaperi ja ruokopaperi, ovat auttamatta vanhanaikaisia puupaperin rinnalla. Jos
meitä ei humisisi metsät väärällään, ei paperia
olisi maailmassa läheskään yhtä paljon. Ajattelepa, miten paljon sinä ja perheesi käytätte päivittäin erilaisia paperituotteita. Siitä kertyy arvatenkin melkoinen kasa! Ja kaikki meikäläisten uhrautuvaisuuden ansiosta! Voit joutessasi miettiä,
montako puuta mahdat elämäsi aikana käyttää
paperin muodossa.
Elmeri puuskahtaa puun puheen lomaan:
Mutta mitäs sitten tehdään, kun kaikki puut ovat
heittäneet henkensä muuttuakseen paperiksi?
Mistä sitten saadaan paperia, kun sitä kuitenkin
tarvitaan jatkuvasti? Minä olen kuullut vaarin
kertovan, että puuntaimi kasvaa isoksi hitaasti.
Ei kai ihan minipuista voi paperia tehdä?
Suuri kuusi jatkaa juttuaan: Oikeassa olet,
poikaseni, tällaisena homma ei voi todellakaan
jatkua loputtomiin. Vaikka ihmiset ovat viisaita,
he ovat myös ahneita, eivätkä useinkaan ajattele
nokkaansa pitemmälle. Ei ole järkevää kaataa
Suomen metsiä paperipuiksi yhtä nopeasti kuin
paperia tarvitaan. Jos puut hakataan metsästä
pois, vie kauan, ennen kuin tilalle kasvaa uusi
84
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

tuollaisen moskan syömisestä. Jotkut eivät ymmärrä hyvän ruuan päälle! Kiitos, jopas helpotti! se sanoo jo selvästi huojentuneena.
Elmeristä tuntuu kuin hän olisi tehnyt suurenkin urotyön auttaessaan laatikkoa. Mieli on
toden totta hyvä. Hän lupaa mielessään aina tarkistaa omat keräyspaperinsa, ennen kuin vie ne
kotipihansa keräyslaatikkoon. Tähän asti hän on
vienyt lehtiä keräyslaatikkoon konemaisesti ajattelematta asiaa sen kummemmin. Elmeri taputtaa avusta kiitollista keräyslaatikkoa kylkeen ja
lähtee Kerkko vanavedessään kotia kohti. Onkohan Keijo Keräyslaatikon serkku yhtä kranttu
ruokansa päälle? hän tuumii. He kaikki ovat.
Se kuuluu heidän luonteeseensa! huikkaa Kerkko yläilmoista. Ainakin osa paperiarvoituksesta
on ratkaistu.

tä valmistetaan oikein hyvää ja käyttökelpoista
uusiopaperia. Uusiopaperista voidaan sitten tehdä kaikkia paperituotteita, joita kodeissa tarvitaan. Näin metsissä säästyy monta hienoa puuta
hakkuutuomiolta, you know! jatkaa vihreä laatikko hieman loukkaantuneena siitä, että Elmeri
oli asettanut hänen sanansa kyseenalaisiksi.
Täällä minä seisoskelen kaiken päivää
omalla vartiopaikallani ja huutelen ohikulkijoille:  Syötä minua! Syötä paperisi minulle, hyvän
mielen annan sinulle! Aina silloin tällöin ilmestyy joku ihminen huojuvan lehtipinon kanssa ja
antaa minulle vatsantäytettä. Useimmiten sapuska on kelvollista ja hyvin sulavaa, mutta joskus
joukkoon eksyy roskaruokaa, joka tekisi mieli
saman tien sylkäistä pois. Nytkin vatsaani karvastelee ilkeästi. Viitsisitkö vilkaista, mitä minulle
oikein on syötetty? anelee laatikko Elmeriltä.
Tietysti Elmeri haluaa auttaa paperilaatikkoa pulasta. Puisen hedelmälaatikon päällä tasapainoillen hän onnistuu avaamaan laatikon kannen ja kurkistamaan sisään. Kerro nyt, mitä näet,
niin minä sanon, kuuluuko se ruokavaliooni vai
ei! huutaa laatikko kimakalla äänellä. Elmeri tekee työtä käskettyä. Laatikko kertoilee ruokavaliostaan: Sanomalehdet ovat oikein herkkuruokaani, samoin vanhat kuva- ja sarjakuvalehdet. Evääkseni käy oikeastaan kaikki, mitä kodin
postiluukusta tipahtaa. Vanhat valkoiset kirjekuoret ja monivärimainokset ovat mukavia välipaloja lehtien välillä. Kodin pehmopaperista en
välitä, se on laihaa dieettievästä, josta meikäläisen vatsa ei tule täyteen. Pahvista ja kartongista
en tykkää liioin missään muodossa, puhumattakaan muovista. Joskus minulle syötetään vahingossa muovikelmuun pakattuja mainoskirjeitä
tai likaista ja märkää paperia. Niistä saan pahoja
vatsaväänteitä. Mutta kaiken huippu on kyllä
täysin sopimaton sapuska: maitotölkit ja pahvilaatikot, joita minulle silloin tällöin tarjoillaan.
Niistä saan ummetusta! Oi ja voi!
Älähän hätäile, laatikkorahjus! Täällä on
kyllä yhtä ja toista sellaista, mitä voisi epäillä
vatsavaivojesi syyksi, sanoo Elmeri ja nostelee
laatikon nähtäväksi muovikääreisiin pakattuja
mainoskirjeitä, vahapintaista kaupan pakkauspaperia, pahvipaloja sekä kaiken kukkuraksi
muutama likainen ja haiseva maito- ja piimäpurkki. Laatikko kauhistuu näkemästään niin, että
sulkee silmänsä ja huojahtelee uhkaavasti paikallaan kuin aikoisi ottaa pyörät alleen. Ole hyvä
ja vie ne tuonne sekajäteastiaan. Hän se nauttii
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Keskustelurouheita:
 Miksi on tärkeää säästää
paperia?
 Mitä keinoja keksit paperin
säästämiseksi?
 Mistä paperia valmistettiin
ennen vanhaan?
Miksi paperia kannattaa kerätä?
Oletko sinä kerännyt paperia?
Mitä paperinkeräyslaatikkoon saa laittaa?
Mitä sinne ei saa laittaa?
Mihin jätepaperi joutuisi, ellei sitä
kerättäisi? Mitä tästä olisi seurauksena?
Mitä keräyspaperista valmistetaan?
Mitä erilaisia paperi- ja pahvituotteita
tiedät?
Käytetäänkö teillä kotona uusiopaperisia
tuotteita, esim. WC- ja talouspaperia,
paperinenäliinoja? Tiedustele asiaa
vanhemmilta, ellet tiedä.
Kaatopaikalle kertyy paperin- ja pahvinkeräyksestä huolimatta paljon paperitavaraa. Mistä arvelet tämän johtuvan?












Huom! Suomen metsät kyllä riittävät teollisuuden raaka-aineeksi Suomessa. Kyse on kai enemmän koko maailman metsistä ja niiden alueellisesta ylikäytöstä. Paperiteollisuus on myös melkoinen energiasyöppö!
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pakkauslaatikko, aaltopahvi, voimapaperi, hylsykartonki, uusiopahvinen mappi, sanomalehti,
kirjekuori, kananmunakenno. Oppilaat arvaavat
kunkin tuotteen kohdalla, onko se valmistettu
uusiopaperista vai -pahvista. Kiinnitetään huomiota myös uusiopaperituotteiden korkeaan laatuun ja edullisuuteen.
Mietitään syitä siihen, miksi paperin- ja pahvinkeräys kannattaa. Oppilaan on hyvä tietää,
miksi hänen kannattaa kerätä jätepaperia. Kaikkia tässä esitettyjä syitä ei ole syytä sellaisenaan
esittää oppilaille, koska niillä ei ole heille henkilökohtaista merkitystä. Ala-asteella perusteluiksi
riittää, että paperinkeräys säästää rahaa, metsää
ja kaatopaikkoja.

Tarkastellaan kalvoa 16: Paperin
kierrätys ja tutustutaan paperin
elinkaareen.
Keskustellaan paperin keräämisen ja lajittelun
tärkeydestä. Opettajalla on sanomalehti ja aaltopahvin pala.

Voidaanko nämä laittaa samaan keräyslaatikkoon?

Miksi kaikkea paperia ja pahvia ei voi
laittaa yhteen ja samaan paperinkeräyslaatikkoon?

Miksi on tärkeää lajitella paperi ennen
keräykseen laittamista?

Voidaanko värikkäät aikakauslehdet ja
mainokset laittaa paperinkeräykseen?
Entä kirjekuoret?

Miksi esim. muovi tai kartonki ei sovi
paperinkeräykseen?

Huom! Perussääntö: Kaikki postiluukun
tai -laatikon kautta talouteen tullut paperi
laitetaan kotipaperinkeräykseen!

Paperinkeräyksen perusteluja:
1. Paperin- ja pahvinkeräyssäiliöiden tyhjentäminen on halvempaa kuin jäteastian tyhjennys. Keräyskelpoista paperia ja pahvia
ei siis kannata laittaa jäteastiaan.
2. Kaatopaikat täyttyvät hitaammin, kun
sinne ei päädy keräyskelpoista paperia ja
pahvia. Paperituotteet ovat biologista
jätettä, joka mätänee kaatopaikoilla
aiheuttaen haittoja muun biojätteen tavoin.
3. Uusiopaperi ja -pahvi on halvempaa ja
ympäristöystävällisempää valmistaa kuin
puusta tehty paperi ja pahvi.
4. Kaikki talteen otettu paperi ja pahvi
voidaan hyödyntää tehtaissa.
5. Suomen metsiä säästyy.
6. Siivous helpottuu, kun nurkissa ei loju
esim. pahvilaatikoita.

Poikkeus: Muoviset ja pahviset kääreet!
Keräyspaperin laji ja puhtaus määräävät, mitä
tuotteita siitä voidaan tehtaalla tehdä. Jos erään
joutuu paljon vääränlaista tavaraa, ei tuotetta
voida valmistaa. Esitetään havainnollistavia esimerkkejä: Kun syksyllä poimit marjoja metsästä,
sinun on poimittava ne mahdollisimman puhtaina, että äiti voi valmistaa niistä hyvänmakuista
mehua. Jos roskia on astia puolillaan, mehun valmistaminen on työlästä. Kun teet kesällä rannalla hiekkakakkuja, ei hiekan seassa voi olla paljon
kiviä, muuten kakut särkyvät.
Keskustellaan uusiopaperin valmistuksesta.
Kerrotaan oppilaille, että uusiopaperin valmistus
kuluttaa paljon vähemmän sähköä ja vettä kuin
puusta tehdyn paperin valmistus. Opettaja voi
näyttää oppilaille esim. valkaistua ja valkaisematonta WC-paperirullaa ja kysyä, kumman valmistaminen kuluttaa enemmän energiaa ja kumpi on
ympäristöystävällisempi.

Tehtävä 1: Huolehditaan, että omassa luokassa
paperinkeräys toimii. Varataan tarkoitukseen tukeva laatikko. Oppilaat huolehtivat pareittain
laatikon tyhjentämisestä. Korostetaan paperin
säästämisen tarvetta. Esim. kirjoitetaan vihkoissa paperin molemmin puolin. Myös opettajan
kannattaa vähentää esim. monistetehtäviä ja
käyttää sen sijaan liitutaulua.
Huom! Paperia kerääviltä yrityksiltä saa oikeita laatikoita maksutta/halvalla.
Tehtävä 2: Tehdään silloin tällöin ratsia koulun
ja kotien paperinkeräyslaatikolle. Poistetaan sieltä sinne kuulumattomat ainekset. Asiasta voidaan kirjoittaa humoristisia lappusia, jotka laitetaan keräyskatosten seinille tai kirjoitus koulun
lehteen. Oppilaat voivat suunnitella ja esittää aiheeseen liittyviä sketsejä ja pienoisnäytelmiä.
Niitä voidaan esittää juhlissa ja tempauksissa.

Keräysluokat:
1. Kotikeräyspaperi
2. Pahvin- ja kartonginkeräys
3. Konttoripaperi
Tarkastellaan, mitä tuotteita keräyspaperista valmistetaan. Luokassa on esillä yleisimpiä uusiopaperituotteita:
erilaisia
pehmopapereita,
86
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

3.1.1 Eko-Elmerin paperi- ja pahvivinkit

3.1.1.2 Eko-Elmerin uusiopaperi */**/***
Tärkeää on, että oppilaat keräävät ja repivät itse
jätepaperia uusiopaperin tekoa varten, eivätkä
tule valmiiseen pöytään. Aluksi kerrotaan paperinkulutuksesta, kulutuksen vaihtoehdoista ja
paperinkeräyksestä.
Ainakin suuremmassa koululuokassa paperinteko kannattaa organisoida siten, että kaikilla
on jotain tekemistä. Aluksi tekemistä riittää kaikille keräyspaperin silppuamisessa. Paperi pitää
silputa mahdollisimman pieneksi (noin postimerkin kokoisiksi paloiksi), jotta se liukenee nopeasti. Sillä aikaa kun toiset työskentelevät altaalla
massan kanssa, toiset voivat prässätä valmiita
arkkeja joko prässillä tai seisomalla pinon päällä.
Yksi oppilas seisoo vieressä ja ottaa prässäysaikaa (esim. neljä minuuttia). Jotkut oppilaat voivat repiä värillistä paperia koristeeksi tai silputa
seuraavan päivän paperiryhmää varten.

3.1.1.1 Eko-Elmeri lajittelee
kotikeräyspaperia ja pahvia
*/**/***
Harjoitellaan kotikeräyspaperin ja pahvin lajittelua. Luokassa on erilaisia paperi- ja pahviesineitä ja niiden vieressä kolme pahvilaatikkoa.
Vuorotellen vapaaehtoiset oppilaat valitsevat
pöydältä yhden paperituotteen ja etsivät sille oikean laatikon. Väärät valinnat oikaistaan välittömästi. Samalla keskustellaan, miksi joku esine
ei kelpaa paperinkeräykseen tai pahvinkeräykseen. Mitä sille sitten pitäisi tehdä? (askartelu,
tölkinkeräys, kartonkipakkauskeräys, kaatopaikka)
Huom! Lehdissä olevia metallisia niittejä ei tarvitse poistaa, vaan lehdet voidaan laittaa paperinkeräykseen sellaisenaan.
Tarvikkeet:

kolme pahvilaatikkoa, joihin tussilla merkitty tekstit
Kotikeräyspaperia, Pahvia ja Muu

sanomalehti

aikakauslehti

sarjakuvalehti

mainoslehtinen

valkoinen kirjekuori

ruskea kirjekuori

ikkunallinen kirjekuori

kostea paperi

likainen paperi

voimapaperin pala

styroxin pala

kananmunakenno

maitotölkki

aaltopahvi

talouspaperin pala

paperinenäliina

ruskea paperi

kartonginpala

pahvi, jossa on teippiä

muoviin pakattu mainoslehtinen
Mitä jäi luokkaan Muu. Mitä niille tehdään?

Ohje A:
Tarvikkeet: Pieneksi silputtua keräyspaperia (ei
ainoastaan sanomalehtipaperia), sanko ja laakea
astia (esim. neliön muotoinen kukka-alusta), puukehyksiin pingotettua rautaverkkoa, vähintään
verkon kokoisia kangaspaloja, vettä imevä sieni,
tehosekoitin tai puunuija, kasviprässi tai kaulin
tai vanhoja puhelinluetteloita, vettä
Valmistus:
1. Postimerkin kokoisiksi paloiksi revittyä
paperia liotetaan vedessä 1 - 2 vrk.
Huom. kiiltäväpintainen paperi ei käy.
Sanomalehtipaperi on yksin harmaata, sitä
voi piristää eri värisillä silpuilla. Kuivaa
silppua tarvitaan noin yksi ämpärillinen
kymmentä uusiopaperiarkkia varten.
Lämmin vesi pehmentää paperia kylmää
nopeammin.
2. Sekoita liotettuja sanomalehtiä tehosekoittimella tai hiero puunuijalla, kunnes
paperimassa on tasaista puuroa.
Voit myös hieroa paperia vedessä
kämmenten välissä hiertäen.
3. Laita laakeaan astiaan paljon vettä ja
sekoita siihen paperipuuroa, niin että
vedestä tulee maitomainen velli.
4. Laita alusta ja kangas valmiiksi.
5. Upota kehykseen pingotettu hyttysverkko astiaan ja nosta se varovasti ylös,
niin että kuituja jää tasaisesti verkon
päälle. Anna veden valua pois. Tässä
vaiheessa paperia voi myös muotoilla,
puolittaa tms. Kuivaa alakautta sienellä.

Laaditaan kotikeräyspaperin ja pahvin lajitteluohjeet, jotka monistetaan oppilaille kotiin vietäväksi. (Paperinkeräys Oy:ltä löytyy tietoa Internet-osoitteesta: http://www.paperinkerays.fi).
Ohjeet laitetaan myös luokan seinälle. Viimeistään tässä vaiheessa luokassa aletaan kerätä jätepaperia erilliseen laatikkoon.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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6.

Kumoa paperi hyttysverkosta kankaalle ja
aseta sen päälle toinen kangas. Laita päälle
sanomalehtiä kosteutta imemään. Purista
prässillä tai kaulimella kuivaksi. Paperin
käsittelyä helpottaa, jos käytettävissä on
esim. ohutta vaneria, jonka päälle kangas
asetetaan. Paperin voi silloin prässätä tai
kaulia vanerilevyineen ja asettaa levyn
kera kuivumaan. Painoksi käy myös puhelinluettelopinon päällä seisova ihminen.
Ota paperi prässistä ja poista päällimmäinen kangas ja aseta arkki kuivumaan
tasaiselle alustalle. Jos paperia ei ole
prässätty, anna kuivua 1 - 2 vrk.

7.

pumpun avulla. Kerää vaahto pois liuoksen pinnalta ja huuhtele massa pariin kertaan. Voit lisätä
tässä vaiheessa joukkoon puhdasta sellua.
Jos haluat, ettei muste ja väri leviä uusiopaperissa, voit liimata paperin. Lisää pesuvatiin,
johon aiot kaataa paperimassaliuoksen, ennen
kaatamista noin kaksi ruokalusikallista liivatejauhetta liuotettuna vesitilkkaan. Muuten paperinvalmistus jatkuu tavalliseen tapaan.
b) Arkin muotoilu
1. Pidä viirasta (= kehys ja verkko) kiinni
tukevasti molemmin puolin.
2. Laske viira kohtisuoraan paperimassaan ja
vedä sitä vaakasuoraan itseesi päin.
3. Nosta kohtisuoraan ylös vaaka-asennossa
pitämäsi viira, jossa paperimassa on ja
valuta pois ylimääräinen vesi.
4. Nosta kehys varovasti pois verkolta.
Paperimassalevy on nyt valmis
huopautettavaksi.

Uusiopaperin teossa harjoitus tekee mestarin.
Paperimassaa voi myös värjätä esim. vahvalla
teellä tai punajuurten etikkaliemellä. Ennen prässäämistä paperille voi asetella myös kevyestä
materiaalista (esim. silkkipaperista) kuvioita tai
koristeita, sommitella postikortteja tai muita
taideteoksia.
Jos haluat kirjoittamiseen soveltuvan pinnan, anna paperin kuivua painon alla. Jos haluat
muotoilla massasta esineitä, lisää joukkoon vähän tapettiliisteriä. Paperin tekeminen ei välttämättä vaadi verkkoa, jos lopputulos saa olla paksu tai paperimassaa laitetaan esim. piparkakkumuotteihin. Erikokoisilla muoteilla saa koristeita tai käyttöesineitä. Ripustamista varten tarvittava reikä on helppo laittaa märkään massaan.
Lähde: Summa, Terhi, Kierukka. Ympäristö- ja kierrätysneuvonnan menetelmiä. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy.

c) Huopautus
Märän paperimassan siirtämistä verkolta kankaalle, jolla se kuivatetaan, nimitetään huopautukseksi.
1. Muotoile sanomalehden päälle kostea,
imukykyinen alustakangas (huopa tai
imukartonki) saman muotoiseksi ja
kokoiseksi kuin viira.
2. Peitä kangas kostealla viskoositalouspyyhkeellä, oio mahdolliset poimut
huolella pois.
3. Kumoa märkä paperimassa alustalle
kehikon pidempään sivuun tukeutuen.
Jos paperimassa ei tartu kankaaseen,
kastele kangas uudestaan. Syynä saattaa
olla kankaan kuivuus.
4. Taita toinen talouspyyhe paperimassaarkin päälle. Sama prosessi voidaan toistaa
useamman kerran, jos teet useamman kuin
yhden arkin. Uusi arkki lisätään samaan
pinoon, mutta väliin lisätään aina uusi
kostea viskoositalouspyyhe.

Ohje B:
a) Paperimassan valmistus
Revi sanomalehdestä tai muusta paperista ison
postimerkin (n. 3 cm x 3 cm) kokoisia paloja. Pane
palaset sopivaan astiaan ja kaada (mielellään
kuumaa) vettä päälle. Sopiva määrä on noin neljä litraa vettä 30 palasta kohti. Paperi saa liota
vedessä pari päivää. Sekoita paperimassa tehosekoittimella pienissä erissä. Kaada liuos pesuvatiin tai muuhun laakeaan astiaan. Mitä ohuempi
liuos on, sitä ohuempi paperi siitä syntyy. Voit
ohentaa liuosta vedellä, mutta sekoita liuos tasavahvuiseksi.
Tässä vaiheessa voit yrittää poistaa sanomalehtipaperissa olevan musteen saippuan avulla.
Tätä vaihetta kutsutaan siistaukseksi. Lisää paperimassaliuokseen saippua ja pese massaa.
Muste nousee pintaan vaahdon mukana, kun
liuokseen puhalletaan ilmaa polkupyörän tms.
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d) Puristaminen ja kuivaaminen
1. Laita arkkipinosi sanomalehden väliin ja
tämä kaikki kahden tukevan puu- tai
muovilevyn väliin.
2. Seiso levyjen päällä pari minuuttia, jotta
enin vesi valuu pois. Voit myös käyttää
levyjen päällä painavaa esinettä.
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3.

4.



Vaihda sanomalehti kuivaan. Odota pari
päivää, kunnes liinat ja paperi ovat täysin
kuivat. Silitysraudalla voit jouduttaa
kuivumista ja samalla saat paperille
tasaisemman pinnan.
Irrota paperi varovasti liinasta. Keittiöveitsi helpottaa irrottamista.



Huom! Kun lopetat paperinvalmistuksen, älä
tyhjennä paperimassavatia viemäriin. Kuidut
saostuvat putkistoissa ja tukkivat ne. Kaada sen
sijaan paperimassa siivilän läpi niin, että vesi valuu viemäriin. Pistä siivilään jäänyt taikinamainen paperimassa roskakoriin tai käytä sitä uuden paperimassaerän valmistuksessa.



Lähde: Paperilla paperista. Tietopaketti kouluille
paperin valmistuksesta.1993. Taloudellinen tiedotustoimisto.



Värejä, koristeita, kuvioita, aukkoja, iso arkkeja,
prässättyä paperia, tuoksuja, pipareita

Värillistä paperia saat helpoiten värillisestä
paperisilpusta. Voit myös värjätä
soseutettua paperipuuroa vesiliukoisilla
väreillä. Ota huomioon, että värillinen
massa on aina voimakkaamman väristä
kuin massasta tehty täysin kuivunut
paperi.

Kaksipuolista värillistä paperia saat,
kun kumoat kaksi eriväristä arkkia
päällekkäin.

Paperiarkin lopulliseen ulkonäköön
vaikuttaa sen kankaan pintarakenne, jolle
kumoat paperin. Kokeile paperin kumoamista froteelle, vohvelikankaalle jne.

Helpoiten koristeellisuutta paperiin saat
sekoittamalla paperimassavelliin kahvia,
teenlehtiä, siemeniä, silkkipaperisilppua

Voit lisätä koristeet paperiarkille, ennen
kuin kumoat arkin kankaalle. Voit käyttää
koristeina esim. kuivakukkia, kasvien
lehtiä, kukan terälehtiä, silkkipaperin
palasia, linnun sulkia jne.

Himmeitä kuvioita saat, kun asettelet
koristeita kumotulle paperiarkille ja lisäät
koristellun arkin päälle vielä yhden ohuen
paperikerroksen. Ohut kerros koristeiden
päällä kiinnittää samalla koristeet.

Koristeiden kiinnittämiseen voit käyttää
myös näkymätöntä paperiliimaa.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Paperimassasta tehtyjä kuvioita paperille
saat, kun kankaalle kumotulle arkille kumoat viiran, johon olet jättänyt vain erivärisestä massasta muotoillut kuviot jäljelle.
Erilaisia aukkoja paperiin saat, kun ennen
arkin kumoamista kankaalle otat pois
paperimassaa haluamastasi kohdasta.
Käytä aukon malleina piparimuotteja,
korkkeja, kansia, pieniä hiekkaleluja jne.
Voit tehdä tuoksuvaa paperia panemalla
haluamasi tuoksun mukaan paperimassavelliin. Esim. ruusutippoja kirjepaperiin,
piparkakkumausteita joulukortteihin,
valkosipulia valkosipulin ystävän
onnittelukorttiin. Luontaistuotekaupasta
tai Body Shopista ostetut eteeriset öljyt
sopivat hyvin tähän tarkoitukseen.
Jos haluat tehdä isompia paperiarkkeja,
kumoa aina seuraava arkki edellisen arkin
päälle vähän lomittain. Tee isoja arkkeja
piirustus- ja maalauspapereiksi.
Kiiltävän pinnan paperiin saat lakkaamalla
paperin saat lakkaamalla valmiin paperin
kevyesti tai sivelemällä paperin pinnan
vedellä laimennetulla Erikeeperillä.
Saat paperista sitkeämmän ja kovemman
lisäämällä paperimassavellin joukkoon
lämpimään veteen sekoitettua liivatejauhetta (1 rkl liivatejauhetta tilkkaan vettä)
Valmista ruskeaksi värjätystä paperimassasta piparkakkuja joulukuuseen
ripustettaviksi. Siveli piparimuotin sisäreunat kevyesti ruokaöljyllä. Aseta muotti
alustalle, jossa alimpana on paksu sanomalehtikerros ja päällimmäisenä märkä
kangas. Ota viiralla massaa paperimassavellistä. Purista vesi pois. Pane massaa
muotin sisään tasainen kerros, korkeintaan
1 cm. Paina massa tiiviiksi sienellä.
Tee ripustusaukko esim. puutikulla. Anna
kuivua. Irrota muotti ja silitä piparkakku
kankaan läpi. Koristele ja ripusta kuuseen.
Piparkakkuun tulee tasaiset reunat, jos sen
annetaan kuivua muotissaan.
Piparkakkuja voidaan tehdä myös siten,
että kun massa on painettu tiiviisti muotin
sisään, muotti irrotetaan ja piparkakun
annetaan kuivua ilman muottia. Tällöin
piparkakkuun tulee epätasaisemmat reunat.

○







Lähde: Paavilainen, M. 1998. Painan, maalaan,
huovutan. Tampere: Tammer-paino Oy.
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C. Paperin kuitusuunta
Tarvikkeet: Sanomalehti-, monistus- ja käsipyyhepaperia, sakset, kyniä.
Tehtävä A:. Revi paperia eri suunnissa ja vertaa
paperin repeytymistä esim. alumiinifolion ja
muovin repeytymiseen. Vertaa sanomalehti-,
monistus- ja käsipyyhepaperin repeytymistä .
Tietoa: Kun paperia revitään eri suunnissa, repeytymisjäljestä voidaan päätellä, missä suunnassa
paperi on ollut viiralla. Puun selluloosakuidut
kääntyvät nopeasti liikkuvan viiran suuntaisiksi. Paperi repeytyy parhaiten kuitujen suunnassa. Tällöin repäisyjälki on suora. Kuitujen poikkisuunnassa paperi repeää epätasaisesti. Missä paperilaadussa tämä ilmiö näkyy parhaiten? Missä
huonoiten?
Tehtävä B. Leikkaa paperista 2 cm x 2 cm kokoisia palasia. Merkitse niihin paperin suunta nuolella. Kostuta paperipalaset toiselta puolelta esim.
märällä sormella ja aseta pala kämmenselälle.
Vertaa paperin käpristymissuuntaa repeytymissuuntaan. Tee koe erilaisilla paperilaaduilla.
Tietoa: Selluloosakuidut imevät vettä, jolloin
kuitu paksunee, mutta ei juurikaan pitene. Kun
suuri määrä yhdensuuntaisia kuituja paksunee,
paperi käpristyy (kaareutuu) ja tästä voidaan
päätellä kuitujen suunta.

3.1.1.3 Eko-Elmeri tutkii
paperia -pistetyöskentely ***
Oppilaat kulkevat pienryhmissä
työpisteeltä tehden tehtäviä pisteillä olevien ohjeiden mukaan.
Oppilailla on tehtävämoniste, jota he täydentävät kullakin pisteellä. Kun pisteet on käyty läpi,
tulokset tarkistetaan. Mistä ryhmien väliset erot
johtuvat?
A. Paperin koko
Tarvikkeet: A3:n, A4:n ja A5:n kokoiset kopiokonepaperiarkit, pitkä viivoitin tai mittanauha,
kyniä, nippu A4-kokoista kopiokonepaperia.
Paperiarkkien koot: A3 (297 mm x 420 mm),
A4 (210 mm x 297 mm), A5 (148 mm x 210 mm).
Tehtävät: Mittaa kolmen erilaisen paperiarkin
koot (korkeus x pituus) ja vertaa niitä toisiinsa.
Mitä huomaat papereiden suhteesta toisiinsa?
Mittaa paperiarkin paksuus. Yhden paperiarkin
paksuutta on vaikea mitata. Tehtävä helpottuu,
kun asetat esim. 50 paperia ilmatiiviisti päällekkäin ja mittaat pinon paksuuden. Miten saat selville yhden paperin paksuuden?
B. Paperin paino
Tarvikkeet: Sanomalehtiä, monistuspaperia, käsipyyhkeitä, viivoitin, sakset, tarkka pöytävaaka,
kyniä
Tehtävät: Määritä seuraavien papereiden painot
a. Sanomalehti
b. Monistuspaperi
c.
Käsipyyhe

D. Paperin painonkestävyys
Tarvikkeet: Sanomalehti- ja pyyhepaperia, maalarinteippiä, sakset, reijittäjä, eri kokoisia punnuksia tai jousivaaka, kyniä.
Tehtävä: Tutki, miten suuren painon paperi kannattaa. Vertaa toisiinsa sanomalehtipaperin ja
pyyhepaperin kestävyyttä. Leikkaa papereista
sekä vaaka- että pystysuorassa 10 cm x 0,5 cm
paloja. Merkitse jokaiseen paperiin, kummassa
suunnassa se on leikattu. Leikkaa esim. maalarinteipistä kaksi 6 cm pitkää palaa ja kiinnitä niihin tutkittava paperisuikale niin, että paperisuikale on keskellä teippiä ja sitä on 1,5 cm teipin
päällä. Käännä sitten teippi kaksin kerroin ja tee
toiseen teippiin reikä jousivaakaa tai punnusten
ripustamista varten. Suorita mittaukset ja merkitse tulokset taulukkoon. Luotettavuuden parantamiseksi voit suorittaa mittauksen samalla
paperilaaduilla kolme kertaa, jolloin tulos määräytyy keskiarvon mukaan.

Arvioi ennen mittaamista mikä papereista on
painavin, mikä taas kevein.
Tietoa: Paperin paino ilmoitetaan grammoina
neliömetriä kohden. Leikkaa tutkittavasta paperista kymmenen 10 cm x 10 cm kokoista palaa ja
punnitse ne. Paljonko yhden palan pinta-ala on
metreiksi muutettuna? Paljonko tällöin on kymmenen palan yhteispinta-ala metreinä? Palojen
yhteinen paino kerrottuna kymmenellä ilmoittaa siis kyseisen paperin painon grammoina neliömetriä kohti.
Pitikö etukäteisarviosi paikkansa?

Kumpi paperilaatu kestää enemmän painoa?
Voit kokeilla myös paperilaatujen kestävyyttä
kosteana. Miten kosteus vaikuttaa paperin kestävyyteen?
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Tietoa: Punnuksilla mitatessasi voit ilmoittaa
paperin kestävyyden grammoina. Jousivaaka ilmoittaa kestävyyden suoraan newtoneina, joka
on voiman lisäksi paperin vetolujuuden yksikkö. Yksi 100 g punnus on yksi newton.

3.1.1.4 Eko-Elmerin paperimassa */**/***
Paperimassa on siitä mukava materiaali, että siitä voidaan valmistaa monenlaisia esineitä. Paperimassaa voidaan tehdä monella tavalla. Seuraavassa ohjeessa hyödynnetään vanhoja sanomalehtiä. Ohjeesta tulee yksi litra valmista massaa.
Mukavuudenhaluisemmat voivat tehdä paperimassan kaupan sellulevystä, mutta tällöin ei hyödynnetä jätemateriaalia.
Tarvikkeet: Kattila, kauha, vatkain, sanomalehtiä, 2 litraa vettä, 2 rkl PVA-liimaa (esim. Erikeeper), tapettiliisteriä, liitujauhetta, pellavaöljyä,
muovisuoja työskentelyalustan päälle, esiliina

E. Raaputusjälki ja pyyhekumin vaikutus
Tarvikkeet: Sanomalehti-, monistus-, piirustus-,
ruutu-, pyyhepaperia, teräviä lyijykyniä, kumeja
Tehtävä: Tutki erilaisten paperien kestävyyttä
piirtämällä niihin terävällä lyijykynän kärjellä.
Tutki erilaisten paperien kestävyyttä hankaamalla niitä pyyhekumilla. Yritä käyttää kaikkien paperilaatujen kohdalla samanlaisia otteita.
Aseta eri paperit kestävyysjärjestykseen.
Mikä on paras kirjoituspaperi? Mikä piirustuspaperi? Vastaako eri papereiden käyttötarkoitus
niiden kestävyyttä? Kuinka monta kumituskertaa eri paperit kestävät?

Valmistus:
1. Revi 16 sanomalehden sivua pieniksi
palasiksi.
2. Laita palaset likoamaan kahteen litraan
vettä yön ajaksi.
3. Keitä annosta kattilassa, kunnes se hajoaa
massaksi. Vatkaa seosta niin, että siitä
tulee pehmeää ja tahnamaista.
4. Kaada massa siivilän läpi, jotta vesi valuu
siitä pois. Purista massasta liika vesi pois,
ei kuitenkaan rutikuivaksi.
5. Laita massa takaisin kattilaan. Jos haluat
massasta valkoista, lisää joukkoon 2 rkl liitujauhetta. Kiiltävän pinnan saat, jos lisäät
massaan 1 rkl pellavaöljyä. Sekoita hyvin.
6. Jotta massaa voisi paremmin muovailla,
lisää siihen 2 rkl liimaa ja tapettiliisteriä.
Sekoita kunnes massa pehmenee.
7. Massa soveltuu hyvin suurikokoisiin
töihin, joissa käytetään esim. kanaverkkoaihiota.

F. Musteen leviäminen
Tarvikkeet: Sanomalehti-, moniste-, piirustus-,
ruutu-, pyyhe- ja kiiltäväpintaista paperia, vettä,
tusseja, kyniä.
Tehtävä: Tiputa pisara vettä erilaisten paperilaatujen päälle ja tarkastele veden leviämistä paperiin. Vedä paksulla huopakynällä viivoja eri papereille ja vertaile viivojen leviämistä. Millaisessa paperissa vesi leviää laajimmin? Miten eri paperilaadut imevät vettä? Mikä imee parhaiten?
Mikä huonoiten? Mikä paperi imee tussin värin
parhaiten? Mikä huonoiten? Millainen paperi
hylkii sekä vettä että tussia?
G. Tekstin läpinäkyvyys
Tarvikkeet: Sanomalehti-, moniste-, piirustus-,
ruutu-, pyyhe- ja kiiltäväpintaista paperia, viivoitin, lyijykyniä.
Tehtävä: Piirrä lyijykynällä erilaisiin papereihin
kuhunkin samanlainen kuuden viivan muodostama tiheä ruudukko. Tarkastele ja vertaile ruudukon näkyvyyttä katsomalla sitä paperin toiselta puolelta. Miten paperilaadut eroavat läpinäkyvyydessä? Mikä paperi soveltuu parhaiten
molemmin puolin käytettäväksi? Mikä taas huonoiten?
Tietoa: Kun kirjoitetaan paperin molemmin puolin, tekstin läpinäkyvyys aiheuttaa ongelmia. Siksi tiettyihin paperilaatuihin lisätään erilaisia
täyteaineita, jotka heikentävät läpinäkyvyyttä.
Lähde: Paperilla paperista. Tietopaketti kouluille
paperin valmistuksesta. 1993. Taloudellinen tiedotuskeskus. (Tehtävät sovellettu alkuperäisistä.)
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Huom! Paperimassa säilyy pari viikkoa suljetussa astiassa viileässä.
Kolmiulotteiset paperimassatyöt:
1. Laminointi: Kehikon päälle liisteröidään sanomalehdestä revittyjä paperisuikaleita. Kehikon
voi tehdä itse esim. rautalangasta ja kanaverkosta tai käyttää valmista esinettä. Suojaa valmis
esine tuorekelmulla kauttaaltaan, jotta saat
paperimassaesineen irti, kun se on kuivunut. Jos
työ on iso, kannattaa ensin tehdä runko kanaverkosta ja laminoida sen päälle 1 - 2 kerrosta
sanomalehtiä. Massa kiinnitetään laminoidun
pinnan päälle.
2. Muovailu: Paperimassasta voi sellaisenaan
muotoilla pieniä esineitä ja reliefejä.
Esim. syksyn lehdet, marjat ja vihannekset.
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9.

Tee vielä peruukin tueksi pieni kalottihattu
päälaelle liimaamalla kolme tai neljä kerrosta sanomalehdenpalasia hatun muotoon.
10. Kun liisteri on täysin kuivunut, puhkaise
ilmapallo. Maalaa hattu ja leikkaa villalangat ja narut haluamallasi tavalla. Voit letittää lankoja, kihartaa naruja tai kiinnittää
peruukkiin muita koristeita ja tehosteita.

3. Muotti: Muotti tehdään kipsistä tai savesta, ja
valmis paperimassa kaadetaan muottiin kovettumaan. Massan irrottamisen helpottamiseksi
muotti täytyy ensin käsitellä esim. vaseliinilla tai
ruokaöljyllä.
Lähde: Andersson, M. & Poltinoja, M. 1998. Muovaamassa. Helsinki: Edita.

3.1.1.5 Paperimassaperuukki
ja kalottihattu */**

Lähde: Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi askartelukirja. Jyväskylä: Gummerus
Huom! Villalangan tähteiden sijasta voit käyttää
muutakin jätemateriaalia, esim. pakkausrouhetta, turkispaloja ja puunlastuja.

Sopii hyvin näytelmien asusteeksi. Käytettyjen lankojen laadusta
riippuu, millainen vaikutelma syntyy.
Tarvikkeet: Pyöreä ilmapallo, tyhjä WC-paperirulla, sakset, teippiä, tyhjä lasipurkki, tapettiliisteriä, sanomalehtiä, erivärisiä villalangan tähteitä ja/tai lahjanarua, pensseli, askarteluvärejä

3.1.1.6 Paperimassanaamari */**/***
Tarvikkeet: 2 ilmapalloa, sanomalehtiä, tapettiliisteriä, teippiä, askartelumaaleja, pensseli, kuminauhaa (n. 30 cm), sakset

Valmistus:
1. Puhalla ilmapallo oman pääsi kokoiseksi.
2. Tee tyhjän vessapaperirullan toiseen päähän kahden sentin syvyisiä leikkauksia
yhden sentin välein. Käännä näin syntyneet suikaleet ulospäin.
3. Aseta ilmapallon alaosa vessapaperirullan
leikatun pään sisään ja teippaa suikaleet
kiinni ilmapalloon. Aseta pahvirulla tyhjän
lasipurkin sisälle, jotta rulla ja ilmapallo
pysyvät pystyssä työn aikana.
4. Sekoita 2 litraa liisteriä pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Revi sanomalehdestä
pieniä palasia (n. 5 x 5 cm). Kasta palaset
liisterissä ja liimaa niitä yhteen tai kahteen
kerrokseen ilmapallon ylempään osaan.
5. Sivele kerrosten päälle vielä paksusti liisteriä. Asettele liisterin päälle poikittain erilaisia villalankoja ja naruja, jotka olet
leikannut suurin piirtein samanpituisiksi.
6. Liimaa lankojen päälle päälaelle taas
sanomalehdenpalasia kahteen tai kolmeen
kerrokseen. Levitä kerrosten päälle
paksusti liisteriä.
7. Asettele liisterin päälle toinen kerros villalankoja ristikkäin edellisen lankakerroksen kanssa. Kiinnitä lankojen päälle taas
kaksi tai kolme kerrosta liisterissä kastettuja sanomalehdenpalasia.
8. Kiinnitä samalla tavalla vielä kaksi ristikkäistä lankakerrosta niin, että hiuksia tulee
joka puolelle peruukkia.
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Valmistus:
1. Puhalla molemmat ilmapallot. Toisen ilmapallon pitää olla oman pääsi kokoinen.
Toisen ilmapallon ympärysmitaksi riittää
n. 20 cm.
2. Teippaa pienempi pallo kiinni isomman
pallon keskelle nenän kohdalle. Voit tehdä
nenän myös esim. tiukkaan puristetusta
paperitollosta.
3. Sekoita liisteri valmiiksi pakkauksessa
olevien ohjeiden mukaan.
4. Revi tai leikkaa sanomalehdistä pieniä
palasia (n. 5 x 5 cm).
5. Kasta sanomalehdenpalasia liisterissä ja
kiinnitä niitä kerroksittain ilmapallon
toiselle puolelle (nenän puolelle). Liimaa
kaikkiaan kuusi tai seitsemän kerrosta.
Anna kuivahtaa kerrosten välillä. Voit jättää jo liimatessa silmien kohdille aukot tai
leikata aukot vasta kuivuneeseen naamariin terävällä veitsellä. Voit muotoilla kasvonpiirteitä (nenän, korvat, kulmat jne.)
paperimassasta. Voit myös kiinnittää liisterillä villalankoja eläinten karvoiksi tai otsatukaksi.
6. Kahden tai kolmen päivän kuluttua, kun
työ on täysin kuivunut, voit puhkaista ilmapallon.
7. Maalaa naamari haluamallasi tavalla. Jos
aiot käyttää naamaria ulkona, käytä maalaamisessa vedenkestäviä värejä.
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8.

9.

Tee naamarin molempiin reunoihin saksien
kärjillä pieni reikä suurin piirtein korvien
tasolle. Pujota kuminauhan toinen pää
reiän läpi ja solmi se kiinni. Aseta naamari
kasvoillesi ja mittaa kuminauhan sopiva
pituus. Solmi kuminauha oikealle kireydelle toisen reunan reikään.
Voit liimata valmiiseen naamariin lisää yksityiskohtia, esim. sarvet, kulmakarvat tai
leveät huulet.

3.1.1.8 Kaulanauha paperimassalaatoista
*/**/***
Tarvikkeet: Iso kolikko laattojen piirtämistä varten, aaltopahvia, lyijykynä, sanomalehtipaperia,
askartelumaaleja, väritöntä kiiltolakkaa, korupiikkejä tai taipuisaa metallilankaa, puuvillalankaa tai ohutta nyöriä, parsinneula, sakset ja liimaa, siveltimiä
Valmistus:
1. Piirrä ison kolikon avulla haluamasi määrä
laattoja aaltopahville ja leikkaa ne irti.
2. Peitä laatat kolmella kerroksella kapeita
sanomalehtisuikaleita. Ohenna liima vedellä kevytkerman vahvuiseksi seokseksi.
Anna kuivua yön yli.
3. Maalaa laatat kahteen kertaan valkoisella
maalilla ja anna kuivua.
4. Piirrä laattoihin lyijykynällä esim. kukkia ja
leppäkerttuja. Maalaa ne ohuilla siveltimillä.
5. Viimeistele laatat kahdella lakkakerroksella. Kun lakka on kuivunut, tee aikuisen
avustamana parsinneulalla reikä kunkin
laatan yläreunaan. Tuikkaa siihen vähän
ohentamatonta liimaa ja työnnä sen läpi
korupiikki tai taivuta metallilangasta
ripustuslenkki.
6. Leikkaa langasta tai nyöristä pätkä. Pujota
se ripustuskoukusta läpi ja tee solmu,
ennen kuin kiinnität seuraavan laatan.

Lähde: Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi askartelukirja. Jyväskylä: Gummerus
Huom! Naamareita voidaan valmistaa erilaisista
papereista, kartongista ja paperimassasta lukuisilla eri tavoilla. Eri materiaaleja kannattaa yhdistellä. Mielikuvitus on valttia!

3.1.1.7 Paperimassapöllö */**/***
Tarvikkeet: Pyöreä ilmapallo, ruokaöljyä, sanomalehtisuikaleita, liisteriä, kuivia herneitä, askartelumaaleja ja siveltimiä, lakkaa
Valmistus:
1. Puhalla ilmapallo haluamasi kokoiseksi ja
solmi suu. Aseta pallo esim. isosuisen lasipurkin päälle, jotta se pysyy paikoillaan.
2. Voitele pallo ruokaöljyllä tai vaseliinilla.
3. Liisteröi pallon pintaan kolme tai neljä
kerrosta paperisuikaleita, mutta jätä solmukohta näkyviin.
4. Anna liisteröinnin kuivua ainakin kokonainen vuorokausi.
5. Puhkaise ilmapallo ja vedä se ulos.
Pane massapalloon painoksi sen verran
herneitä, jotta se pysyy pystyssä.
6. Liisteröi pallon yläosa paperisuikaleilla
umpeen.
7. Anna kuivua. Maalaa pallosta pöllö.
8. Viimeistele lakalla.

Huom! Samalla tavalla voit valmistaa yhden,
mutta isomman laatan seinäkoristeeksi.
Lähde: Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996.
100 ideaa lapsille. Luo - tee - leiki. Kustannus Oy
Kolibri.

3.1.1.9 Kananpesä */**
Tarvikkeet: Sanomalehteä, kartonkia, peitevärejä,
sivellin, sakset ja liimaa
Valmistus: Revi sanomalehtipaperia suikaleiksi
ja muotoile niistä liimaa apuna käyttäen pesä,
munia, litteä kanaemo ja tipu. Kun liima on kuivunut, maalaa peiteväreillä pesä ruskeaksi, kanaemo ja tipu keltaisiksi ja munat värikkäiksi. Liimaa linnuille heltat ja nokat punaisesta ja silmät
valkoisesta kartongista.
Leikkaa pahvista asetelmalle alusta. Liimaa
siihen sanomalehdestä revittyjä suikaleita. Maalaa ruoho vihreäksi. Laita munat ja poikanen
pesään. Aseta pesä ruohikolle ja kanaemo hautomaan poikasiaan.
Huom! Voit tehdä samalla tekniikalla millaisia
eläinten pesiä tahansa.

Lähde: Paakkanen, M. (suom.) 1988. Puuhakirja.
Amer-yhtymä Oy. Weilin &Göös
Huom! Vastaavalla tavalla voit valmistaa myös
muita pyöreämuotoisia eläimiä, esim. säästöpossun.
Lähde: Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996.
100 ideaa lapsille. Luo - tee - leiki. Kustannus Oy
Kolibri.
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3.1.1.10 Jätepaperikollaasit,
-reliefit ja -veistokset */**/***

3.1.1.11 Marmorointi */**/***
Marmorointi on kuvioimistekniikka, jossa tapettiliisteriseoksen pinnalle tiputetaan öljyliukoisia
värejä ja värit sekoitetaan tikulla tai esim. sukkapuikolla liisterin pinnalla muistuttamaan marmoripintaa. Sen jälkeen marmoroitava työ, kangas,
paperi tai esine, asetetaan kuvioidun väripinnan
päälle, jolloin kuviot kiinnittyvät työhön.
Jätemateriaaleista marmorointiin soveltuu
vaalea paperi, kartonki ja pahvi, kangas (esim.
vanha valkoinen lakanakangas) sekä lasipurkit
ja -pullot. Myös isokokoisia vaaleita nappeja voidaan marmoroida. Marmoroidusta paperista voit
tehdä esim. kirjekuoria tai kortteja. kankaasta
voidaan valmistaa esim. kirjansuojuksia, kortteja, huiveja, vaatteiden ja sisustustekstiilien osia,
koruja jne. Lasipurkeista tulee marmoroiden kauniita koriste-esineitä ja säilytysastioita. Lasiesineen pinta kannattaa lakata värien kuivumisen
jälkeen, että värit tulevat paremmin esiin ja pinnasta tulee kestävämpi.

Melkein mistä tahansa jätepaperista, -pahvista ja -kartongista
voidaan tehdä näyttäviä seinäkollaaseja ja -reliefejä. Töitä voidaan tehdä sanomaja aikakauslehdistä, aaltopahvista, kirjapainojen
jätepapereista, voimapaperista, vanhoista tapeteista, karkkipapereista jne. Vain oma mielikuvitus asettaa rajat. Töitä voidaan tehdä yksin, pareittain tai ryhmätyönä. Jätemateriaaleista saa
näyttäviä ryhmätöitä esim. koulun yleisiin tiloihin. Sanomalehdet ja aikakauslehdet sekä tapetit ovat mainioita kollaasimateriaaleja.
Erilaisista papereista syntyy hienoja reliefimäisiä pintoja leikkaamalla, viiltoja tekemällä ja
niitä ulospäin taivuttamalla, taittelemalla, rypistelemällä, poimuttelemalla ja erillisiä osia pohjaan liimaamalla. Samalla voidaan tarkastella erilaisia muotoja ja valon vaikutusta lopputulokseen. Valo on hyvin tärkeä elementti paperiveistoksissa, erityisesti valkoisissa ja muissa yksivärisissä töissä, joissa valot ja varjot korostuvat.
Erityisen tehokkaita ovat valkoista valkoisella
reliefityöt.

Tarvikkeet:

Tapettiliisterijauhetta ja kylmää vettä

Liisterin sekoitusastiaksi esim. ämpäri

Vaaleapohjainen, suojakaiteenmuotoinen
ja matalareunainen allas, jonka on oltava
suurempi kuin marmoroitava työ. Altaan
on oltava vaalea, koska tumma pohja vääristää värit ja värejä on vaikea nähdä tummalla pohjalla. Vaalea pesuvati käy hyvin.

Värejä: kankaan marmorointiin silittämällä kiinnitettäviä silkkivärejä, liuotinpohjaisia askarteluvärejä paperin ja lasin marmorointiin

Tikkuja ja siveltimiä värin tiputtamiseen
liisteripinnalle

Sukkapuikkoja ja tikkuja värin kuviointiin

Kumilasta liisterin poistoon kankaasta ja
paperista

Kertakäyttöiset muovihanskat

Vaaleaa paperia, kartonkia, kangasta tai
lasiesineitä

Sanomalehtiä

Vinkkejä:

Pystyssä pysyviä paperi- ja kartonkiveistoksia voidaan käyttää esim. pöytäteatterin kulisseina. Esim. kaupunkinäkymiä voidaan rakentaa tällä tekniikalla.

Jätepapereista ja kartongeista voidaan
valmistaa erilaisia naamioita ja käsinukkeja paperimassaan yhdistettynä

Hyviä ja lapsia kiinnostavia aiheita seinälle laitettaviin kollaasitöihin ovat erilaiset
eläinhahmot

Jätepaperit (esim. kirjapainopaperit) sopivat hyvin erilaisiin taittelutöihin (origamit). Helppoja ovat erilaiset rasiat ja eläinhahmot.

Jätepaperia voidaan myös liimata jätepahvista, sanomalehtipaperista ja/tai kanaverkosta tehdyn tukirangan päälle, jolloin
saadaan seisovia veistoksia. Aiheiksi sopivat esim. eläimet, ihmiset ja tutut esineet.
Veistoksia voidaan maalata, lakata ja niihin voidaan liimata erilaista luonnon- ja
jätemateriaalia.

Liisteriseos:
Kaada sekoitusastiaan kylmää vettä. Sekoita veteen tapettiliisteriä 1 rkl/1 litra vettä. Sekoita seos
hyvin vispilällä. Vältä vatkaamista, ettei synny
ilmakuplia. Anna seoksen vetäytyä puolisen tuntia ja sekoita sitten uudestaan. Marmoroitaessa
liisterin on oltava tasaista ja ohutta, jotta värit
levittyvät sen pinnalla hyvin. Mitä ohuempi

Lähteet: Jackson, P. 1997. Tehdään paperiveistoksia. Mäkelä, Askartelulehti nro 82, talvi 98-99
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6.

liisteriseos on, sitä paremmin värit leviävät siinä.
Jos et saa liisteristä muuten tasaista, siivilöi se.
Jätä seos kypsymään ainakin yön yli, mieluummin kahdeksi vuorokaudeksi.
Suojaa marmorointipaikka muovilla ja sanomalehdillä. Varaa muovilla suojattu tasainen
kuivumispaikka marmoroiduille töille. Aseta
marmorointiallas suojatulle työtasolle. Kaada
liisteriseosta varovasti altaan pohjalle noin 3 - 5
cm mieluiten tuntia ennen marmoroinnin aloittamista. Imeytä liisterin pinnalle kerääntynyt vesi
ja mahdolliset ilmakuplat vetämällä altaan levyistä sanomalehtisuikaletta seoksen pinnan yli.
Näin pintajännitys häviää ja värit eivät uppoa seokseen.
Yhdestä liisteriseoksesta tulee noin 3 - 5 työtä. Puhdista seoksen pinta väreistä ennen seuraavaa työtä vetämällä altaan levyisiä sanomalehtisuikaleita seoksen pinnan yli, kunnes se on puhdas. Kun värit uppoavat tai värit eivät enää leviä,
seos ei kestä enää lisää värejä.
Kun olet lopettanut marmoroinnin, hävitä
iso määrä liisteriä kiinteiden jätteiden mukana.
Pienet liisterimäärät voi huuhtoa viemäriin. Liisteriseos säilyy käyttökelpoisena useita päiviä
suljetussa astiassa.

7.
8.

3.1.1.12 Maitopurkkilokerikko */**
Tarvikkeet: Neljä litran maitopurkkia, peitevärejä
tai askartelumaaleja, niintä, reijittäjä, kartonkia,
sakset
Valmistus: Leikkaa maitopurkit 10 - 15 cm korkuisiksi. Maalaa ne päältä ja sisältä. Reijitä purkkien reunat noin 2 cm:n välein. Puno tölkit yhteen niin, että kokonaisuus on neljä kertaa suurempi neliö kuin yksi maitopurkki. Puno myös
lokerikon ulkoreunat niinellä. Jos haluat, valmista kansi lokerikkoon kartongista. Reijitä myös
kannen reunat ja puno ne niinellä. Kiinnitä kansi
punomalla lokerikkoon.
Lähde: Käsityö ja askartelu 2/90.

3.1.1.13 Koira kopissa *
Tarvikkeet: Maitopurkki, paperia purkin päällystämiseen, kartonkia kattoon, vihreää paperia ruohoon, ruskeaa paperia tai kartonkia koiran päähän ja kaulaan, askarteluveitsi, sakset ja liimaa

Paperin marmorointi
1. Leikkaa paperi sopivan kokoisiksi
paloiksi. Käytä suojakäsineitä, koska
käytät liuotinpohjaisia värejä, jotka
voivat ärsyttää ihoa.
2. Tiputa liisterin pinnalle väripisaroita tikun
tai siveltimen avulla. Tiputa värit noin
20 - 30 cm korkeudelta, jotta ne levittyvät
kunnolla. Tiputtele eri värejä suunnitelmasi mukaan joko säännölliseen järjestykseen tai epäsäännöllisesti. Aloita tummista
väreistä. Anna väripisaroiden levitä kunnolla liisteripinnalla ennen seuraavan värin tiputtamista.
3. Kuvioi värit vetämällä sukkapuikolla tai
tikulla kuvioita yhdensuuntaisilla, edestakaisilla, pyörittävillä tai mielivaltaisilla
liikkeillä kevyesti seoksen pintaa pitkin.
Kuviot pienenevät, mitä enemmän värejä
sekoitetaan.
4. Kun väripinta on mieleisesi, aseta paperi
varovasti väripinnan päälle, ensin paperin
keskiosa ja sitten reunat. Anna paperin
viipyä hetken liisteriseoksen pinnalla.
5. Nosta paperi suoraan ylös seoksen pinnalta ja aseta se muutamaksi minuutiksi
kuivumaan.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Huuhdo liisteri pois paperin pinnalta
varovasti kylmällä vedellä. Vesisuihku ei
saa olla liian voimakas, etteivät värit
huuhtoudu paperin pinnalta.
Aseta paperi kuivumaan tasaiselle, muovilla tai sanomalehdillä suojatulle alustalle.
Silitä kuiva paperi tarvittaessa leivinpaperin läpi.

Valmistus:
1. Leikkaa maitopurkista koirankoppi niin,
että sivuseinien korkeudeksi jää 6 cm ja
päätyseinien korkeudeksi 9 cm. Päällystä
purkki paperilla.
2. Leikkaa kartongista katoksi 8 x 12 cm pala.
Taita se kaksin kerroin ja liimaa paikoilleen. Tee toiseen päätyseinään n. 1,5 cm
alareunasta pyöreä kolo. Leikkaa vihreästä
paperista ruohikkoa ja liimaa se kopin alareunaan.
3. Leikkaa koiran päätä varten 5 x 5 cm pala
paperista tai kartongista. Taittele se koiran
pääksi: ensin kulmittain puoliksi, sitten
kolmion kaksi samanlaista kulmaa alas
korviksi. Piirrä silmät ja kuono.
4. Leikkaa kaulaa varten 2 x 3 cm pala paperia tai kartonkia ja taittele se haitariksi.
Leikkaa vartaloa varten 6 x 6 cm pala. Kierrä se rullalle ja liimaa kiinni. Liimaa pää
kaulaan ja kaula vartaloon.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

95

7.

Laita vartalokappaleeseen vähän liimaa ja
liimaa se koppiin niin, että koiran pää ja
haitarikaula jäävät näkyviin kopin ulkopuolelle.

8.

Lähde: Käsityö ja askartelu 2/90.
Huom! Kartonkitölkit soveltuvat erityisen hyvin
erilaisten pienoismallien rakennusten tekoon.
Rakennelmat voidaan maalata tai päällystää paperilla.

Lähde: Askartelu ja käsityö 77, talvi 5/97
Huom! Kokeile myös muiden ajoneuvojen valmistusta vastaavalla tavalla.

3.1.1.14 Purkkieläin *

Tarvikkeet: Kaksi pestyä ja kuivattua maitopurkkia, askartelumaaleja, siveltimiä, kangastilkkuja, tylliä, pitsiä ym. koristelumateriaalia,
villalankaa, pieni pala kultakartonkia tai -foliota,
askarteluveitsi, sakset ja liimaa (2 puutikkua ja
-helmeä)
Valmistus:
1. Leikkaa maitopurkkien kyljistä tyttö- ja
poikahahmot. Jätä purkkien alaosasta 4 - 5
cm nukkien jalustaksi pitämään niitä
pystyssä.
2. Maalaa kasvot askartelumaalilla. Samoin
maitopurkkien jäljellä olevat ala-osat sekä
nukkien taustat. Anna maalin kuivua.
3. Leikkaa nukeille vaatteet kangastilkuista
ja liimaa ne paikoilleen. Koristele hahmot
kuninkaallisiksi haluamallasi tavalla.
4. Leikkaa hiukset esim. puretusta villalangasta. Leikkaa ja liimaa kruunut kultakartongista tai -foliosta.
5. Näitä satuhahmoja voit käyttää esim.
pöytäteatterinukkeina tai lastenkutsujen
tarjoiluastioina. Jos käytät niitä tarjoiluastioina, jätät purkkien sisäpinnat valkoisiksi. Samalla periaatteella voit helposti
valmistaa mitä tahansa hahmoja, jotka
pysyvät hyvin pystyssä. Jos käytät nukkeja pöytäteatterinukkeina, kannattaa nuken
takaosaan teipata ohut puutikku liikuttelemisen helpottamiseksi. Liimaa tikun
päähän vielä pieni puuhelmi, jotta saat
tikusta kunnon otteen.

3.1.1.16 Kuninkaalliset *

Tarvikkeet: Maitopurkki, paperisilppua tai muuta rouhemaista päällystysmateriaalia, kartonkia,
sakset ja liimaa
Valmistus: Leikkele paperisilppurilla silputut
paperit lyhyiksi suikaleiksi. Levitä tyhjän maitotai mehupurkin pintaan liimaa ja pyöritä purkki
paperisilpussa tai muussa rouheessa. Leikkaa
kartongista korvat, nenä suu, viikset ja silmät ja
liimaa paikoilleen.
Lähde: Askartelulehti nro 82, talvi 98-99

3.1.1.15 Kauhakuormaaja *
Tarvikkeet: Kaksi pestyä ja kuivattua maitopurkkia, askartelumaalia, sivellin, mustaa kartonkia,
askarteluveitsi, haaraniittejä, sakset ja liimaa
(maitopurkkiaskarteluun sopii liimaksi esim. Kiilto Junior)
Valmistus:
1. Leikkaa toinen purkki keskeltä poikki.
Purkin yläosasta tulee kuormaajan runko,
pohjaosasta hytti. Leikkaa toisesta purkista yläosa vinosti kauhaksi, alaosasta kauhalle kaksi kiinnitysaisaa ja neljä pyörää.
2. Leikkaa puolitetun purkin yläosan yhteen
sivuun maitopurkin pohjan kokoinen
aukko. Hyttiosa asetetaan siihen pohja
ylöspäin maalauksen jälkeen.
3. Maalaa kaikki osat: runko, hytti, aisat,
kauha ja pyörät. Anna kuivua kunnolla.
4. Paina hyttiosa runko-osaan leikattuun
aukkoon ja liimaa sivut kiinni. Voit
varmistaa pysyvyyden molemmin puolin
haaraniiteillä. Haaraniitin kiinnitystä
maitopurkin läpi helpottaa, jos ensin tekee
haluttuun kiinnityskohtaan pienen viillon
askarteluveitsellä.
5. Kiinnitä kauha aisoihin haaraniiteillä.
6. Kiinnitä kauhan aisat haaraniiteillä kuormaajaan.
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Kiinnitä myös pyörät haaraniiteillä runkoosaan.
Leikkaa ja liimaa ikkunat mustasta
kartongista.
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Lähde: Askartelu ja käsityö 77, talvi 5/97

3.1.1.17 Maitopurkkipupu */**
Tarvikkeet: Kolme pestyä ja kuivattua maitopurkkia, valkoista silkkipaperia, mustaa ja punaista kartonkia, mustaa lankaa, juuttikangasta,
sakset ja liimaa
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Huom! Maito- ja mehupurkeista ja pahvirasioista saat myös muita nuken huonekaluja. Pienistä
tulitikkurasioista saat hyviä nukkekodin huonekaluja ja adventtikalenterin rasioita. Niitä kannattaa kerätä säästöön.

Valmistus:
Leikkaa kaksi samankokoista istuvaa pupua kahdesta maitopurkista. Saat istuvan pupun siten,
että leikkaat jalat purkkien sivuista. Tällöin pupulla on istuva asento automaattisesti. Liimaa
puput päällekkäin valkoiset puolet ulospäin. Levitä pupun kädet sivuille. Leikkaa ja liimaa silmät, nenä, suu ja viikset. Leikkaa kolmas purkki
noin 3 cm korkuiseksi, päällystä se esim. juuttikankaalla tai kartongilla. Liimaa se pupun jalkojen väliin. Voit halutessasi peittää pupun pinnan
pienillä silkkipaperipalloilla. Voit tehdä pupusta
pääsiäisajan pöytäkoristeen tai pienen lahjan ystävälle. Täytä kori esim. pääsiäisruoholla, suklaamunilla tai karkeilla.

3.1.1.20 Kevätlokeroinen *
Tarvikkeet: WC- ja talouspaperirullan hylsyjä,
kreppipaperia, silkkipaperia tai värikkäitä aikakauslehtien sivuja, pakkauspahvia alustaksi, sakset ja liimaa
Valmistus: Leikkaa hylsyt erikorkuisiksi. Päällystä hylsyt kreppipaperilla tai aikakauslehtien sivuilla. Liimaa hylsyt tukevalle alustalle. Liimaa
alustalle vihreää ruohoa (esim. silkkipaperinokareita) ja kukkia. Voit tehdä esim. leskenlehtiä taittelemalla haitarivarret ja liimaamalla useita kerroksia kreppipaperia päällekkäin ja varteen kiinni.

3.1.1.18 Rairuohorasia *
Tarvikkeet: Maitopurkki, askartelumaalia, kartonkia tai muuta koristemateriaalia, sakset ja liimaa, multaa, rairuohon siemeniä
Valmistus: Leikataan maitopurkki n. 5 cm:n korkuiseksi. Maalataan askartelumaalilla tai päällystetään koristepaperilla tai esim. värikkäällä aikakauslehden sivulla sekä koristellaan halutulla tavalla (esim. kartonkimunilla tai eläinhahmoilla).
Laita purkin pohjalle sanomalehtisilppua ja
ripottele pinnalle multaa ja siemenet. Kastele ja
peitä muovikelmulla, kunnes ruoho itää. Ota kelmu pois ja pidä multa kosteana.

3.1.1.21 Kiikari *
Tarvikkeet: 2 tyhjää WC-paperihylsyä, luontoaiheisia kuvia, nauhaa, reijittäjä, 2 pyykkipoikaa,
sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa kuvasta kaksi 10 x 15 cm palaa.
Päällystä rullat paloilla.
2. Levitä liimaa kuvien saumakohtiin ja
kiinnitä rullat toisiinsa. Liimaus kestää
paremmin, kun puristat rullat yhteen
pyykkipojilla kuivumisen ajaksi.
3. Tee reiät kiikarin ulkoreunoille noin sentin
päähän reunasta. Laita nauha reikien läpi
ja solmi päät.

Lähde: Askartelu ja käsityö 73, pääsiäinen 1/97 ja
Askartelulehti N:ro 83, pääsiäinen -99
Huom! Hyvän ja kestävän rairuoho- tai viherkrassiastian saa vanhasta punasaviruukusta maalaamalla se askartelumaaleilla iloisen väriseksi.
Pieniä punasaviruukkuja kertyy kotiin joulu- ja
pääsiäiskukista. Niistä saa myös hauskoja puutarhakoristeita maalamalla ja laittamalla roikkumaan esim. puun oksasta.

Leikkikiikarilla voidaan harjoitella tarkkaa ja rajattua havainnointia.

3.1.1.22 Pöytäkotelot *

3.1.1.19 Nukenkehto/sänky *

Tarvikkeet: WC-paperirulla, pieniä kiviä, tukevaa kartonkia, askartelumaalia, sivellin, lakkaa,
sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa kartongista WC-paperirullaan
sopiva pohja, joka voi olla jalkoja muistuttava, kukanmuotoinen tms. Liimaa se
paikoilleen ja anna liiman kuivua.
2. Maalaa rullan sisäpuoli, reunat ja pohjaosa
askartelumaalilla. Anna kuivua.

Tarvikkeet: Maitopurkki, kartonkia, askartelumaaleja, sakset ja liimaa
Valmistus: Leikkaa tyhjä, puhdas purkki noin 15
cm:n korkuiseksi, leikkaa edelleen yksi sivu kokonaan pois ja kavenna viereisiä sivuja n. 2 cm.
Leikkaa tukevasta kartongista kehdon/sängyn
päädyt ja liimaa ne paikoilleen. Maalaa kehto askartelumaalilla. Valmista kehtoon myös vuodevaatteet jätemateriaaleista: patja ja tyyny vanulevystä, peite kangastilkuista.
Lähde: Askartelulehti N:ro 83, pääsiäinen -99
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.

Valmistus: Leikkaa WC-paperirullasta noin 3 cm
pituinen pala ja päällystä se värillisillä papereilla
esim. raidalliseksi. Liimaa rullan kylkeen kartongista leikattu tipu. Piirrä tipulle silmät ja jalat
mustalla tussilla. Liimaa kartonkinokka ja pieni
höyhen pyrstöksi.
Muunna koristelua haluamallasi tavalla.

Peitä rullan ulkopinta liimaamalla siihen
vieriviereen pieniä kiviä. Anna liimauksen
kuivua kunnolla ja maalaa pinta askartelumaalilla. Voit maalata jokaisen kiven
erikseen tai tehdä pinnasta raidallisen.
Kivet ovat luonnostaan kauniin värisiä,
joten voit jättää ne myös kokonaan maalaamatta. Tällöin voit lakata pinnan, jotta
kivien värisävyt tulevat esiin.
Jos haluat, voit tehdä purkista esim. jonkin
eläimen liimaamalla silmiä, korvia, viiksiä,
tuntosarvia jne. (huovasta, kangas-, nahka- ja turkistilkuista, askartelupunoksista).

4.

3.1.1.25 WC-paperirullakissa *
Tarvikkeet: WC-paperirulla, villa- tai puuvillalankaa, kartonkia tai pahvia, huopatilkkuja, tussi, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Päällystä tyhjä WC-paperirulla kiertämällä
sen ympärille lankaa.
2. Leikkaa kissan etuosa ja takaosa
kartongista.
3. Piirrä kasvot mustalla tussilla ja liimaa
osat paikoilleen.
4. Leikkaa ja liimaa kissan kaulaan huovasta
pieni rusetti.

Lähde: Askartelu ja käsityö 77, talvi 5/97

3.1.1.23 Kuvakehys */**/***
Äidille tai isälle mieluinen lahja on antajan omakuva itse tehdyissä kehyksissä. Kuva voi olla
esim. koulussa otettu valokuva tai piirretty kuva.
Tarvikkeet: Pakkauslaatikon pahvia, WC-paperirulla, narua, pieniä simpukoita, kiviä tai nappeja,
askarteluveitsi, sakset ja liimaa

Samalla periaatteella voit rakentaa WC-paperirullasta mitä erilaisempia eläinhahmoja. Kunkin
eläimen ominaispiirteet syntyvät leikkaamalla,
liimaamalla, piirtämällä ja maalaamalla.

Valmistus:
1. Mittaa kuvan koko. Leikkaa siististä
pakkauslaatikosta kuvan taustapahvi ja
kehys sekä niiden väliin liimattavat 1 cm
levyiset reunasuikaleet.
Taustapahvi: 3 cm leveämpi ja 3 cm
korkeampi kuin kuva.
Kehys: Ulkomitoiltaan taustapahvin
kokoinen, leveys 2,5 cm.
Reunasuikaleet: 1 cm levyiset: yksi kappale alareunan pituinen, kaksi kappaletta
1 cm sivureunaa lyhyempiä.
2. Liimaa reunasuikaleet taustapahvin alareunaan ja sivuille. Liimaa kehys suikaleiden päälle. Näin yläreunaan jää kuvan
levyinen aukko, josta kuva pujotetaan
kehykseen. Liimaa taustapahvin taakse
poikittain tyhjä WC-paperirulla, jonka
varassa kehys pysyy pystyssä.
3. Sommittele ohut naru kiertämään
kehyksen reunoja ja liimaa se paikoilleen.
Liimaa sinne tänne koristeiksi pieniä
nappeja, kiviä tai simpukoita.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.1.1.26 Majakkasaari */**
Tarvikkeet: WC-paperirulla, pahvimuki, omenakennon kupu, pahvi- tai styroxalusta, sinistä
silkkipaperia, tikku ja puuhelmi, kartonkia, askartelumaaleja, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Maalaa pahvi- tai styroxalusta siniseksi.
2. Leikkaa pahvimukin yläreunasta noin
2 cm. Liimaa mukin alaosa nurinpäin
kartongista leikatun ympyrän päälle ja
liimaa mukista leikattu reuna kiertämään
mukin alaosaa. Tästä tulee majakan
parvekeosa.
3. Liimaa parvekeosa WC-paperirullan päälle
ja maalaa koko työ askartelumaalilla.
4. Leikkaa ja liimaa ikkunat ja ovet mustasta
kartongista. Kiinnitä katolle tikun päähän
liimattu puuhelmi.
5. Liimaa alustan keskelle ruskeaksi maalattu
omenakennosta tehty kallio ja sen
ympärille rypistettyä sinistä silkkipaperia
aalloiksi. Liimaa majakka keskelle kalliota.

Lähde: Askartelu ja käsityö 79, kevät/kesä 2/98

3.1.1.24 Munakuppi *
Tarvikkeet: WC-paperirulla, värillisiä papereita,
kartonkia, höyheniä, musta tussi, sakset ja liimaa
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Lähde: Askartelulehti nro 84, kevät/kesä -99.
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Lähde: Askartelu ja käsityö 66, joulu 4/95.

Huom! Majakkaan voi liittää paristolla toimivan
valon. Ks. Eko-Elmerin metallivinkit kohta 3.4.1.3
Virtapiiri.

3.1.1.30 Munakennokukat */**
Tarvikkeet: Munakennoja, peitevärit tai askartelumaaleja, vihreää kreppipaperia tai vahvaa
paperinarua, manillanarua, puutikkuja, sakset ja
liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa munakennot irti toisistaan ja
lovea niiden reunat. Tee kennon pohjaan
pieni reikä varsitikkua varten.
2. Maalaa kennokukat peiteväreillä tai
askartelumaaleilla. Anna kuivua.
3. Liimaa kaksi kennoa lomittain,
päällekkäin yhteen.
4. Liimaa niiden sisälle heteiksi manillanarusta purettuja säikeitä.
5. Maalaa puutikut vihreiksi ja liimaa kukat
niiden päihin.
6. Leikkaa kreppipaperista tai aukaistusta
paperinarusta verholehdet ja varsilehdet.
Liimaa paikoilleen.

3.1.1.27 Omenakennoeläimet *
Omenakennot sopivat kaikenlaisten eläinhahmojen, esim. hämähäkkien, perhosten, kalojen,
sammakoiden, kilpikonnien ja leppäkerttujen
materiaaliksi.
Tarvikkeet: Omenakenno, askartelumaaleja, askartelupunoksia, erilaisia leikepapereita, valmiita
silmiä tai huopapaloja, reijittäjä, sakset ja liimaa
Valmistus: Maalaa omenakennon kupera puoli
haluamallasi tavalla. Anna kuivua. Tee kennojen
sivuille reikiä jalkoja varten. Pujota askartelupunoksia reikiin jaloiksi. Siipiä saat erilaisista papereista. Liimaa silmät.
Voit valmistaa esim. kokonaisen hämähäkkiperheen ja laittaa sen kiipeilemään esim. vanhan astiankuivauskaapin ritilään. Ripusta ritilä
seinälle tai ikkunaan. Kiinnitysalustaksi sopii
myös esim. kanaverkko. Omenakennoista valmistetut eläimet sopivat erilaisiin mobileihin.
Lähde: Askartelu ja käsityö 68, pääsiäinen 1/96

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.1.1.28 Toukka/tuhatjalkainen/käärme/
mato/lohikäärme/kameli *

3.1.1.31 Pienet laatikkopelit * / ** / ***
Pelejä voidaan valmistaa yhdessä esim. luokan
yhteiskäyttöön.

Kananmunakennot soveltuvat hyvin erilaisten
eläinhahmojen, esim. matelijoiden, kameleiden,
lohikäärmeiden yms. tekoon. Kennoja voidaan
liimata tai sitoa nyöreillä yhteen pitemmäksi olennoksi. Kennoihin voidaan liittää pahvi- tai kartonkiosia liimalla tai niittaajalla.
Tarvikkeet: Kananmunakennon kansia, askartelumaalia, askartelupunoksia, kartonkia, puuhelmiä, silmiä tai huopaa, sakset ja liimaa
Valmistus: Leikkaa kananmunakennon kannesta yksi pitkä rivi irti. Tasoita reunat ja maalaa kenno askartelumaalilla. Tee saksenkärjillä reiät tuntosarville ja jaloille. Pujota reikiin askartelupunokset ja liimaa niiden päihin puuhelmet. Liimaa
silmät ja tee muut yksityiskohdat.

A. Kuularallipeli *
Tarvikkeet: Pahvinen konvehtirasia, maalarinteippiä, tusseja, marmorikuulia (saa askartelu- ja
lelukaupoista), esim. värikkäitä aikakauslehden
sivuja tai lahjapaperia
Valmistus ja käyttö:
1. Taita konvehtirasian kannen reunat
suoriksi ja leikkaa niitä kolme pois (vain
itse kansiosa jää laatikkoon kiinni).
Päällystä konvehtirasia ja sen kansi
halutessasi värikkäällä paperilla.
2. Numeroi suklaapalojen muoviset pesät.
Käytä haluamaasi pisteytystä (esim. 1-20).
Laita pala maalarinteippiä pesän pohjalle
ja kirjoita siihen numero. Aseta suurimmat
pisteluvut kauimmaksi kannesta.
3. Laita konvehtirasia lattialle ja aseta kansi
rasiaan sillaksi taittamalla kannen reunus
laatikon ja pesän väliin. Vieritä marmorikuulia siltaa myöten rasiaan. Yritä saada
osumaan suurimpiin pistemääriin.
Helppoudestaan huolimatta kuularalli
vaatii tarkkuutta! Kuka saa eniten pisteitä?

3.1.1.29 Postikorttirasia **/***
Tarvikkeet: Vanhoja postikortteja, puuvillalankaa, teräväkärkinen neula, sakset, silkkinauhaa
Valmistus: Ompele neljä postikorttia yhteen pykäpistoilla. Lyhennä päätyihin tulevia kortteja
niin, että saat niistä neliöitä. Ompele päädyt kiinni. Ompele toinen pääty vain yhdeltä sivulta, jolloin se toimii rasian avattavana kantena. Kiinnitä kanteen ja rasiaosan etureunaan silkkinauhat,
joilla voit sulkea kannen.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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E. Flipperi ***
Tarvikkeet: Matalareunainen pakkauslaatikko,
pakkauspahvia, metallilankaa, teippiä, liimaa,
sakset, piirustuspaperia, värikyniä tai muita
värejä.
Valmistus:
1. Liimaa pieneen matalareunaiseen
pakkauslaatikkoon takaseinä. Kiinnitä
rasian oikeaan reunaan pitkä kaukalo,
joka laskee hiukan takaseinää kohti.
Tee ennen takareunaa kuulaa varten
aukko, josta se putoaa radalleen.
2. Rakenna kuularata pahvista tai kahdesta
jäykästä metallilangasta, jotka kiinnitetään lähtemään flipperin seinämästä
vierekkäin siten, että kuula pysyy niiden
päällä. Rakentele laatikon sisään erilaisia
tunneleita, kaukaloita, ratoja ja esteitä.
Leikkaa kuulalle etureunaan ulostuloaukko ja tee sen ympärille pahvista pieni
kaukalo, johon kuula palautuu.
3. Rakenna kuularadan loppupäähän portit,
joilla kuula voidaan palauttaa takaisin
peliin, ellei se pyöri aivan portin keskeltä
ulos. Tee flipperin molemmin puolin esteet
jäykästä metallilangasta.
4. Piirrä paperille torneja, linnoja, maalitauluja, tekstejä ja mielikuvitushahmoja.
Leikkaa kuviot irti ja liimaa ne sopiviin
kohtiin koristamaan peliäsi. Piirrä aiheen
mukaisia kuvia myös etulaitaan ja takaseinään.

B. Kirppupeli *
Tarvikkeet: Tukeva laatikko, sakset, askartelumaalia, askarteluhuopaa, munakoteloita, ohuita
nappeja tai lelukaupan pikkukirppuja
Valmistus:
1. Jos laatikko on korkea, leikkaa se
matalammaksi. Valmis pahvinen säilytyslaatikko on tarkoitukseen paras, mutta
myös muu pahvilaatikko käy. Maalaa
laatikko, jos haluat viimeistellymmän
lopputuloksen. Anna kuivua.
Liimaa laatikon pohjalle askarteluhuopa.
2. Leikkaa munakoteloista muutama kuppi
ja maalaa ne eri värisiksi. Anna kuivua ja
liimaa ne huopapohjalle. Pisteytä kupit,
jos haluat.
C. Labyrinttipeli *
Tarvikkeet: Laatikko, aaltopahvia, marmorikuulia, sakset ja liimaa.
Valmistus: Maalaa laatikon pohja askartelumaalilla. Leikkaa aaltopahvista muutaman sentin korkuisia väliseiniä. Maalaa ne molemmin
puolin ja liimaa niistä laatikon pohjaan haluamasi labyrintti.
D. Shakki **/***
Tarvikkeet: Laatikko, mustaa ja valkoista maalia
tai askarteluhuopaa, pullonkorkkeja, nappeja tai
itsestään kovettuvaa massaa (esim. Plastiroc), pieni pala kartonkia ja paksua metallifoliota, sakset
ja liimaa
Valmistus:
1. Liimaa askarteluhuovasta tai maalaa laatikon pohjaan tasainen shakkiruudukko.
Shakkiruudukossa on 8 x 8 eli 64 ruutua.
Koko määräytyy laatikon koon mukaan.
2. Tee nappulat pullonkorkeista. Yhteensä
tarvitset 32 korkkia. Maalaa 16 valkoisella
ja 16 mustalla. Tee kumpaakin väriä
seuraavat nappulat:

8 sotamiestä: Korkin päälle liimataan
nappi tai massasta muotoiltu pallo.

2 tornia: Korkin päälle liimataan
kartongista leikattu hammastettu lieriö.

2 hevosta: Korkin päälle liimataan
massasta muotoiltu hevosen pää tai
metallifoliosta tehty hevosen kenkä.

2 lähettiä: Korkin päälle liimataan
massasta muotoiltu suippo hiippa, jonka
päässä on pallo.

kuningatar: Korkin päälle liimataan
foliosta leikattu tiara.

kuningas: Korkin päälle liimataan foliosta
leikattu kruunu.
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Lähteet: Tähtipolku 1/1999, Askartelu ja käsityö
79/ kevät-kesä 2/98 ja 5/94

3.1.1.32 Heittopeli kananmunankennoista
*/**
Koko luokka voi tehdä yhteisen pelin. Isoja
kananmunakennoja voi tiedustella suurista elintarvikeliikkeistä. Peliä pelataan siten, että yhteen
solmituista munakennoista tehty pelilauta levitetään lattialle tai ulos maahan. Pelaajat heittävät esim. kolmea pöytätennispalloa vuorollaan
ja yrittävät saada pallon pelilaudan keskelle.
Nuoremmat heittävät kahden metrin, vanhemmat viiden metrin päästä. Mustasta alueesta saa
20 pistettä, punaisesta 10 pistettä ja vihreästä 5
pistettä.
Tarvikkeet: 9 kananmunien kuljetuslokerikkoa
(á 30 munalle), sanomalehtiä, peitevärit tai askartelumaaleja, paksu pensseli, reijittäjä, puuvillalankaa, sakset, pöytätennispalloja
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Valmistus:
1. Levitä sanomalehtiä työskentelyalustan
suojaksi. Aseta lokerikot vierekkäin
kolmeen vaakariviin ja kolmeen pystysuoraan riviin.
2. Aloita maalaaminen keskimmäisestä
osasta. Maalaa mustaksi neljä syvennysriviä ja kohoriviä sekä vaaka- että pystysuunnassa. Uloimmat rivit keskimmäisestä
lokerikosta jäävät vielä maalaamatta.
3. Maalaa punaiseksi keskiosan uloimmat
rivit ja seuraavien osien sisäreunat kahden
rivin leveydeltä.
4. Maalaa lopuksi kaikki uloimmat osat
vihreiksi.
5. Kun värit ovat kuivuneet, tee reijittäjällä
lokerikkojen yhdistettäviin reunoihin
reiät, toisille reunoille kaksi reikää, toisille
kolme reikää.
6. Aseta lokerikot hiukan erilleen toisistaan
lankojen pujottamista varten.
7. Leikkaa noin 25 cm pituisia pätkiä
puuvillalangasta. Pujota lanka lokerikon
reiästä alapuolelle ja vastakkaisen
lokerikon reiästä taas ylös.
8. Kun olet pujottanut kaikki langat
paikoilleen, työnnä osat kiinni toisiinsa ja
solmi langat tiukasti ruseteille.
9. Peli on valmis käyttöön. Kun peli on
pelattu loppuun, langat voidaan avata ja
osat pinota päällekkäin säilytystä varten.
Muista säilyttää myös langat.

3.1.1.34 Laatikkorakennelmat */**/***
Aiheita: Laatikkokaupunki, erilaiset ihmis- ja
eläinhahmot, avaruusoliot, ajoneuvot
Tarvikkeet:
Erikokoisia
pakkauslaatikoita:
kenkälaatikoita (saa kenkäliikkeistä), sokeri-,
kahvi-, rusina-, riisi-, ryyni- ym. laatikoita), lisätarvikkeita yksityiskohtien tekoon: omena- ja
munakennoja, rullia, erivärisiä leikepapereita, värikkäitä aikakauslehtiä, narua, ilmapalloja, liisteriä, sanomalehtiä, lankaa, piipunrasseja, korkkeja jne., askartelumaaleja, siveltimiä, sakset ja liimaa, nitoja
Valmistus: Kootaan haluttu rakennelma tai hahmo pakkauslaatikoista ja lisätarvikkeista. Voidaan tehdä yksin tai ryhmätyönä. Hahmolle saadaan hyvä pää sanomalehtisilpulla peitetystä
ilmapallosta. Maalataan kokonaan tai osittain.
Joskus laatikoiden tekstit ja kuvat voivat toimia
tehokkaina katseenvangitsijoina teoksessa, jolloin niitä ei kannata peittää maalilla. Tällöin yksityiskohdat voidaan leikata ja liimata väripapereista. Ajoneuvojen pyörät ja muut yksityiskohdat voidaan leikata tukevasta pahvista, maalata
ja niitata kiinni.
Lähteet: Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C.
1996. 100 ideaa lapsille. Luo  tee  leiki. Helsinki:
Kirjayhtymä ja Milne, L. 1995. Fun Factory. Games and Toys from Household Rubbish. London:
Reader´s Digest.

3.1.1.35 Robottinaamari */**

Lähde: Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi askartelukirja. Jyväskylä: Gummerus

Päähän sopivasta pahvilaatikosta saa hienon
robottinaamarin.
Tarvikkeet: Iso pahvilaatikko, kananmunakenno,
muovisia jogurttitölkkejä, wc-paperirullia, korkkeja, lankarullia, hopean- pronssin- tai kullanväristä maalia, pensseleitä, askarteluveitsi, tussikynä, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Sovita pahvilaatikko päähäsi ja merkitse
kynällä silmän- ja suunreiät.
Leikkaa ne auki.
2. Suunnittele naamarin yksityiskohdat
erilaisista jätemateriaaleista. Liimaa esim.
munakennon kansiosa leveäksi suuksi
pahvilaatikon alareunaan. Silmäaukkojen
kohdalle voit liimata pienen kananmunakennon kansiosan ja sen päälle kaksi
pohjasta auki leikattua jogurttitölkkiä
teleskooppisilmiksi. Kananmunakennoon
pitää leikata aukot, jotta silmien läpi voi

3.1.1.33 Karhu-heittopeli */**
Tarvikkeet: Iso pahvilaatikko, kartonkia, sakset
ja liimaa, musta tussi, massapalloja (40 - 50 mm),
värejä tai lehdestä leikattuja kuvia
Valmistus: Leikkaa pahvilaatikon kylkeen heittoaukko. Leikkaa kartongista karhun pää, joka saa
olla hieman pahvilaatikon päätyä korkeampi ja
leveämpi. Leikkaa karhulle hieman pahvilaatikon
reikää pienempi reikä. Liimaa kartonkipää laatikon kylkeen siten, että aukot tulevat kohdakkain.
Liimaa tai piirrä tussilla karhun päähän yksityiskohdat. Voit halutessasi maalata tai liimata lehdistä leikattuja kuvia myös laatikon kylkeen.
Maalaa muutamia massapalloja heittopalloiksi.
Voit merkitä massapallojen kylkiin eri pistemääriä.
Lähde: Askartelu ja käsityö 80, syksy 3/98
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Valmistus:
1. Maalaa laatikko sisä- ja ulkopuolelta.
Anna kuivua. Leikkaa saksilla suorakaiteen muotoinen pala laatikon päältä ja
pyöreä katseluaukko sen etusivuun.
2. Sisusta ja koristele laatikko aiheeseen
sopivalla tavalla. Yhdistele kartonkikulisseja, paperileikkauksia, leikattuja
kuvia, kangastilkkuja, pieniä esineitä,
luonnonmateriaalia. Liimaa kiinni osat,
jotka haluat tukevasti kiinni. Voit jättää
osan lavasteista liikuteltaviksi.
3. Piirrä laatikkosi eläin-, ihmis- tai satuhahmot tukevalle kartongille (esim. kalat).
Maalaa ne ja leikkaa irti. Kiinnitä langalla
roikkumaan kepeistä. Aseta kepit laatikon
päälle siten, että hahmot riippuvat laatikon sisällä sopivalla korkeudella.
Keppien avulla niitä voi myös liikuttaa.

nähdä. Korviksi ja päähän antenneiksi tai
hiuksiksi voit liimata WC-paperirullia.
Yksittäisiä pieniä kennoja voit liimata
pulteiksi naamarin pintaan.
Maalaa koko komeus metallimaalilla.
Anna kuivua kunnolla.

3.

Huom! Isoista pahvilaatikoista, metallimaaleista ja erilaisista lisämateriaaleista (alumiinivuoat,
folio, munakennot, teräsvillasienet, joulukuusenkoristeet jne.) syntyy kokonainen tyylikäs robottipuku esim. koulunäytelmään.
Lähteet: Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C.
1996. 100 ideaa lapsille. Luo - tee - leiki. Helsinki:
Kirjayhtymä ja Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi
askartelukirja. Jyväskylä: Gummerus

3.1.1.36 Aarrelaatikko */**
Tarvikkeet: Kenkälaatikko tai muu kannellinen
pahvirasia, (valkoista paperia), silkkipaperisuikaleita, puikkoliimaa, kontaktimuovia
Valmistus: Jos laatikon kyljessä on tekstejä, päällystetään laatikko ensin valkoisella paperilla.
Valkoinen väri muodostaa kauniin taustan läpikuultavalle silkkipaperille. Revitään eri värisiä
silkkipaperisuikaleita ja liimataan niitä sommitelmaksi laatikon pintaan. Viimeistellään pinta
kontaktimuovilla.
Huom! Samaan tapaan voidaan tehdä säilytyskansioita ja kirjanmerkkejä. Silkkipaperin sijasta
voidaan käyttää värikkäitä aikakauslehden sivuja tai lahjapaperia. Kevyt lakkaus viimeistelee
laatikon. Voit tehdä rasian myös paperimassasta
muotoillen ja maalaten.
Katso myös kohta 3.1.1.43 Decoupage-koristelu.

3.1.1.38 Kenkälaatikkonukketeatteri */**
Itse suunniteltu ja valmistettu nukketeatteri on
monella tavalla käyttökelpoinen. Sen tekemisessä voi käyttää mielikuvitusta, se mahtuu pieneen
tilaan, on helppo ottaa esille tarvittaessa ja siihen voidaan tehdä tarvittaessa uusia nukkeja.
Tarvikkeet: Valkoinen kenkälaatikko, sakset, viivoitin, askartelumaaleja, lyijykynä, huopakyniä,
valkoista kartonkia, nauhan- ja kankaanpalasia,
puutikkuja, liimaa, maalarinteippiä
Valmistus:
1. Leikkaa kenkälaatikon pohjaan suorakulmainen aukko näyttämöä varten
(n. 10 x 13 cm). Maalaa laatikko iloisen
väriseksi mielikuvituksesi mukaan.
2. Kun värit ovat kuivuneet, liimaa näyttämön reunoille nauhan tai kankaan palasia.
Voit esim. tehdä verhot.
3. Leikkaa kartongista kappale, joka on
hieman pienempi kuin laatikon pohja.
Kun esitys on loppunut, tämä kartonki
asetetaan laatikon pohjalle sulkemaan
näyttämöaukko säilytyksen ajaksi.
4. Piirrä, leikkaa ja maalaa teatterihahmot
kartongista oman mielikuvituksesi
mukaan. Keksimistä helpottaa, kun
valitset ensin sadun, mihin teet nuket.
5. Liimaa puutikut valmiiden hahmojen
taakse. Varmista pysyminen vielä
maalarinteipillä tai laastarilla.

Lähteet: Askartelulehti Nro 82, talvi 98-99 ja Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996. 100
ideaa lapsille. Luo  tee  leiki. Helsinki: Kirjayhtymä

3.1.1.37 Taikalaatikko */**/***
Rakenna oma pienoismaailma laatikkoon! Valitse mieleisesi aihe  viidakko, sirkus, merenpohja
jne.
Tarvikkeet: Pahvilaatikko, askartelumaaleja,
kartonkia, aiheeseen sopivia kuvia, kankaita, foliota, pikkuesineitä, kiviä ym. luonnonmateriaalia, sellofaania ym. koristemateriaalia, lyijykynä, lankaa, puukeppejä, sakset ja liimaa
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Lähde: Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi askartelukirja. Jyväskylä: Gummerus
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Kehittämätön valokuvauspaperi reagoi helposti
valoon, joten se tarvitsee tietyn värisen valon
käsittelyn ajaksi. Sopiva suojavalo saadaan kiertämällä valopisteeseen punainen tai keltainen
hehkulamppu. Lamppuja saa valokuvausliikkeistä. Valotusta varten tarvitaan myös tavallista valoa. Tähän käy tavallinen kohdevalaisin tai taskulamppu. Tasaisen valon saamiseksi taskulampun ympärille kiedotaan esim. valkoinen pyyheliina. Myös suurennoskoneen avulla voidaan valottaa.
Kuvien kehittämisen tarvitaan altaat kolmelle liuokselle: kehitteelle, keskeytteelle ja kiinnitteelle. Kuhunkin altaaseen merkitään nesteen
nimi. Liuokset eivät saa sekoittua toisiinsa. Kolmet atulat eli pihdit varmistavat liuosten pysymisen puhtaina.
Lähde: Eckerman, P. & Nordqvist, S. 1989. Kurkistuskaappi. Jännittäviä keksintöjä. Helsinki: Tammi.

3.1.1.39 Kenkälaatikkokamera (camera
obscura) ***
Oppilaat toimivat yksin, pareittain tai pienryhmissä.
Tarvikkeet: Kenkälaatikko tai muu vastaava
tiiviskantinen pahvilaatikko, mustaa maalia, hyvin ohut neula, teippiä ja laastaria, valokuvauspaperia, valotiivis kuori, pimiö ja sen tarvikkeet
Valmistus:
1. Maalaa kenkälaatikko ja sen kansi sisäpuolelta mustaksi. Maalipinnan tulee olla
vahva ja peittävä. Tee keskelle pohjaa pieni reikä, jonka on oltava mahdollisimman
pyöreä ja tasainen.
2. Kiinnitä reiän ulkopuolelle laastari,
jonka tyynyosa peittää reiän.
Tarkista, etteireiästä pääse valoa sisään.
3. Kiinnitä valokuvauspaperi kenkälaatikon
kannen sisäpuolelle mattapinta kantta
vasten. Laita kansi paikoilleen ja teippaa
sen reunat kiinni, ettei laatikkoon pääse
tunkeutumaan valoa. Tämä vaihe täytyy
tehdä täysin pimeässä huoneessa värillisen
lampun valossa. Jos koulussa on
valokuvauspimiö, käytetään sitä.
4. Aseta kamerasi kohti jotain kohdetta, mitä
haluat kuvata. Kenkälaatikkokamera sopii
parhaiten selkeiden, liikkumattomien ja
melko pienten kohteiden kuvaamiseen.
Kuvia voidaan ottaa joko sisällä tai ulkona.
Ota laastari pois 3 - 5 minuutiksi pois
riippuen siitä, miten valoisaa on. Mitä
suurempi on valon määrä, sitä lyhyempi
valotusaika. Aikaa kannattaa katsoa
kellosta. Vaihda valokuvapaperi pimeässä
huoneessa ja säilytä myös käytettyjä
papereita pimeässä niille varatussa
kuoressa. Ota useita kuvia, jokainen eri
paperille. Voit kokeilla erilaisia valotusaikoja ja kohteita, jotka ovat erilaisessa
valossa.
5. Jos koululla on pimiö, kehitetään kuvat
siellä yhdessä. Myös luokan saa pimennettyä väliaikaisesti esim. mustalla rakennusmuovilla, tervapahvilla ja paksuilla verhoilla. Ilmastointiteippi pitää materiaalit
tukevasti paikallaan. Paikaksi sopii myös
WC tai ikkunaton komero. Ovelle kannattaa laittaa kyltti, joka kieltää pimiöön tulemisen työskentelyn aikana. Pimiön ulkopuolelle jäävä valokatkaisija teipataan ja
merkitään, ettei kukaan sytytä vahingossa
valoa.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.1.1.40 Satulintu-ryhmätyö */**/***
Tarvikkeet: Karkkipapereita, värikkäitä aikakauslehden sivuja, kanaverkkoa, liisteriä, sanomalehtisuikaleita, talouspaperia, liimaa, metallilankaa
Valmistus:
1. Kerää luokaltasi tai koko koulusta esim.
syyslukukauden ajalta karkkipaperit
talteen. Lapset voivat kerätä niitä myös
vapaa-aikana.
2. Muotoillaan iso linnun aihio kanaverkosta.
Kiinnitetään verkkoon metallilangasta
ripustuslenkki, josta linnun saa kattoon
roikkumaan.
3. Päällystetään aihio liisteröidyillä sanomalehtisuikaleilla molemmin puolin. Tehdään
useita kerroksia, lopuksi talouspaperilla.
Annetaan kuivua kunnolla.
4. Lopuksi päällystetään kauttaaltaan
karkkipapereilla ja/tai värikkäistä aikakauslehdistä revityillä palasilla. Liimataan
kaikki paperit ja palaset samaan suuntaan
vain reunasta sulkamaisen vaikutelman
aikaansaamiseksi. Jos väliin halutaan
vaaleita alueita, voidaan sulkia liimata
myös sanomalehtipaperista.
5. Ripustetaan lintu kattoon kertomaan satuja.
Jokainen voi tehdä satulinnun myös itselleen,
mutta tällöin suliksi tarvitaan enemmän muita
kuin karkkipapereita. Linnun sijasta voidaan sa-
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malla tekniikalla tehdä kala, lohikäärme, lentolisko jne. Osia hahmosta voidaan myös maalata,
jolloin ilme muuttuu erilaiseksi.
Muista jätemateriaaleista tämäntapaisiin
töihin sopii hyvin myös aaltopahvi (pieninä paloina), lasin- ja keramiikan palat, pakkausrouheet,
tähteeksi jääneet tapetit, langanpätkät, tilkut,
turkis- ja nahkapalat yms.

3.1.1.43 Decoupage-koristelu */**/***
Decoupage on koristelumenetelmä, jossa käytetään aikakauslehdistä, sanomalehdistä, tapeteista jne. leikattuja kuvia. Kuvat voidaan liimata
peilin- ja taulunkehyksiin, lampunvarjostimiin,
rasioihin jne. Mustavalkoiset kuvat voidaan värittää taustaesineeseen sointuviksi puuväreillä.
Vanhan valokuvan näköisiksi mustavalkoisen
kuvan saa kastamalla sen kylmään teehen. Liimauksen kuivumisen jälkeen viimeistellään työ
kiiltolakalla.
Lähde: Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996.
100 ideaa lapsille. Luo - tee - leiki. Helsinki: Kirjayhtymä.

3.1.1.41 Paperihelmet */**/***
Tarvikkeet: Kirjavaa paperia (aikakauslehdistä,
lahjapaperista, uusiopaperista tai tapetinpaloista), puuvilla- tai pellavalankaa ja neula, soikea
puuhelmi, sukkapuikko, sakset ja liimaa
Valmistus:
Leikkaa kirjavasta paperista suikaleita, jotka ovat
alkupäästään 2,5 cm leveitä ja kapenevat molemmin puolin suikaleen kärkeä kohti. Valmiin helmen pulleus riippuu paperin paksuudesta ja suikaleen pituudesta. Kierrä jokainen suikale tiukasti sukkapuikon ympärille aloittaen paperin leveämmästä päästä. Kiinnitä suikaleen loppupää
liimalla. Käytä liimaa säästeliäästi, ettei liima tursu yli ja sotke värejä. Tee niin monta helmeä kuin
haluat (30 - 40). Pujota ne lankaan.
Huom! Jos haluat helminauhaan ristin, tee näin:
Leikkaa ristiä varten 8 x 15 cm ja 6 x 15 cm suuruiset palat paperista ja kierrä ne tiukasti rullalle.
Sido rullat langalla toisiinsa ristin muotoon. Solmi langan päähän soikea puuhelmi ja pujota lanka pystysuoran rullan läpi alhaalta ylös ja solmi
se helminauhaan.

3.1.1.44 Ompelukuvat *
Jätepahvista (esim. paitapakkausten tukipahveista) saa hyviä alustoja pienten lasten ompelukuviin, joissa harjoitellaan etupistoja. Kuva piirretään halutun muotoiselle pahville, sen ääriviivoille pistellään säännöllisin välimatkoin (n. 1 cm)
reikiä. Kuva ommellaan puuvillalangoilla ja pahvipohja väritetään. Kuvista saadaan pikkutauluja tai kortteja.
Ekaluokkalaiset voivat harjoitella kengännauhojen solmimista tukevasta pahvista (esim.
laatikkopahvi) tehdyn leikkikengän avulla. Valmistetaan tarpeeksi suuri edestä päin kuvattu
leikkikenkä. Pujotetaan nauhat. Harjoitellaan
kengännauhojen pujottamista ja solmimista.
Lähde: Paakkanen, 1988, Puuhakirja

Lähteet: Askartelu ja käsityö 5/94 ja Elliott, M. &
Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996. 100 ideaa lapsille.
Luo  tee  leiki. Kustannus Oy Kolibri.

3.1.1.45 Lehtipussit */**
Maatumista voi olla jännittävä tarkkailla itse
maalatusta lehtipussista.
Tarvikkeet: Isoja paperipusseja (voi kysyä rautakaupasta), haravoituja kuivia lehtiä, tusseja,
askartelumaaleja, siveltimiä
Valmistus: Amerikassa on joissakin paikoissa
suosittua täyttää isoja muovipusseja pihalta haravoiduilla lehdillä. Täytenä ne pullistuvat kuin
ilmapallot. Ympäristöystävällisempää on käyttää
tarkoitukseen paperipusseja. Oppilaat voivat
vaikka pareittain suunnitella itselleen lehtipussin. Kylkeen piirretään ja/tai maalataan haluttu
aihe. Eläin- ja ihmishahmot ovat hyviä. Annetaan
kuivua.
Pussit täytetään haravoiduilla lehdillä ja sidotaan kiinni. Pussiin kannattaa ehkä puhkaista
pieniä ilmareikiä. Pussit voivat olla jonkin aikaa

3.1.1.42 Palapeli */**
Tarvikkeet: Värikäs aikakauslehdensivu tai lahjapaperiarkki, kartonkia tai pahvia, liimaa, sakset,
lyijykynä, kontaktimuovia
Valmistus:
Liimaa valitsemasi kuva kartongille tai pahville.
Levitä liima tasaisesti ja sivele kämmenelläsi täysin sileäksi. Leikkaa saksilla pois ylimääräinen
kartonki kuvan ympäriltä. Piirrä lyijykynällä palapelin osat kuvan kääntöpuolelle. Leikkaa palat
huolella irti ja säilytä ne esim. kartongista taitellussa rasiassa.
Lähde: Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C. 1996.
100 ideaa lapsille. Luo - tee - leiki. Kustannus oy
Kolibri.
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

Mitä tapahtuu?
Kun rullaan puhutaan, alkaa pingotettu ilmapallonpalanen värähdellä ja sen mukana siihen liimattu peilinpala. Tästä johtuu, että auringonsäteen kuva seinällä liikkuu ja muuttaa muotoaan.
Puheen taajuus, ts. puhe- tai lauluäänen korkeus,
vaikuttaa seinällä olevaan kuvaan. Täysin puhdas ääni aiheuttaa ympyrän muotoisen kuvion.

näytteillä siihen tarkoitukseen valitussa paikassa. Myöhemmin ne voidaan siirtää suojaiseen
paikkaan odottamaan kevättä. Lapset voivat tehdä havaintoja pussissa olevien lehtien maatumisesta. Usean kuukauden jälkeen voi olla jännittävää avata pussi ja tutkia, mitä lehdille on tapahtunut. Ovatko lehdet kompostoituneet humukseksi?
Huom! Vain kuivia lehtiä kannattaa säilöä tällä
tavalla.

Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen takuutemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

3.1.1.46 Mikrokoripallo */**/***
Tätä peliä voi pelata pienelläkin pihalla. Paras
pelialusta on tasainen, asfaltoitu piha.
Tarvikkeet: Kaksi maitopurkkia, aaltopahvia,
kaksi pahvimukia, nitoja, sakset, hiekkaa tai kiviä, pingis- tai kumipallo, liitua
Valmistus:
1. Leikkaa kahdesta maitopurkista kansiosa
pois.
2. Leikkaa maitopurkin levyisiin aaltopahvisuikaleisiin reiät, joiden läpi paperimukit
mahtuvat koreiksi.
3. Niittaa pahvipalat maitopurkkeihin ja
leikkaa pahvimukeista pohjat pois.
4. Täytä maitopurkit hiekalla tai kivillä ja
nosta ne liidulla piirretyn kentän
molempiin päihin.
Peliä pelataan siten, että vuorotellen yritetään
donkata vastustajan koriin. Onnistuneesta korista saa ylimääräisen heiton. Pelissä voi olla
useampia osanottajia, jolloin jokaisella on oma
korinsa ja pelivuoro kiertää ringissä.

3.1.1.48 Elävä paperikukka */**/***
Tarvikkeet: Pieni pala kirjoituspaperia (käytetystä monisteesta), sakset, laakea astia, vettä
Toteutus:
1. Piirrä paperille esim. lumpeenkukka.
Kukassa tulee olla toisistaan erillään
olevat terälehdet. Voit halutessasi värittää
kukan. Taita terälehtiliuskat kohti
keskustaa. Koeta saada liuskat pysymään
taitettuina.
2. Aseta kokoon taitettu kukka varovasti
veteen ja havainnoi, kuinka se aukeaa.
Jos kukat terälehdet taittaa järjestyksessä,
ne myös avautuvat järjestyksessä.
Mitä tapahtuu?
Kun paperi taitellaan, litistetään samalla joukko
kuituja. Koska paperi on huokoista, se imee itseensä vettä. Kun paperi imee vettä, se turpoaa
(kuten puu) ja litistetyt kuidut oikenevat ja kukka aukeaa.

Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen takuutemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

3.1.1.47 Putkioskilloskooppi */**/***
Tarvikkeet: Tyhjä WC-paperirulla, ilmapallo, pieni peilinpala, teippiä, kontaktiliimaa
Valmistus:
1. Pingota leikattu ilmapallonpalanen rullan
toiseen päähän ja kiinnitä se teipillä.
2. Liimaa peilinpala keskelle pingotettua
ilmapallon palasta. Peili liimautuu parhaiten kontaktiliimalla. Peilinpalan tulee olla
pieni ja sen peilikalvon ehjä.
3. Anna auringon paistaa peilinpalaseen ja
suun takaa heijastuu valonsäde seinälle.
4. Puhu vessapaperirullaan ja tarkkaile
samanaikaisesti auringonvaloa seinällä.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.1.1.49 Vesiratas */**/***
Tarvikkeet: 2 pahvikiekkoa (halkaisija 20 cm), iso
munakotelo, vedenkestävää maalia tai lakkaa,
sivellin, nitoja, 15 cm pitkä naula, lankaa, lyijykynä, viivain tai puunpala, rautalankaa
Valmistus:
1. Tee pahvikiekkojen keskelle reikä. Leikkaa
munakotelosta kupit, saat niitä 12. Maalaa
tai lakkaa ne niin, että ne kestävät vettä.
2. Kiinnitä kupit nitojalla pahvikiekkoihin ja
pujota naula reikien läpi. Sido lanka lyijykynän keskelle ja langan toinen pää
tiukasti naulaan.
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3.

nä kaiken maailman turuilla. Siellä on niin yksinäistä, että väkisin tulee piikikkäälle päälle ja
tuikkaa haavan jonkun otuksen tassuun ihan pelkästä ikävästä. Harvoinhan meikäläiset luonnostaan pahoja ovat. Kokonaisina olemme hyödyllisiä ja ystävällisen sileitä. Vasta ärsytettyinä
käymme teräviksi. Ihmiset pakottavat meidät
tekemään kaikenlaisia ikäviä temppuja, kun heittävät meitä mihin sattuu. Pysy siinä sitten enää
kilttinä ja sileänä, kun sinut paiskataan kivikkoon.
Ei täällä ehdi tuntea itseään yksinäiseksi, kun on
ystävät ympärillä. Eilenkin tuli monta uutta kaveria. Että ne kilisivät mukavasti! hehkutti eräs
kookas lasisirpale. Sen mielestä elämä uudessa
kodissa oli turvallista ja mukavaa.
Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa. Meillä oli onnea, mutta entäs heimolaisemme, jotka
viruvat hylättynä jossain pusikossa tai rantahiekassa. Ei se paljon heitä lämmitä, että tällainen
hieno lasimesta on olemassa, kun eivät raukat
pääse nauttimaan meidän kanssamme. Minä vähän luulen, ettei tämän kaltaisia paikkoja ole joka
kulman takana. Kuka jaksaa kuskata meikäläisiä
kassissa kovin pitkää matkaa. Me ollaan nähkääs
painavaa tavaraa! tuumi lovireunainen juomalasi, joka oli ihme kyllä säilynyt lähes kokonaisena säiliöön tipautuksesta. Mutta se olikin kestolasia.
Hillopurkkien sirpaleet valittivat surkealla
äänellä: Voi tätä hyödytöntä elämää. Ei ole kiva
ventata tumput suorana uusien tovereiden tuloa
ja väistellä ettei ne tipu päälle. Laiskuus se on
kaiken pahan alku ja juuri! Meillä on toimelias
elämä takana, ensin kurkkusalaatti- ja punajuuripurkkeina, sitten vuosikaudet hillopurkkeina (ah
niitä mansikan aromeja!) ja nyt kaiken vaivan
palkaksi tällainen häväistys! Kysyttiinkö meiltä,
haluammeko sirpaleiksi! Ei, ei, ei... Maata päiväkaudet surkeassa seurassa  onko se elämää, kun
parempaakin on nähty?
Älkäähän nyt, ei hätä ole tämän näköinen.
Minä kuulin yhtenä päivänä ihmisten puhuvan,
että meikäläisiä ei kerätä tänne turhan takia, vaan
me päästään lasitehtaalle, kun jaksetaan odottaa.
Hyvää kannattaa aina odottaa, eikö vain? Ja mehän tiedämme oman arvomme. Lasi on tärkeä
materiaali, jota ei noin vain heitetä hukkaan, kun
sitä kerran kerätään. Yritetään viihtyä tässä mestassa ja toivotaan parasta. Positiivinen ajattelu
sopii lasikansallekin. Pahimman ajatteleminen
saa aikaan vain epävireistä kilinää. Ajatelkaa,
meistä voi hyvällä tuurilla tulla uusiolasia! Ajatelkaa, me saamme palvella kenties vielä uudessa olomuodossa. Vaikka emme olekaan pantti-

Tee rautalangasta pidikkeet ja ripusta vesiratas viivaimeen tai puunpalaseen. Laita
ratas juoksevan veden alle. Mitä vesiratas
tekee kynälle?

Mitä tapahtuu?
Virtaavan veden paine pyörittää vesiratasta. Naulakin pyörii. Paine on kyllin suuri nostamaan siihen kiinnitetyn lyijykynän. Tutki jaksaako pyörä
nostaa muitakin esineitä.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.2 Eko-Elmeri lasimaassa
Tavoitteet: Opitaan, ettei lasi kuulu luontoon. Opetellaan lasinkierrätystä. Hyödynnetään lasijätettä
koulussa.
Motto:
Huomaa järkiasia, älä mäiski tielle lasia!
Opettaja lukee kertomuksen tai se luetaan vuorolukuna. Keskustellaan kertomuksen pohjalta lasista ja sen kierrätyksestä.
Virikekertomus: Lasin kilinää!
Lähikaupan takapihalle oli tullut
ekopiste. Jätteitä ei enää tarvinnut kuskata isolle marketille tai
koulun lähellä sijaitsevaan Sylvin
ekopisteeseen. Lapsetkin jaksoivat kantaa ekopisteeseen pieninä erinä kartonkitölkkejä, litistettyjä säilykepurkkeja ja lasijätettä. Elmeri vei usein kauppaan mennessään kassillisen jätteitä ekopisteeseen. Eräänä päivänä
ekopisteen lasisäiliöiden luona tapahtui kummia.
Elmeri aikoi juuri ryhtyä lajittelemaan pantittomia pulloja ja purkkeja värillisiin ja värittömiin, kun hän kuuli värittömän lasin keräyssäiliöstä kummallista ääntä. Elmeri höristi korviaan
kuullakseen paremmin. Sieltähän kuului puhetta
kilinän seasta, ja vielä aivan selvällä suomen kielellä! Elmeri pysähtyi hiljaa aivan säiliön viereen
ja painoi korvansa sitä vasten. Ketkä siellä puhuivat?
On se mainio asia, että ihmiset hommasivat meille näin hienon ja avaran kodin. Olisi kurja vetelehtiä katuojissa ja maanteillä kaikkien
kiusana ja sadattelun aiheena. Paljon mieluummin kilisen täällä omieni joukossa kuin hylätty106
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heutamme tahtomattamme harmia muulle lasikansalle. Tiedämme kahleemme heikentävän
uusiolasin laatua. Toivoa sopii, että ihmiset oppivat huolellisemmiksi lajittelussa.
Muuan hienosta lasimaljakosta peräisin oleva sirpale lohdutti kahleiden kantajia lempeällä
äänellä: Olkaa huoleti, emme me teitä syytä. Ei
saa lyödä lyötyä. Mutta toivon totisesti, että ihmiset osaavat erottaa posliinin, saven ja kiven
keräyslasista. Niistä koituu meille kaikille kallis
lasku. Olen nimittäin kuullut varmalta taholta,
että uusiolasia valmistavat lasivillakoneet tukkeutuvat helposti epäpuhtauksista. Silloin koko
lasikansa joutuu takuuvarmasti suoraan kaatopaikalle.
Lasikansan äänet vaimenivat, kun ne kuulivat säiliön ulkopuolelta outoja kilinöitä. Siellä oli
joku ihminen tuomassa täydennystä lasinkeräyssäiliöihin. Sirpaleet hiljenivät odottamaan, mitä
tuleman piti. Ensin kilisi lupaavasti viereisessä
värillisen lasin säiliössä. Sitten kirkkaan lasin säiliöön solahti muutama kirkas lasipullo ja -purnukka särkyen sirpaleiksi. Tervetuloa lasimaahan, kaverit! huusivat lasisäiliön aikaisemmat
asukkaat kuorossa. Enempää ei tullut kumpaankaan säiliöön, vaikka kilinä kassissa jatkui edelleen. Mitä siellä oikein tapahtuu? kuiskailivat
lasisirpaleet toisilleen. Miksi ihminen panttaa
tuomisiaan, eikä tyhjennä kassinsa koko sisältöä
samalla kertaa? Ulkopuolelta kuului hetken ihmisten puheenporinaa ja sitten kahdet askeleet
loittonivat säiliön luota. Mistä oli kysymys?
Elmeri oli syventynyt täysin salakuunteluunsa, kun säiliön viereen ilmestyi keski-ikäinen rouva täyteen ahdetun kauppakassin kanssa. Kassi pullisteli erilaista lasitavaraa. Elmeri
väistyi kauemmas antaen tietä rouvalle, joka vaivalloisesti raahasi kassin keräyssäiliön juureen.
Elmeri jäi tutkailemaan naisen toimia. Tämä purki kassista ensin pullot ja purnukat heittäen ne
säiliöihin värin mukaan. Sitten hän nosti kassistaan esille rikkinäisen posliinilautasen. Elmeri ei
voinut enää seurata hiljaa vierestä, vaikka häntä
vähän hirvitti puuttua asiaan. Ties vaikka matami suuttuisi hänelle ja haukkuisi nuorisorikolliseksi! Samassa Elmeri muisti olevansa Eko-Elmeri, mikä antoi hänelle puhtia. Anteeksi rouva,
mutta tiedättekö, ettei lasinkeräykseen saa laittaa posliinia, sillä se aiheuttaa tukoksia lasivillakoneissa. Eikä keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia, kiveä, savea tai sen sellaista, joka pilaa lasin
laadun! Lasinkeräys on puhdasta lasia varten!
henkäisi Elmeri ujosti, mutta päättäväisesti.

pulloja, olemme sentään kierrätyslasia! Siis tsempatkaa, lasikansa, tsempatkaa! Tulista paprikasäilykettä sisältänyt purkki oli tunnettu optimismistaan.
Minä kuulin yhden lasisen limsapullon kerran kerskuvan, että se oli kiertänyt liki 20 kierrosta ja vielä aikoi surfata muutaman lisää. Miten panttipullot jaksavat moisen rumban! Meikäläistä huimaa pelkkä ajatuskin! Mutta kyllä se
toisaalta houkuttelisi! Saattaisi päästä näkemään
maailmaakin, eikä vain ruokakaupan hyllyjä,
haaveili eräs oliivipurkin sirpale, joka oli saanut
kaukokaipuun kipinän. Sen sisältämät oliivit olivat nimittäin kertoneet sille kaukomaista.
Sitähän minäkin. Se tyyppi ei ymmärtänyt
omaa etuaan, joka puolihuolimattomasti heitti
minut tänne. Turhaan yritin pukkia kylkeen, mutta viesti ei mennyt perille. Minulle on arvon alennus, kun virun keräyslasin joukossa, vaikka minulla olisi vielä kierroksia jäljellä. Hyvällä onnella
voisin kiertää vielä puolen kymmentä kertaa. Nyt
muutun sirpaleiksi täällä ja ihana viininaromini
sekoittuu säilykepurkkien löyhkään..., valitti
panttipullo, jota omistaja ei ollut jaksanut kuskata kaupan tiskille asti.
On tämä melkoinen sulatusuunin eteinen
meikäläiselle lasikansalle. Täällä häviää luokkaerot. Tuoksujen sekamelska kielii kirjavasta elämästä, jota meillä itse kullakin on takana. Ihmisten tarvitsee vain huuhtaista meidät keräyspullot ja -purnukat, joten meihin jää ainakin aavistus entisestä elämästä. Vaikka aktiivinen palveluspurkkiaika on itse kultakin ohi, voi lohduttautua muistoilla. Vaan eipä sitä tiedä, vaikka päivä
vielä paistaisi tähänkin risukasaan ja pääsisimme uusiolasilinjalle. Hyvää uusiolasia meistä tulee, koska olemme kaikki kirkkaita, puuttui puheeseen eräs suurikokoisen purkin riekale.
Mutta mitä sanotte meistä? kuiskasi arka,
hiljainen ääni. Esiin kömpi päällimmäisten sirpaleiden lomasta piskuinen pilttipurkki, joka näytti anteeksipyytävältä. Sillä oli kaulassa punainen
muovirengas kuin kahle. Sitä seurasi kulkue yhtä
onnettomia vauvanruokapurkkeja. Joukkoon liittyi pari metallikorkilla varustettua pullon rähjää
sekä kannella suljettu purkki. Se näytti säälittävältä yrittäessään turhaan saada sanotuksi jotain.
Kaikki tulokkaat vaikuttivat häpeileviltä ja masentuneilta. Ensimmäinen pilttipurkki korotti
äänensä muiden puolesta: Mitä olemme tehneet
saadaksemme osaksemme tällaisen kohtelun.
Yritimme olla ihmisille mieliksi, ja tämä on kiitos
kaikesta. Me raukat olemme täällä lasimaassakin kahlittuja muoviin ja metalliin. Samalla aiEko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Keski-ikäinen rouvashenkilö katsoi ihmeissään pientä poikaa, joka seisoi kädet puuskassa
hänen edessään. Mikäs sinut lennätti tielleni ja
mitä sen sinua liikuttaa, mitä minä teen? kysyi
rouva hieman epäluuloisesti. Olen Eko-Elmeri
ja olen huolissani tämän kauniin maailman kohtalosta. Jokaisen ihmisen pitää käyttää älliä kierrätysasioissa. Hankkia oikeaa tietoa, eikä toimia
luulojen mukaan. En halua loukata, sanonpahan
vain, miten asia on, totesi Elmeri pikkuvanhasti.
Rouvan tiukka ilme suli hyväntahtoiseen hymyyn Elmerin tomeran olemuksen edessä. Hän
jatkoi leppeään sävyyn: Täytyy myöntää sinun
olevan oikeassa, poikaseni. Totta kai jokaisen ihmisen velvollisuus on toimia oikein ja pitää huolta
omasta ympäristöstään. Kiitos, kun muistutit
minua! Siitä hyvästä olet ansainnut jäätelön.
Rouva käännähti kannoillaan jäätelökioskia kohti Elmeri vanavedessään. Eko-Elmerin päivän
hyvä työ oli tehty.







Tehtävä 1: Piirretään yhteinen tai oma sarjakuva
kertomuksesta.
Tehtävä 2: Kirjoitetaan kertomus tai valmistetaan
näytelmä aiheesta Lasipullon tarina. Mitä metsään hylätylle lasipullolle tapahtuu?
Tehtävä 3: Tehdään tutkimusretki koulun lähiympäristöön tarkoituksella etsiä lasijätettä. Millaisista paikoista sitä löytyy? Miksi lasia mahtaa
löytyä ympäristöstä? Mitä asialle voisi tehdä?
Kerätään pois lasijätettä, mutta varovasti!

Keskustellaan siitä, mitä lasinkeräykseen saa laittaa ja mitä ei. Voidaan käyttää kalvoa 17: Lasi.
Kirjoitetaan ohjeita Kerkon puhekuplaan. Konkreettiset jäte-esineet helpottavat ymmärtämistä ja
muistamista. Oppilaiden kanssa voidaan viedä
yhdessä lasiesineitä lasinkeräykseen ja opettaa
paikan päällä, mitä lasinkeräykseen saa laittaa ja
mitä ei.
Laaditaan taululle lasin ominaisuuksia ja
käyttöä koskeva käsitekartta.
Pöydällä on muutama lasiesine: esim. hillopurkki, kaunis lasinen pikari, vihreä lasipullo helpottamassa ominaisuuksien keksimistä. Voidaan
lisäksi katsella esim. lehdistä leikattuja kuvia erilaisista lasiesineistä. Oppilaat luettelevat vuorotellen sanoja, jotka heidän mielestään liittyvät
lasiesineisiin: kaunis, läpinäkyvä, helposti särkyvä jne.
Keskustellaan lasin valmistuksesta, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä ja niiden ongelmista.
Huom! Oulussa on mahdollisuus seurata
lasinvalmistusta Tietomaassa, jossa työskentelee
lasinpuhaltaja.

Tehtävä 4: Keksitään tarina eläimestä, joka joutuu metsässä tekemisiin lasin kanssa. Mitä eläimelle tapahtuu? Miten se selviää, vai selviääkö?
Kuvita kertomus.
Tehtävä 5: Keksikää ryhmissä pieni esitys tyypistä, joka rikkoo lasia luontoon tai tielle, mutta
joka parantaa tapansa. Miten tämä tapahtuu?

3.2.1 Eko-Elmerin lasivinkit
3.2.1.1 Kaupan lasipakkaukset -kartoitus
*/**
Oppilaat tutkivat kaupoissa, mitä kaikkea lasiin
pakattua niissä on. Tehdään lista lasiin pakatuista tuotteista. Voidaan kilpailla, mikä ryhmä löytää eniten. Missä tuoteryhmissä on eniten lasipakkauksia? (ruoka, kemikalio) Verrataan lasisia
ja muovisia pakkauksia toisiinsa. Mitä hyviä ja
huonoja puolia on lasipakkauksilla suhteessa
muoviin?
Laaditaan listojen perusteella postereita,
joissa esitellään kaupan lasipakkauksia. Piirretään
kuvia lasiin pakatuista tavaroista.

Keskustelurouheita:
 Mikä on pahinta, mitä lasijätteelle voi tapahtua?
 Miksi lasijätettä on vaikea
kuljettaa kovin pitkiä
matkoja?

108

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Mitä parempaa käyttöä lasipurkeille ja
-pulloille on kuin lasinkeräys?
Millaisesta keräyslasista voidaan
valmistaa uusiolasia?
Mikä ongelma joillakin lasiesineillä oli?
Minkä hyvän työn Elmeri teki?
Onko sinulla kokemuksia lasinkeräyksestä? Oletko koskaan vienyt keräyssäiliöön
jotain sellaista, mikä ei kuulu sinne?
Missä muissa asioissa lapset voivat
opettaa aikuisia?
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3.2.1.2 Lasitavarat ja niiden
kierrätettävyys -ryhmätyö */**

3.2.1.5 Lasinsiivouskampanja */**/***
Siivotaan lähiseudun alikulkutunneleita tai muita paikkoja, joissa on yleensä paljon lasinsirpaleita. Tarkkaillaan, millaisissa paikoissa on lasijätettä. Miksi?
Pyydetään lupa maalata johonkin sopivaan
alikäytävään lasinsirpaleista varoittava graffiti
tai pystyttää näkyvälle paikalle aiheeseen liittyvä taideteos tai varoituskyltti.

Oppilaat etsivät lehdistä lasiesineiden kuvia, leikkaavat niitä irti
ja liimaavat paperialustalle. Tutkitaan tuotoksia, vertaillaan esineitä ja mietitään
niiden kierrätettävyyttä.





Keskustelurouheita:
 Mitä esineille tapahtuu, kun
ne joutuvat pois käytöstä?
 Mitkä esineet ovat kestäviä?
Mitkä taas heikkoja ja
helposti särkyviä?
Keksitään lasiesineitä kuvaavia adjektiiveja. Luokassa voi olla esillä lasisia esineitä,
joista oppilaat keksivät mahdollisimman
monta adjektiivia.
Mitkä esineet voidaan kierrättää? Mitkä
taas joutuvat kaatopaikalle särkyessään?

3.2.1.6 Lasitaidetta **/***
Kerätään lasinsirpaleita ympäristöstä ja käytetään niitä mosaiikkien ja mobileiden materiaalina esim. luonnonmateriaalien kanssa. Lasinsirpaleita voidaan tehdä myös jätelasia särkemällä.
Terävien lasinsirpaleiden kanssa kannattaa olla
varovainen. Terävimpiä särmiä voidaan hioa pyöreimmiksi esim. kiveä vasten tai laittamalla lasinpalaset purkkiin hiekan, pienten kivien ja veden kanssa sekä ravistamalla purkkia niin kauan,
että lasinsirpaleiden reunat hioutuvat sileiksi.
Jos koululle on mahdollista hankkia jätelasia, esim. ikkunalasia, voidaan siitä leikata palasia, joille voidaan maalata lasimaaleilla. Varmasti paikkakunnalta löytyy joku, joka osaa leikata
lasia esim. rissalla. Ikkunanvaihdossa kannattaa
säilyttää vanhat ikkunat, sillä niistä saa hyvää
materiaalia lasimaalauksiin ym. taideteoksiin.
Maalatusta lasista saa kauniita roikkuvia tauluja
ikkunaan poraamalla kulmiin pienet reiät ripustuslankaa varten. Ripustuslankana voidaan käyttää esim. ohutta taipuisaa metallilankaa tai ohutta metalliketjua.
Huom! Ikkunalasia kannattaa tiedustella paikkakunnan kierrätyskeskuksesta.

3.2.1.3 Lasiesineen elämäntarina */**/***
Oppilaat valitsevat jonkin lasista valmistetun
esineen tai sen kuvan ja kirjoittavat siitä pienen
tarinan tai näytelmän.
Apukysymyksiä:

Millainen esine on ulkonäöltään ja
luonteeltaan? Kuvaile sitä monipuolisesti!

Miten esine on syntynyt ja missä?

Mitä kaikkea esineelle on tapahtunut sen
elämänkaaren aikana?

Millaisten ihmisten kanssa esine on
joutunut matkansa varrella tekemisiin?

Millaisia toivomuksia, unelmia,
valituksenaiheita esineellä on?
Mitä se toivoo ihmisiltä?

Millainen on esineen tulevaisuus?
Mitä sille seuraavaksi mahtaa tapahtua?

3.2.1.7 Lasivaara-näytelmä */**/***
Oppilaat suunnittelevat ryhmätyönä pienen näytelmän, jonka aiheena on lasijätteen vaarallisuus.
Näytelmässä voi olla ihmisiä, eläimiä ja/tai satuolentoja. Voidaan toteuttaa keppinukeilla, pöytäteatterina, nukketeatterina, varjoteatterina tai
tavallisesti näytellen. Kirjoitetaan käsikirjoitus,
valmistetaan tarvittava asustus ja rekvisiitta, harjoitellaan ja esitetään näytelmät. Ennen näytelmän tekoon ryhtymistä keskustellaan yhdessä
lasin vaarallisuudesta oppilaiden omien kokemusten pohjalta. Tällöin oppilaiden on myös
helpompi kehitellä näytelmää ja sen henkilöitä.

3.2.1.4 Pullonkeräystempaus */**/***
Sopii erityisesti toteutettavaksi kevät- tai syyssiivouksen yhteydessä. Vapun jälkeen tempaus
voi olla tuottoisin. Kierretään lähialueilta (puistoista, metsiköistä, rannoilta, toreilta, roskakoreista) etsimässä hylättyjä pulloja. Viedään ne
ruokakauppaan ja Alkoon. Käytetään rahat johonkin yhteiseen hankintaan tai luokkaretkirahastoon.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Lasinvalmistus
Pelkästään hiekkaa sulattamalla saadaan lasia
muistuttavaa ainetta. Hiekkaa on kuitenkin vaikea saada niin lämpenemään, että se sulaa. Siksi
hiekkaan pitää lisätä soodaa tai potaskaa, jos siitä halutaan tehdä lasia. Sekoitusta täytyy sitten
kuumentaa 1460 ºC:een ennen kuin se sulaa kunnollisesti. Entisaikaan kullakin lasitehtaalla oli
omat, hieman toisistaan poikkeavat reseptinsä.
Lasisekoitukset olivat usein salaisia. Lujuutta lasiin saadaan lisäämällä siihen kvartsihiekkaa tai
kalkkia. Salpietari lasimassan joukossa auttaa sitä
sulamaan tasaisemmin.

3.2.1.8 Lasikävely */**
Kierretään kävellen joku ennalta sovittu reitti,
jonka varrella tarkkaillaan lasisia kohteita. Reitti
kannattaa valita siten, että se on aiheen kannalta
mahdollisimman monipuolinen. Painetaan muistiin tai kirjoitetaan muistilapulle, mitä kaikkea
lasista valmistettua nähdään reitin varrella. Kuka
huomaa eniten? Missä lasia oli eniten? Miksi lasia käytetään näissä paikoissa? Voisiko näiden
paikalla olla jotain muutakin kuin lasia? Miksi
lasia on kaupunkimaisemassa niin paljon? Missä
kohteissa lasi ei ole yhtä selvästi havaittavissa
kuin esimerkiksi näyteikkunoissa?

Entisajan lasiresepti
100 kg hiekkaa
40 kg soodaa
20 kg kalkkia
4 kg salpietaria
pieniä määriä lisäaineita
(värejä, kuplanpoistoainetta)

3.2.1.9 Kaunis/epätavallinen/rakas lasista
valmistettu esine */**/***
Keskustellaan oppilaiden kanssa lasin erilaisista
käyttötavoista. Kaikki lasinen ei välttämättä näytä siltä. Esimerkiksi veneitä valmistetaan lasikuidusta.
Voidaan tarkastella lasisten esineiden kuvia
ja/tai valmiita esineitä. Oppilas valitsee jonkin
esineen tarkastelun kohteeksi. Esineestä voidaan
piirtää kuvia lyijykynällä, hiilellä, musteella tai
vahaliiduilla joko sellaisenaan tai se voidaan asettaa osaksi esineasetelmaa. Esine voidaan maalata, valokuvata (vaikka neulanreikäkameralla) tai
sille voidaan antaa uusi muoto esim. savesta tai
paperimassasta muotoilemalla.
Oppilaat voivat kirjoittaa esineestä lyhyen
luonnehdinnan.

Sekoitetaan kaikki aineet keskenään ja pannaan
uuniin, jonka lämpötila on vähintään 1400 ºC.
Kun lasimassa alkaa sulaa, seokseen lisätään rikottua lasia. Noin yhdeksän tunnin kuluttua lasimassa on valmis puhallettavaksi.
Lähde: Falk, B. & Kallenberg, L. 1989. Kling, klang,
krasch - en bok om glas. Alfabeta Bokförlag.

3.2.1.11 Lasin uusi elämä -askarteluideoita
*/**/***
Purkit ja pullot

Säilytyskipot pikkutavaroille tai karkeille
eri tavoin koristelemalla
(esim. erilaiset eläinhahmot).

Lasimaaleilla tai sormiväreillä maalaaminen (oikeilla lasimaaleilla saa tosi hienoja,
kun tekee huolellisesti rajaukset pastalla)
kynttilälyhdyiksi, maljakoiksi ja koristeesineiksi.

Puutarhamaljakko: Levitä ison purkin tai
pullon pintaan liimaa esim. sormella melko
paksusti. Älä liimaa pohjaa eikä suun sisäreunaa. Pyöritä purkkia kuivassa hiekassa
tai lekasorassa varovasti. Sirottele käsin
hiekkaa tai kiviä paljaisiin kohtiin. Anna
kuivua kunnolla. Maalaa purkki pensselillä
pyörivin liikkein, jotta maali ulottuu myös
kivien väliin. Voit käyttää myös spraymaaleja. Anna kuivua. Maljakosta tulee melko
painava, joten se pysyy ulkona tuulessakin
pystyssä.

3.2.1.10 Lasin valmistus ja käyttö ennen ja
nyt -projekti ***
Oppilaat tutkivat ryhmissä, miten lasia on valmistettu eri aikoina ja miten sitä on käytetty. Yksi
ryhmä voi tutkia lasin keksimistä, toinen lasinvalmistusta vanhalla ajalla, kolmas keskiajalla,
neljäs nykyaikaista lasinvalmistusta, viides lasin
käyttötarkoitusten muuttumista eri aikoina, kuudes lasiteollisuuden tuotteita jne. Mietitään ensin tarkkaan ongelmia, mihin halutaan saada vastauksia. Oppilaat tuovat kotoa ja kirjastosta
lähdemateriaalia. Kirjastosta löytyy aihetta käsitteleviä kirjoja. Opettaja voi myös hankkia sitä
lisää. Kirjoitetaan tutkimukset tekstinkäsittelyllä ja tulostetaan. Piirretään havainnollistavia kuvia. Kootaan tutkimuksista luokan oma lasikirja.
Lasia voidaan tutkia myös erilaisia materiaaleja käsittelevässä projektissa. Tällöin lasin
valmistus ja sen käyttö voivat olla 1 - 2 ryhmän
aihepiirinä.
110

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa








palloon tässä vaiheessa naru tai metallilankalenkki, josta pallo ripustetaan kattoon. Anna liisteröinnin kuivua. Maalaa
pallo haluamallasi tavalla. Anna maalin
kuivua. Leikkaa peilistä 2 x 2 cm tai 3 x 3
cm palasia. Kiinnitä palaset liimalla pallon
pintaan. Pallo voidaan päällystää myös
kankaalla, jolloin peilinpalaset voidaan
ommella pallon pintaan ja osittain
verkkoon. Kiinnitä pallo aurinkoiseen
paikkaan, jolloin peilinpalaset heijastavat
valoa pallon heiluessa.

Lasiesineitä voidaan myös marmoroida
liuotinpohjaisilla askartelumaaleilla.
Isosta lasipurkista voi rakentaa terraarion,
akvaarion, geologisen kerrostumamallin
tai pienen kompostimallin.
Rannalta kerätyt sileät kivet ja simpukat
näyttävät hyvältä isossa lasipurkissa, jossa
on vettä.
Myös kodin vanhoja juomalaseja voidaan
somistaa maalaamalla lasimaaleilla tai
kotiuunissa poltettavilla posliiniväreillä.
Lasipullosta saa ihmishahmon tekemällä
pään paperimassasta, päällystämällä ja
koristelemalla hahmon halutulla tavalla.
Kynttilä voidaan valaa esim. pilttipurkkiin,
se voidaan koristella paitsi maalaamalla,
myös esim. siirtokuvilla tai tarroilla.

Lasipurkit ja pullot sopivat välineiksi erilaisiin
tieteellisiin kokeisiin. Seuraavassa joitakin helposti toteutettavia kokeita ja laitteita.

3.2.1.12 Pullolämpömittari */**/***

Lamput

Käytetyistä hehkulampuista saa askartelumaaleilla maalaamalla esim. hauskoja
joulukuusenkoristeita, joihin voidaan
käyttää koristeina askartelupunosta, silkkipaperia yms. Ripustin syntyy ohuesta
metallilangasta tai puuvillalangasta.

Tarvikkeet: Lasipullo, elintarvikeväriä, kulho,
vettä, kapea juomapilli, muovailuvahaa, pahvinpala 12 x 5 cm, kuulakärkikynä, teippiä
Valmistus:
1. Täytä lasipullo kylmällä vedellä. Lisää
muutama tippa elintarvikeväriä ja lisää
vettä, kunne pullo on aivan täynnä.
2. Pane juomapillin ympärille kappale
muovailuvahaa noin 10 cm päähän
kärjestä. Älä muserra pilliä.
3. Pane pilli pulloon. Paina muovailuvaha
pullon suun ympärille niin, että pullosta
tulee ilmatiivis. Vesi kohoaa pilliin.
4. Pane pullo joksikin aikaa kylmään veteen.
Vedenpinta pillissä alenee. Ota pullo pois
ja pane suojaiseen paikkaan.
5. Tee asteikko pahvinpalaselle yhden cm
välein. Numeroi merkinnät 1 - 10.
Teippaa asteikko pilliin.

Lasinpalat

Lasi- tai peililiikkeistä voi saada ilmaiseksi
lasin- ja peilinpaloja, jotka muuten vietäisiin kaatopaikalle. Lasin leikkaamiseen
tarvitaan lasinleikkausveitsi. Ole varovainen käsitellessäsi lasia ja peiliä. Sormiin
kannattaa varmuuden vuoksi kiertää
maalarinteipistä suojukset.

Taskupeili: Päällystä peilin terävät reunat
hyvin postin käyttämällä pakettiteipillä
kahteen kertaan. Koristele reunat maalikynillä maalaten.

Pöytäpeili: Liimaa peilinpala sitä jonkin
verran suuremman pahvin keskelle. Liimaa
päälle aaltopahvikehys, johon on leikattu
halutunmuotoinen (esim. soikea) aukko
peiliä varten. Koristele kehys liimaamalla
narua kiemuroiksi sen ympärille. Sinne
tänne voit liimata kauniita kiviä, simpukoita tai nappeja. Liimaa taakse tukipahvi,
joka pitää peilin pystyssä pöydällä.
Voit tehdä myös seinäpeilin asettamalla
taustapahvin ja aaltopahvikehyksen väliin
narusta tai metallilangasta ripustuslenkin.

Kattokoriste: Muotoile esim. kanaverkosta
pallo ja täytä se kevyesti paperilla.
Päällystä pallo liisteröidyillä sanomalehtisuikaleilla ja paperimassalla. Kiinnitä
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Lue lukemat säännöllisin välein, esim. heti aamulla, lounasaikaan ja illalla. Pidä lukemista kirjaa.
Vertaa eri aikaan päivästä saatuja lukemia.
Näetkö lämpötilan vaihteluissa säännöllisyyttä?
Mitä tapahtuu?
Jos ilman lämpötila nousee korkeammaksi kuin
pullossa olevan veden lämpötila, vesi alkaa lämmetä ja laajeta ja kohoaa pullossa. Jos ilma jäähtyy, myös vesi vähitellen jäähtyy ja kutistuu. Pillissä oleva vedenpinta laskee ja saat asteikolta
matalia lukemia.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.
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4.

3.2.1.13 Ilmapuntari
(barometri) */**/***
Tarvikkeet: Laajasuinen purkki,
ilmapallo, sakset, juomapilli,
kumirengas, pahvia, teippiä,
sakset

5.

Valmistus:
1. Leikkaa ilmapallosta varovasti pois kanta
ja pingota pallo laajasuisen purkin suulle.
Kiinnitä tiiviisti kumirenkaalla, ettei ilma
pääse pois.
2. Leikkaa juomapillin toinen pää teräväksi.
Kiinnitä toinen pää ilmapallon keskelle
teipillä.
3. Teippaa palanen pahvia purkin taakse niin,
että pillin terävä pää koskettaa sitä.
Tee pään kohdalle merkki. Piirrä asteikko
merkin ylä- ja alapuolelle.

Mitä tapahtuu?
Ruokasooda on kemiallista yhdistettä nimeltä
natriumkarbonaatti. Kun sitä sekoitetaan happoon, kuten esim. viinietikkaan, karbonaattiosa
reagoi hapon kanssa ja kehittyy kaasumaista hiilidioksidia. Se työntyy pilliä myöten veteen. Hiilidioksidikuplat ohjautuvat lasiin, jossa oleva
vesi alkaa kuplia.
Hiilidioksidia voi valmistaa monilla erilaisilla aineyhdistelmillä. Toisen aineen on oltava
hapan (esim. sitruunamehu, piimä) ja toisen karbonaatti (esim. kalkkikivi, murskatut munankuoret).

Mitä tapahtuu?
Ilmapuntari mittaa purkin ulkopuolista ilmanpainetta. Kun paine suurenee, ilma puristaa palloa
entistä tiukemmin ja pillin kärki osoittaa ylöspäin. Tällöin on korkeapaine. Kun taas ilmanpaine purkin ulkopuolella laskee, ilma purkin sisällä
pullistaa ilmapalloa ylös ja pillin kärki osoittaa
alaspäin. Tällöin on matalapaine.

Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.2.1.15 Eko-Elmerin sammutuskoe **/***
Aine tarvitsee palaakseen happea. Tämä koe
osoittaa, mitä liekille tapahtuu, kun sen ympärillä on hiilidioksidia.
Tarvikkeet: Pieni kynttilä, pieni lasipullo, viinietikkaa, ruokasoodaa, paperia, ruokalusikka
Valmistus:
1. Sytytä pieni kynttilä. Kaada pieneen lasipulloon noin viisi ruokalusikallista viinietikkaa.
2. Kaada pulloon puoli ruokalusikallista
ruokasoodaa. Käytä paperia suppilona.
Seos alkaa poreilla.
3. Pidä pulloa sivuttain kynttilän päällä,
mutta älä niin, että nestettä tulee ulos.

Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.2.1.14 Eko-Elmeri valmistaa
hiilidioksidikaasua */**/***
Tarvikkeet: Lasipullo, pullon suuhun sopiva korkki, metallipuikko (esim. sukkapuikko), 2 haitaripäistä mehupilliä, sakset, elintarvikeväriä, ruokasoodaa, viinietikkaa, paperia
Valmistus:
1. Tee korkin keskelle reikä metallipuikolla.
Paina kolon läpi toisen juomapillin imupää
(haitari lähellä korkkia, jotta taipuu hyvin
sivulle).
2. Leikkaa pillin toiseen päähän pieni halkeama ja paina siihen toisen pillin imupää.
Katso, että pillit liittyvät tiiviisti toisiinsa.
3. Täytä lasi vedellä. Sekoita siihen pari
tippaa elintarvikeväriä, että vesi saa
hiukan väriä, mutta ei tule liian tummaksi.
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Pane taitetulle paperiarkille puolikas
ruokalusikallinen ruokasoodaa ja kaada
se pulloon. Lisää viinietikkaa, kunnes
pullo täyttyy neljännekseen.
Pane pullon suulle nopeasti korkki juomapilleineen ja paina pillien toinen pää
juomalasissa olevaan värilliseen veteen.
Mitä vedessä tapahtuu?

Mitä tapahtuu?
Happo ja ruokasooda reagoivat ja saavat aikaan
hiilidioksidikaasua. Hiilidioksidi on painavampaa kuin ilma, joten se syrjäyttää ilman kynttilän
läheltä. Jos liekki ei saa happea, se sammuu.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.
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Mitä tapahtuu?
Vesi valuu pitkää putkea pitkin hillopurkista ja
ilmanpaine pienenee siellä. Ulkoilma yrittää tunkeutua sijalle ja työntää vettä pullosta pilliä pitkin paineellaan hillopurkkiin.
Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede - luovaa leikkiä.
Helsinki: Otava.

3.2.1.16 Eko-Elmerin suihkukaivo A
*/**/***
Tarvikkeet: Kierrekorkillinen lasipullo, mustetta
tai elintarvikeväriä, juomapilli, muovailuvahaa,
suuri lasiastia, teräväkärkiset sakset
Valmistus:
1. Ota pullosta kierrekorkki ja tee siihen
saksen kärjillä reikä.
2. Täytä pullo puoliksi vedellä, jossa on
muutama tippa mustetta tai väriä. Kierrä
korkki paikoilleen mahdollisimman tiiviisti.
3. Pane juomapilli korkissa olevan reiän läpi.
Kiinnitä se tiiviisti muovailuvahalla.
Pane pillin kärkeen muovailuvahasta tehty
tulppa.
4. Aseta pullo suureen lasiastiaan ja täytä
astia kuumalla vedellä. Jätä vaikuttamaan
muutamaksi minuutiksi.

3.2.1.18 Taikapallopullo */**/***
Jotta tulos olisi mahdollisimman näyttävä, käytä
suurta pulloa ja yritä jäähdyttää pullo mahdollisimman kylmäksi. Voit lisätä kylmään vesiastiaan
jäitä.
Tarvikkeet: Suuri lasipullo, lämmintä vettä, ilmapallo, sakset, suuri lasiastia, kylmää vettä, (jääkuutioita)
Valmistus:
1. Täytä lasipullo lämpimällä vedellä.
Anna sen seistä muutama minuutti,
jotta pullo lämpenee. Kaada vesi pois.
2. Leikkaa ilmapallosta pois kanta. Pingota
pallo pullon suulle. Pane pullo kylmällä
vedellä täytettyyn astiaan

Mitä tapahtuu?
Astiassa oleva kuuma vesi lämmittää pullossa
olevaa ilmaa. Kun ilma lämpenee, se laajenee ja
puristaa vettä juomapilliä myöten ylös.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

Mitä tapahtuu?
Kun pullossa oleva ilma jäähtyy, se kutistuu ja
vie pullossa entistä vähemmän tilaa. Ulkopuolelta työntyy pulloon ilmaa täyttämään syntynyttä tyhjää tilaa. Koska ilmapallo on tiellä, se
puristuu pullon sisään.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.2.1.17 Eko-Elmerin suihkukaivo B
*/**/***
Tarvikkeet: Kannellinen hillopurkki, leveäsuinen
pullo tai iso lasipurkki täynnä vettä, neljä mehupilliä, sinitarraa tai muovailuvahaa, teippiä, pora,
tyhjennysastia
Valmistus:
1. Tee hillopurkin kanteen poralla kaksi
reikää. Työnnä toisesta reiästä muovipilliä
noin 5 cm pituudelta sisään.
2. Kiinnitä kolme muovipilliä teipillä yhteen
pitkäksi pötköksi ja työnnä pötkön pää
vähän matkaa toisen reiän läpi. Tämä pää
jää alemmas kuin toinen pillin pää.
3. Tiivistä pillien ja kannen reikien liitoskohdat hyvin sinitarralla tai muovailuvahalla.
4. Laske hillopurkkiin jonkin verran vettä ja
kierrä kansi kiinni. Pitemmän pillin
purkkiin jäävä pää jää veden alle.
5. Käännä purkki kumolleen täysinäisen
vesipullon tai purkin päälle siten, että
lyhyt pilli ulottuu kunnolla veteen.
Nyt suihkukaivo hillopurkin sisällä rupeaa
toimimaan. Se toimii niin kauan kuin
pullossa tai purkissa riittää vettä pumpattavaksi. Pulloon voidaan lisätä vettä
tarpeen mukaan.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.2.1.19 Eko-Elmerin kideviljely **/***
Tarvikkeet: Lasipurkki, lankaa, teelusikka, elintarvikeväriä, pesusoodaa, paperiliitin, lasimalja,
metallilusikka, kuumaa vettä, lyijykynä
Toteutus:
1. Pane metallilusikka purkkiin. Täytä purkki
miltei reunoja myöten kuumalla vedellä.
Lusikka estää vettä rikkomasta purkkia.
Värjää vesi parilla väritipalla.
2. Pane veteen muutama teelusikallinen
pesusoodaa ja sekoita, kunnes se on
kokonaan liuennut. Lisää soodaa yhä
enemmän ja sekoita rivakasti.
3. Pane purkki lasimaljaan, jossa on kuumaa
vettä. Näin purkissa oleva vesi pysyy
kuumana. Lisää soodaa sekoittaen sitä,
kunnes veteen ei enää liukene enempää.
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4.

Sido langan päähän paperiliitin ja kiinnitä
toinen pää lyijykynään. Pudota liitin
purkissa olevaan veteen ja kiedo lankaa
kynän ympärille, kunnes liitin riippuu
vedessä ottamatta pohjaan.
Odota tuloksia muutama päivä.

5.

3.2.1.21 Eko-Elmeri testaa happoja ja
emäksiä **/***
Kemistit käyttävät indikaattoreita testatakseen,
onko liuos hapan vai emäksinen. Indikaattorit
toimivat siten, että happo tai emäs aiheuttaa niissä tiettyjä värimuutoksia. Sopiva indikaattori on
esim. punakaali. Koulussa voidaan testata esim.
erilaisia ruoka-aineita, mausteita, pesuaineita jne.
Tarvikkeet: Punakaalia, tislattua vettä, leikkuulauta ja -veitsi, kattila, siivilä, suuri lasiastia, pieniä lasipurkkeja (jokaiselle testattavalle aineelle oma), testattavia aineita (esim. sitruunamehu, etikka, viinihappo (apteekista), vesijohtovesi, luonnosta otettu vesi, ruokasooda,
puhdistusaine ym.)
Toteutus:
1. Paloittele punakaali hienoksi leikkuulaudalla. Kuumenna kattilassa puoli litraa
tislattua vettä.
2. Kaada punakaali kiehuvaan veteen ja ota
kattila pois liedeltä. Anna jäähtyä ainakin
puoli tuntia.
3. Siivilöi liuos isoon lasiastiaan ja heitä
kaalinjätteet pois. Liuoksen väri on nyt
tumman violetinpunainen. Väri muuttuu,
kun lisäät siihen hapanta tai emäksistä
ainetta.
4. Testataksesi jotakin ainetta, kaada indikaattoriliuostasi pieneen lasiastiaan ja
lisää siihen hiukan testattavaa ainetta.
Värin muutos ilmaisee testin tuloksen.
Hapan: Happo muuttaa indikaattorin punaiseksi
 sitä punaisemmaksi, mitä vahvempaa happo on.
Sitruunamehu, etikka ja viinihappo ovat happamia aineita. Kokeile myös appelsiinimehua ja
piimää.
Neutraali: Tislatulla vedellä ei ole mitään vaikutusta indikaattorin väriin. Vesi on neutraalia  se
ei ole hapanta ja emäksistä.
Heikko emäs: Useimmiten vesijohtovesi sisältää
epäpuhtauksia, jotka tekevät sen heikosti emäksiseksi. Tällöin indikaattori muuttuu siniseksi. Voit
kokeilla myös leivinjauhetta tai ruokasoodaa.
Vahva emäs: Kun testattava aine on voimakkaan
emäksistä, muuttuu indikaattoriliuos vihertäväksi. Ammoniakkia sisältävät pesuaineet ovat
emäksisiä. Kokeile myös taululiitua tai puutarhakalkkia.
Voit testata tällä menetelmällä luonnosta
otettujen vesinäytteiden happamuutta ja emäksisyyttä. Vertaa erilaisista paikoista otettuja näytteitä keskenään.
Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

Mitä tapahtuu?
Kun vesi jäähtyy, se ei enää pysty liuottamaan
kaikkea soodaa, ja sooda alkaa kiteytymään paperiliittimen ympärille. Kiteitä syntyy yhä lisää,
kunnes niitä kertyy kokonainen rykelmä. Samaan
aikaan vettä haihtuu ilmaan. Jäljelle jää sooda,
jota kiteytyy yhä enemmän. Kiteet tarvitsevat
ytimen, jonka ympärille ne muodostuvat.
Kiteen viljelyssä voidaan käyttää myös
apteekista tai rautakaupasta saatavia metallisuoloja, esim. kuparisulfaattia, kuparikloridia tai alunaa. Voit kokeilla myös, miten koe onnistuu tavallisella ruokasuolalla.
Lähteet: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi ja Levemark, L. Fresk,
K. 1995. Tieteen takuutemput. 60 helppoa koetta.
Helsinki: Schildts Förlags Ab.

3.2.1.20 Eko-Elmerin kidepylväs **/***
Tarvikkeet: Kaksi lasipurkkia, pesusoodaa, lusikka, neljä noin 35 cm pituista villalanganpätkää
kiedottuna toisiinsa köydeksi, kuumaa vettä,
vanha lautanen
Toteutus:
1. Täytä kaksi lasipurkkia kuumalla vedellä.
Sekoita molempiin niin paljon pesusoodaa
kuin niihin liukenee.
2. Nosta purkit lämpimään paikkaan ja pane
niiden keskivälille lautanen. Paina langasta
punotun köyden päät kumpikin omaan
purkkiinsa ja jätä se löysälle, niin että
köysi riippuu lautasen kohdalla matalalla.
3. Muutaman vuorokauden kuluttua kiteet
ovat kasvaneet köyttä myöten ja
kohtaavat sen keskellä. Mitä tapahtuu,
kun ne kohtaavat? Kun vettä haihtuu,
kiteitä alkaa muodostua myös lautaselle.
Mitä tapahtuu?
Purkeissa oleva vesi ja sooda alkavat imeytyä
villalankaköyteen. Ne kulkevat sitä myöten ja
alkavat tippua keskikohdalta. Tippumisen aikana vettä haihtuu. Jäljelle jää köyteen takertuneita soodakiteitä.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

3.2.1.22 Eko-Elmeri tutkii lämpösäteilyä ja
absorbaatiota */**/***

3.2.1.24 Sammakkoilmapuntari **/***
Paperisammakko kiipeää säätikkaita ennustaen
tulevaa säätä.
Tarvikkeet: Noin 10 cm korkuinen hillopurkki,
ohutta peltiä noin 6 cm suikale, parsinneula,
ohutta metallilankaa, pahvia, rullalankaa, pieni
lasihelmi, muovikelmua, kumilenkki, paperia,
sakset ja epoksiliimaa
Valmistus:
1. Taivuta 6 cm mittainen peltisuikale
U-kirjaimen muotoiseksi ja tee sen
reunoille sen verran väljät reiät, että
parsineula mahtuu niissä hyvin
pyörimään. Hehkuta neulan keskiosaa,
niin että se tulee karheaksi ja kiinnitä
vihreäksi värjätty paperisammakko
ohuella metallilangalla neulaan tukevasti.
2. Liimaa peltisuikale tykötarpeineen
kaarevasta pohjasta pitävästi n. 10 cm
korkuisen lasipurkin sisälaitaan aivan
keskelle.
3. Liimaa myös pahviset säätikkaat
sammakon puoleiselle laidalle.
4. Kierrä neulan ympärille rullalanka,
jonka toisessa päässä on pieni lasihelmi
vastapainona. Liimaa muovikelmun
keskelle pyöreä pahviympyrä. Pujota
langan toinen pää ympyrän keskeltä läpi
ja tee solmu langan päähän. Lasihelmen
ripustuslangan toinen pää on siis purkin
suulle tulevan kelmun keskellä.
Pahviympyrä antaa vain tukea ja estää
langan solmua karkaamasta.
5. Pingota muovikelmu sileästi ja ilmatiiviisti
purkin suulle käyttäen kumilenkkiä.
Eristä kaikki saumakohdat liimalla.
6. Jää seuraamaan sään vaihteluita.

Oletko huomannut, että aurinkoisina päivinä
vaaleat vaatteet ovat viileämmät kuin tummat?
Tämä johtuu siitä, että vaaleat vaatteet heijastavat enemmän valoa ja lämpösäteilyä. Tummat
pinnat puolestaan absorboivat (imevät itseensä)
säteitä ja lämpenevät enemmän. Voit todeta sen
tällä kokeella, joka sopii tehtäväksi aurinkoisena päivänä.
Tarvikkeet: Kolme kannellista hillopurkkia, pora,
lämpömittari, alumiinifoliota, mustaa himmeää
maalia, sivellin, kello, vesijohtovettä, muovailuvahaa tai sinitarraa, paksua pahvia
Toteutus:
1. Kääri yksi purkki alumiinifolioon, maalaa
toinen mustaksi ja jätä kolmas kirkkaaksi.
2. Poraa kansiin lämpömittarin mentävät reiät.
3. Kaada kaikkiin purkkeihin saman lämpöistä vettä ja aseta ne auringonpaisteeseen.
Aseta paksu pahvi jokaisen varjopuolelle
suojaksi.
4. Mittaa niiden lämpötila joka kolmas
minuutti. Tuki reiät muovailuvahalla aina
mittauksen jälkeen.
Mikä purkeista lämpenee nopeimmin? Mikä hitaimmin? Mustan pitäisi lämmetä nopeimmin,
koska se absorboi auringon säteitä hyvin. Foliolla vuorattu taas lämpenee hitaimmin, koska kiiltävä pinta heijastaa säteet pois.
Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

3.2.1.23 Eko-Elmerin pullo-orkesteri
*/**/***
Tarvikkeet: Pulloja, vettä, karamellivärejä
Toteutus:
1. Järjestä useita pulloja riviin ja täytä ne
asteittain eri määrällä.
Voit värjätä pullojen vedet eri värisiksi.
2. Puhalla vuorotellen kunkin pullon suun
yli saadaksesi pullossa oleva ilmapatsas
värähtelemään. Tarkkaile kunkin pullon
antamaa ääntä. Voit myös lyödä tikulla
pullojen kylkeen. Mistä tulee korkein ääni,
mistä matalin? Yritä synnyttää pulloilla
erilaisia ääniä? Miltä kuulostaisi laulu
pullo-orkesterin säestyksellä?
Matalampi ilmapatsas värähtelee suuremmalla
taajuudella, joten eniten vettä sisältävän pullon
ääni on korkein.
Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Mitä tapahtuu?
Kun ilmanpaine kauniilla ilmalla nousee, muovikelmu purkin suulla painuu sisään kuprulle ja
sammakko kiipeää säätikkaita pitkin ylöspäin.
Matalapaineella taas kelmu pingottuu suoraksi
ja sammakko kapuaa alaspäin. Vastapainona oleva lasihelmi ei saa olla liian painava, ettei sen
paino vedä kelmua sisään.
Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede  luovaa leikkiä.
200 hyödyllistä ja hauskaa koetta. Helsinki:
Otava.
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3.2.1.25 Eko-Elmerin
paukkupullo */**/***

3.2.1.27 Sukellusvene pullossa */**/***
Tarvikkeet: Iso lasipullo, muovikorkki, appelsiinin kuorta, tulitikkuja, spriiliukoisia tusseja,
sakset tai veitsi
Toteutus:
1. Täytä pullo vedellä.
2. Vuole tuoreesta appelsiininkuoresta pieni
laiva ja väritä se veteen liukenemattomilla
väreillä. Työnnä laiva vedellä täytettyyn
pulloon. Sulje pullon suu muovikorkilla.
3. Kun painat peukalollasi korkkia, laiva
sukeltaa painalluksen voimasta riippuen.
Kokeile, saatko laivan pohjaan asti.
4. Laita sukellusveneen kaveriksi muutamia
sammakkomiehiä tulitikun pätkistä,
joista rikkipää on poistettu. Saat nekin
sukeltamaan korkkia painamalla.

Tarvikkeet: Lasipullo, viiden
markan kolikko, pakastin
Toteutus:
1. Aseta tavallinen lasipullo muutamiksi
minuuteiksi pakastimeen.
2. Aseta pullo pöydälle, kostuta sen suu
huolella ja aseta kolikko välittömästi sen
suulle ikään kuin tulpaksi.
3. Lämmitä pulloa molemmin käsin.
Mitä tapahtuu?
Mitä tapahtuu?
Pakastimessa jäähdytetyssä pullossa on kylmää
ilmaa. Kylmän ilman tilavuus kasvaa lämmitettäessä. Koska pullon suulla on tulppa (kolikko),
ei laajentunut ilma pääse purkautumaan vapaasti pullosta. Kun ylipaine pullossa kasvaa riittävän suureksi, liikkuu kolikko ikään kuin venttiilinä, ja ilmaa purkautuu ulos. Kun lämmittämistä
jatketaan, muodostuu pulloon uudestaan ylipainetta, ja kolikko hyppää uudelleen ilmaan.
Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen taikatemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

Mitä tapahtuu?
Appelsiinin huokoisen kuoren pienet ilmakuplat
saavat koko kuoren kellumaan. Sormen painallus etenee vedessä ja puristaa pieniä ilmakuplia
kokoon. Kuoren kellumiskyky heikkenee, ja laiva sukeltaa. Sama ilmiö toimii myös huokoisten
tulitikunpätkien kohdalla.
Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede  luovaa leikkiä. 200
hyödyllistä ja hauskaa koetta. Helsinki: Otava.

3.2.1.26 Eko-Elmerin pullopaukku **/***

3.2.1.28 Vedenalainen tulivuori */**/***
Tarvikkeet: Pieni lasipullo, suuri lasinen hillopurkki, narua, kylmää ja kuumaa vettä, punaista
karamelliväriä
Toteutus:
1. Täytä iso lasiastia kylmällä vedellä.
2. Kaada pieni pullo täyteen kuumaa vettä.
Värjää se punaiseksi.
3. Upota pullo narujen varassa suureen
lasipurkkiin. Pienestä pullosta purkautuu
värillinen pilvi, joka levittäytyy
kerrokseksi kylmän veden pinnalle.
Ilmiö muistuttaa vedenalaista tulivuoren
purkausta.
Mitä tapahtuu?
Kuuma vesi laajenee enemmän kuin kylmä, koska kuumentaminen suurentaa vesimolekyylien
välistä etäisyyttä. Sen vuoksi kuuma vesi on
myös kevyempää ja pystyy kellumaan. Vasta aikojen päästä lämmin ja kylmä vesi sekoittuvat,
ja samalla väri tasaantuu lasipurkissa.

Tarvikkeet: Lasipullo, ilmapallon kuoren kappale, paperia, tulitikut, neula
Toteutus:
1. Pudota tyhjään pulloon palavan paperin
pala. Pingota ilmapallon riekale tiiviisti
pullon suulle. Hetken kuluttua kumi
kuroutuu pullon suusta sisälle ja liekki
sammuu.
2. Pistä kumiin reikä. Mitä tapahtuu?
Mitä tapahtuu?
Palamisilmiö kuluttaa ilman happea. Kun liekki
on sammunut, ohentuneet kaasut jäähtyvät pullossa, ja samalla ulkoilman paine puristaa ne tiiviisti kokoon. Tällöin kumi pingottuu niin paljon, että paineet tasaantuvat vasta, kun kumiin
pistetään neulalla reikä. Ja se aiheuttaa melkoisen pamauksen pullossa.
Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede  luovaa leikkiä. 200
hyödyllistä ja hauskaa koetta. Helsinki: Otava.
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Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede  luovaa leikkiä. 200
hyödyllistä ja hauskaa koetta. Helsinki: Otava.
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3.2.1.29 Raha haihtuu näkymättömiin
*/**/***

3.2.1.31 Eko-Elmerin elektrolyysi ***
Vesi hajoaa elektrolyysissä kahdeksi aineosaksi,
vedyksi ja hapeksi. Kun veden läpi ajetaan sähkövirta, kaasukuplia muodostuu kummallekin
elektrodille. Kokeessa tarvitaan aikuisen apua.
Tarvikkeet: Suuri vesiallas, 2 jogurttipurkkia,
kaksi kapeaa lasipurkkia, 2 piirustushiiltä, pesusoodaa, kaksi johtoa, 9 voltin paristo, askarteluveitsi
Toteutus:
1. Tee veitsellä jogurttipurkkien pohjiin reiät
hiilipuikkoja varten. Varmista, että hiilet
pysyvät tukevasti pystyssä.
2. Liitä kumpaankin puikkoon johto purkin
sisäpuolelle. Tee purkkien reunoihin pieni
kolo johtoa varten.
3. Aseta purkit altaaseen alassuin ja vedä
johtojen vapaat päät sen reunan yli. Täytä
allas varovasti laimealla soodaliuoksella
niin, että hiilet pysyvät purkeissa
paikoillaan.
4. Aseta kapeat purkit altaaseen ja täytä
vedellä. Pujota hiilipuikot purkkien sisään
ja nosta purkit jogurttipurkkien päälle
pystyyn. Huolehdi siitä, että ne pysyvät
täynnä vettä.
5. Liitä johdot paristoon. Pian kaasut alkavat
kuplia hiilipuikoista ja vedenpinta
purkeissa alenee. Happi kertyy purkkiin,
joka on yhdistetty pariston plusnapaan.
Vastaavasti vety kertyy purkkiin, joka on
yhdistetty pariston miinusnapaan. Koska
vedessä on kaksi vetyatomia jokaista
happiatomia kohti, vetyä muodostuu
kaksinkertaisesti happeen verrattuna.
6. Kaasujen testaamiseksi nosta keruupurkit
vedestä pitäen niitä ylösalaisin. Vie anodipurkin (happi) lähelle hehkuva sytytystikku. Happi saa sen leimahtamaan ilmiliekkiin. Vie katodipurkin (vety) lähelle
palava sytytystikku.
Vety syttyy paukahtaen.

Tarvikkeet: Kannellinen lasipurkki, vettä, kolikko
Toteutus: Pane kolikko pöydälle ja nosta lasipurkki sen päälle. Nyt näyttää siltä kuin raha olisi purkissa. Kaada vettä purkkiin. Kierrä kansi kiinni.
Mitä tapahtuu? Näyttää siltä kuin raha olisi haihtunut näkymättömiin tai liuennut veteen.
Mitä tapahtuu?
Rahan heijastamat valonsäteet lankeavat aivan
normaalisti tyhjän lasipurkin läpi. Kun purkkiin
kaadetaan vettä ja suljetaan kansi, heijastuvat
säteet purkin pohjasta takaisin läpäisemättä vettä. Ne synnyttävät purkin pohjalle hopeankirkkaan hohteen, jota kutsutaan kokonaisheijastukseksi. Tällöin näyttää kuin raha olisi kadonnut.
Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen taikatemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

3.2.1.30 Sukeltava ja kelluva muna */**/***
Tarvikkeet: Iso lasipurkki, raaka kananmuna,
vettä, suolaa, ruokalusikka, spriiliukoinen tussi
Toteutus:
1. Pane kananmuna varovasti vesipurkkiin.
Se vajoaa, koska sen tiheys on suurempi
kuin veden. Ota muna pois.
2. Lisää veteen 10 ruokalusikallista suolaa ja
sekoita, kunnes suola on liuennut.
3. Pane muna nyt suolaliuokseen.
Nyt se kelluu, koska suolaveden tiheys on
suurempi kuin munan.
4. Tee merkki munan korkeimmalle kohdalle.
Ota muna pois ja kuivaa se. Piirrä munaan
naama, niin että merkki jää ylimmäksi.
5. Kaada suunnilleen puolet suolaliuoksesta
pois ja lisää suolaliuoksen pinnalle
varovasti vettä.
6. Kun lasi on täynnä, siirrä muna siihen
varovasti. Se alkaa vajota, mutta vajoaako
se pohjaan asti?

Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

Mitä tapahtuu?
Veden tiheys on pienempi kuin suolaliuoksen,
joten se pysyy suolaliuoksen päällä. Munan tiheys on suurempi kuin veden, mutta pienempi
kuin suolaliuoksen. Siksi se vajoaa veden läpi,
mutta jää suolaliuoksen yläpuolelle.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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lä on puolittain sammaleen sisälle hautautuneena märkä ja limainen muovipussi. Tavallinen kaupan muovipussi! Varsinainen aarre! Mitenkähän
tuo on tänne metsään eksynyt? Eihän sitä voi
edes polttaa nuotiossa, kun se on märkä ja likainen, mutisee Elmeri itsekseen ja kääntyy palatakseen takaisin nuotion luo. Siellä Ana vetää
reppua selkäänsä lähtevän näköisenä.
Yhtäkkiä Elmerin takaa kuuluu kahiseva
ääni, joka saa Elmerin kiepsahtamaan ympäri.
Puhuuko joku? Samassa ääni kuuluu jälleen ja
Elmeri erottaa kahinan joukosta selviä sanoja.
Ääni tulee kuin tuleekin sammaleen syleilyssä
olevasta muovipussista. Uteliaana Elmeri pysähtyy kuuntelemaan. Ai, ihmislastako kiinnostaa,
miten olen tänne metsään joutunut. Kai tää mesta on vähän outo paikka Muovi-Marille. Oon ollut täällä niin pitkään, etten osaa ihmetellä asiaa.
Entinen kauneus ja korska on karissut täällä metsässä. Koskaan ennen en oo nähny täällä metsässä ihmistä, joka olisi uhrannut yhtään ajatusta
meikäläiselle. Sä oot vuosien saatossa ensimmäinen ihmislapsi, jonka kanssa ryhdyn juttusille.
Metsän eläimet kyllä käyvät alvariinsa rupattelemassa ja surkuttelemassa meikäläisen kurjaa
kohtaloa. Erään kerran muuan hirvi meinasi jäädä sarvistaan kiinni sankoihini. Ja monta kertaa
meikäläinen on yritetty syödä. Suurella vaivalla
olen vakuuttanut nälkäisille eläimille, ettei syömiseni ole vaivan väärti. En minä kelpaa eläinten
ravinnoksi, vaikka maassa makaankin. Mutta
minkäs teet uteliaille elikoille. Tiedän muuten
yhden kettuemon, jolta kuoli pari kesää sitten
pentu syötyään muovipussin. Ja kaikki tää johtuu ihmisten ajattelemattomuudesta.
En ole ainut muoviesine, joka täällä metsässä makaa. Paljon on kohtalotovereita. Tuolla
kuusen juurella nököttää mukava kertakäyttömuki ja tuon ison kiven kolossa muovilusikka,
kelmua ja... Niin, mutta nyt asiaan! Jos sä todella
haluut tietää, miten oon joutunut tänne, sulla pitää olla kärsivällisyyttä kuulla koko pitkä stoori!
Mulla onkin oikee puheripuli, kun pääsin alkuun... intoilee muovipussi. Anna tulla vaan.
Tykkään tarinoista. Odota vähän, haen kaverinkin kuulemaan, sanoo Elmeri ensihämmästyksestä toivuttuaan ja vinkkaa Anan paikalle. Ihmetellen pojat istahtavat kiven kupeeseen kuuntelemaan muovipussin tarinaa.
Muovi-Mari kertoo: Mun stoori alkaa muovipussien perimätiedon mukaan kaukana täältä.
Alkukotini oli syvällä maan alla. Hirveän kauan
aikaa sitten sillä paikalla oli elämää kuhiseva hedelmällinen viidakko. Mutta kun aika kului, siitä

3.2.1.32 Toukasta perhoseksi */**/***
Tarvikkeet: Iso lasipurkki, pala hyttysverkkoa,
kumilenkki, oksia ja lehtiä, perhosen toukkia
Toteutus: Etsi luonnonkasveista tai vaikkapa
kaalinlehdiltä muutamia toukkia. Laita lasipurkkiin muutamia sen kasvin lehtiä ja oksia, joilta
toukat löysit. Laita oksat pystyasentoon, jotta
toukat pääsevät kiipeilemään. Laita purkin kanneksi pala hyttysverkkoa, jotta toukat saavat runsaasti valoa ja ilmaa. Vaihda vanhat lehdet uusiin
päivittäin. Tarkastele toukkien kehitystä päivittäin. Voit piirtää toukista kuvia sen mukaan, kun
ne muuttuvat. Älä koske niihin koteloitumisvaiheessa. Ole kärsivällinen ja odota, niin näet, kuinka kotelosta kuoriutuu täydellinen perhonen. Kun
perhosen siivet ovat kuivuneet, laske se varovasti
takaisin luontoon.
Lähde: Manning, M. & Granström, B. 1998. Lasten luontokoulu. Karkkila: Kustannus-Mäkelä
Oy.

3.3 Eko-Elmeri ja muovin monet
kasvot
Tavoitteet: Tutustutaan muovin kierrätykseen. Pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä. Mietitään tapoja korvata muovi erilaisissa hyödykkeissä. Hyödynnetään muovijätettä koulussa.
Motto: Onko muovinen sulla huominen?

Opettaja lukee kertomuksen tai se
luetaan vuorolukuna. Lukemisen
aikana voi olla esillä kalvo 18:
Muovi-Marin tarina. Keskustellaan kertomuksen pohjalta.
Virikekertomus: Eko-Elmeri ja
Muovi-Marin tarina
Elmeri ja Ana ovat eväsretkellä
metsässä. Syötyään he polttavat
paperiroskat nuotiossa, pakkaavat reppunsa ja nousevat lähteäkseen. Onkohan
jotain jäänyt! Elmerin silmä havaitsee vähän matkan päässä vihreän sammaleen joukossa jotain
valkoista. Mikä siellä oikein pilkottaa? Hän tallustelee läheisen kallion juurelle ja kumartuu tarkastelemaan löytöä lähemmin. Toden totta! Siel118
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

meistä joku temmattiin takaisin ihmisten ilmoille. Huhu kertoi heidän joutuneen roskapusseiksi, mutta varmuutta ei ole, koska kukaan ei ole
tullut takaisin kertomaan. Laatikossa oli oikeastaan aika rattoisaa, kun oli omiensa joukossa.
Voitte arvata, että siellä juttu lensi!
Juuri kun olin ehtinyt tottua olooni pimeässä laatikossa, elämä muuttui jälleen. Minut kaivettiin esille, koska isäntäperheeni oli päättänyt
lähteä eväsretkelle. He pakkasivat sisälleni kaikenlaista retkimuonaa. Mukaan pääsi myös paketti kertakäyttöastioita. Hienoja ja ylpeitä kapineita. Oli se melkoista höykytystä, kun matkustettiin täydessä repussa polkua pitkin isännän selässä. Höykytys loppui, kun oli eväiden
syönnin aika. Se ei ollut tämä paikka, vaan joku
toinen samankaltainen. Kun perhe oli syönyt tarpeekseen, he eivät korjanneet jälkiään. Heidän
mielestään oli turha kantaa roskia mukanaan takaisin kotiin. Kuvitelkaa: He nimittivät minua,
muovimukeja, muovisia ruokailuvälineitä ja elmukelmuja ROSKIKSI! Tämä oli kolaus itsetunnollemme. Heidän mielestään olimme tehneet
tehtävämme ja saimme jäädä niille sijoillemme.
Koska paikalla ei ollut roskiksia, he jättivät meidät oman onnemme varaan. Yrittivät kuitenkin
peitellä risuilla meitä, ennen kuin lähtivät. Tunsimme itsemme tyrmistyneiksi ja kerta kaikkiaan hylätyiksi. Tuliterille muoviastioille se taisi
olla vielä suurempi järkytys kuin minulle, nyyhki
muovipussi liikuttuneena.
Voi sinua raukkaa. Mitä sitten tapahtui?
kysyi Elmeri osanottavaisesti. Muovi-Mari jatkoi
kertomustaan: Tämä tapahtui monta monituista kuunkiertoa sitten. Ajantajuni on mennyt sekaisin täällä metsässä. Mutta joka tapauksessa
syksyinen tuuli puhalsi silloinkin kuten tänään.
Riehakas tuulenpuuska tempasi minut mukaansa ja alkoi lennättää pitkin metsää. Väliin takerruin joksikin aikaa johonkin oksaan, mutta sitten taas mentiin. Kiepuin ympäri, ämpäri... ylemmäs, yhä kauemmas. Kunnes lopulta päädyin tänne. Tähän kallion kupeeseen tuuli minut hylkäsi.
Siitä asti olen maannut tässä kuunnellen eläinten
ja kasvien puhetta, ihmetellyt vuodenaikojen
vaihtumista ja muistellut kaiholla öljyisiä juuriani. Oikeastaan elämäni on tässä sammaleen syleilyssä aika siedettävää. Aika vain tuppaa käymään pitkäksi. Kasvit ja eläimet ympäriltä kuolla kupsahtavat, mutta meikätyttö se vaan kituuttaa. Niin, mulla on vahva tunne siitä, etten ollenkaan kuulu tänne. Ei metsä ole muoville oikea
paikka, mutta minkäs teet, päätti Muovi-Mari
kertomuksensa huokaisten syvään.

jäi jäljelle vain kuiva autiomaa. Mutta aavikon
uumenissa on öljyä. Viidakon kasveista ja eläimistä on nähkääs pitkän ajan kuluessa muhinut
siellä maan alla kuumuudessa ja paineessa kokonaan uusi keitos. Elävistä olennoista on muodostunut öljyä, joka on mustaa ja vastenmielisen
näköistä mönjää, mutta ah, niin hyödyllistä. Te
ihmiset olette oppineet pumppaamaan tuota
mönjää maan alta. On vaikea kuvitella mitään
ihmeellisempää ainetta.
Voitteko kuvitella, että meikäläinenkin,
joka on niin hieno ja valkoinen  tai ainakin olin
hamassa nuoruudessa  on tehty tuosta maan
mustasta kullasta, maaöljystä. Puhtoisen ja siloisen muotoni sain vasta muovitehtaassa. Olen
ylpeä siitä, että meitä muoveja on niin moneksi.
Jos en olisi muovikassi, voisin olla auton polttoainetta, lenkkikenkä, leikkikalu tai vaikka
muovipaikka teidän jomman kumman hampaassa. Niillä kaikilla ja monilla muilla on pitkät öljyiset juuret. Meidän muovien suku on laaja ja
kunnianarvoisa, vaikka olemme nuoria tulokkaita teidän ihmisten ilona. Lyhyessä ajassa meidän
on onnistunut tehdä itsemme korvaamattomiksi. Sehän tässä kurjuudessa lohduttaa, että kun
yksi hylätään, toinen astuu tilalle. Niin kävi ikävä kyllä minullekin.
Uunituoreina ja puhtoisina minut ja sisarukseni pakattiin tehtaalla isoihin laatikoihin kauppaan kuskattavaksi. Vasta maailmaan singahtaneina meistä tuntui, että jännittävä elämä oli
edessä. Muistan, miten sihisimme ja suhisimme
pakkauslaatikossa silkasta jännityksestä. Perillä
isossa marketissa meidät sijoitettiin kassojen viereen telineeseen, joka sekin oli muovista valmistettu. Kyllä olimme uteliaita ja malttamattomia
pääsemään maailmalle. Siinä riippuessani heitin
haikeat hyvästit monelle tutulle pussille, kun
heidät tempaistiin telineestä, nostettiin kassahihnalle ja pakattiin täyteen tavaraa. Lopulta tuli
minunkin vuoroni irtaantua turvallisesta joukosta. Näin, miten karvainen miehen käsi lähestyi
minua aikomuksenaan ottaa minut mukaansa.
Ensin minut valtasi pakokauhu, ja ajattelin purra kättä. Tulin kuitenkin järkiini ja alistuin kohtalooni, vaikka ei se kyllä mikään hääppöinen
ollut.
Muovipussi liikuttui silminnähden ja nieleskeli hetken tyhjää, ennen kuin jatkoi: Kun olin
kantanut ostokset kunnialla kotiin, minut taiteltiin kokoon ja sullottiin johonkin laatikkoon. Siellä oli ennen minua muitakin meikäläisiä, enkä
minä suinkaan jäänyt viimeiseksi. Heti seuraavana päivänä päälleni työnnettiin toinen ja kohta kolmas ja niin edelleen. Aina silloin tällöin
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Mistä muovi saadaan?
Muovi-Mari: Kasvaako muovi puussa? Saadaanko sitä eläimen nahasta? Kuka arvaa, mistä
minut ja muut muovikapistukset on tehty? Katsokaas minua ja miettikää! Nukke kääntyy ympäri ja oppilaat näkevät mustan selkäpuolen.
Ehkä joku kysyy, miksi nuken selkä on mustajuovainen.
Muovi-Mari: Niin, oikeastaan minussa on
enemmän kuin mitä ensisilmäykseltä uskoisi.
Minulla on tällainen selkä pitkän, mustan menneisyyteni merkiksi. Uskokaa tai älkää, mutta
minä olen valmistettu aineesta, joka on lähtöisin
syvältä maan alta. Muovipussinukke kertaa tarinan öljyisistä juuristaan.

Keskustelurouheita:
 Millä tavalla väärin MuoviMarin isäntäperhe toimi?
Miten heidän olisi pitänyt
toimia?
Miten perhe olisi voinut säästää muovia?
Miten retkiroskien kanssa pitää menetellä?
Mitä haittaa muovista on luonnossa?
Miten Elmerin ja Anan pitäisi menetellä
muoviroskien kanssa?
Miten sinä toimit muovijätteen kanssa?







Elämme nykyisin muovisessa maailmassa.
Muovia on kaikkialla ympärillämme, jopa uskomattomissa paikoissa.
Lapsia pitää kannustaa kriittisyyteen muovin suhteen, mutta ei herättää heissä syyllisyyttä, koska muovi on epäilemättä tullut jäädäkseen
nykyihmisen elämään. On hyvä, että muovia
osataan valmistaa, koska sillä on paljon hyviä
ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Kannattaa
kuitenkin perusteellisesti pohtia, miksi sen kulutusta pitäisi kuitenkin yrittää vähentää.
Alkuopetuksessa voidaan opetustuokion
vetäjänä käyttää tavallisesta valkoisesta muovipussista valmistettua Muovi-Mari -käsinukkea,
joka jututtaa oppilaita. Käsinukke on helppo ja
nopea valmistaa leikkaa/liimaa/koristele -periaatteella yksinkertaisista materiaaleista. Käsinuken osat voidaan leikata valkoisesta muovipussista. Osat ommellaan tai liimataan yhteen.
Yksityiskohdat voidaan tehdä kangastilkuista,
langasta ja spriiliukoisilla tusseilla. Nuken selkäpuolelle voidaan tehdä mustia raitoja öljytaustan merkiksi. Käsinukke keskusteluttaa oppilaita kertomuksen pohjalta ja kyselee heiltä heidän
kokemuksia ja mielipiteitä muovista.
Muovi-Mari: Hei, mun nimi on MuoviMari. Olen nimeni mukaisesti tehty muovista,
joka on samalla kertaa hieno ja hankala materiaali. Olette te ihmiset tosi viisaita, kun olette tehneet näin hyviä keksintöjä. Kertokaapa mulle,
mitä kaikkea muovista valmistettua täällä luokassa on?
Luetellaan muovisia tavaroita laiva on lastattu
muovilla -leikin avulla. On olemassa myös salamuovia, esim. ulkoiluvaatteissa ja hampaiden
paikoissa.

Onko luokassa enemmän muovia vai
puuta?

Missä suhteessa puu on parempi raakaaine kuin muovi?

Missä esineissä muovi on parempi kuin
puu? Miksi?
120
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Tarkastellaan kalvon 18 avulla
Muovi-Marin elinkaarta
Muovitavarat valmistetaan maaöljystä monimutkaisen teollisen
prosessin kautta. Kerrotaan öljyn hitaasta syntymisprosessista ja sen nopeasta käytöstä. Mikä ongelma on siinä, että öljy syntyy maassa hitaasti ja
ihmiset käyttävät sen nopeasti?
Muovi-Mari: Toimitko oikein, jos tuhlaat
lyhyessä ajassa isovanhempiesi ja vanhempiesi
keräämän omaisuuden? Näin lyhytnäköisesti ihmiset toimivat öljyn kanssa. Hitaasti luonnossa
syntynyt käytetään loppuun alta aikayksikön.
Ihmiset tottuvat öljyyn ja sen johdannaisiin niin,
etteivät osaa olla ilman sitä. He elävät ikään kuin
öljyä riittäisi loputtomiin, vaikka se on jo loppumaisillaan.
Miksi muovin käyttöä pitäisi vähentää?
1. Muovin valmistus kuluttaa öljyvaroja.
2. Muovijäte on hankala hävittää. (MuoviMarikin oli ollut metsässä pitkän ajan.)
3. Muovin valmistus tuottaa myrkyllisiä
päästöjä ja saastuttaa ympäristöä.
Omien muovitottumusten pohdinta
Muovi-Mari: Mitä muovisia tavaroita sinulla on,
joista voisit luopua? Onko jotain, mistä et haluaisi luopua mistään hinnasta? Onko kotona muovitavaroita, jotka ovat aivan välttämättömiä?
Mitä tarpeetonta muovia löytyy kotoa? Käytetäänkö kotona muovisia kertakäyttöastioita?
Missä tilanteissa? Mitä niille tapahtuu käytön jälkeen?
Taululle voidaan yhdessä kirjata luettelo

tarpeellisista

turhista
muovitavaroista
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Tehtävä: Tutustutaan muovin kierrätykseen, jos se paikkakunnalla
on mahdollista. Listataan, mitä
muovitavaroita voi kierrättää
(lähes kaikki kodissa syntyvä
muovijäte on kierrätyskelpoista).
Käydään paikan päällä tutustumassa muovin
kierrätyspisteeseen.

Muovi-Mari: Miten muovin voisi korvata: astioissa, kengissä, vaatteissa, kemikaliopakkauksissa ja elintarvikepakkauksissa?
Usein muovin voi korvata muilla materiaaleilla:
posliinilla, lasilla, nahalla, luonnonkuiduilla, pahvilla ja paperilla, jotka kaikki on helpompi hävittää kuin muovi!
Miten muovijätteen kanssa toimitaan?
Muovi-Mari: Miten sinun kotonasi hävitetään
muovipussit, muoviset jogurtti- ja viilipurkit,
vanhat muovilelut? Mitä muuta niille voisi tehdä
kuin viedä sekajätteen mukana kaatopaikalle?
Mitä tapahtuu muoviselle penaalillesi tai repullesi, kun et enää käytä sitä?
Mitä eri vaihtoehtoja on olemassa? Mietitään
kunkin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.

kaatopaikka

poltto

kierrätys







3.3.1 Eko-Elmerin muovivinkit
3.3.1.1 Koske puuta tai muovia -leikki *
Leikki auttaa havaitsemaan, mistä kaikkialta
muovia löytyy. Oppilaista muodostetaan kaksi
joukkuetta: Puut ja Muovit, jotka nimien mukaisesti joutuvat tietyn aikarajan sisällä hakemaan
ja koskettamaan nimensä mukaista kohdetta
leikkitilassa. Muovia voi löytyä paljon toisista
leikkijöistäkin. Kun leikin johtaja pysäyttää leikin hetkeksi, kaikkien on oltava kosketuksessa
omaan aineeseensa. Samaa kohdetta saa koskettaa vain kerran. Ne, jotka eivät löydä enää mitään uutta kosketettavaa, putoavat leikistä. Se
joukkue voittaa, jossa pelaajat säilyvät pitempään.
Voidaan myös listata esim. viiden minuutin
aikana niin monta muovista ja puista kohdetta
kuin mahdollista. Voittaja on se, joka keksii eniten.
Huom! Voidaan leikkiä myös siten, että leikkijät
koskettavat leikinjohtajan käskystä jompaa
kumpaa ainetta edustavaa kohdetta. Samaa kohdetta saa koskea vain kerran. Viimeinen putoaa
aina leikistä pois.

Keskustelurouheita:
 Miksi kaatopaikoille päätyy
niin paljon muovijätettä?
(Muovi on hankala kierrättää, koska muovijäte on
sekalaista ja kunnon merkinnät puuttuvat.
Muovipusseja käytetään roskapusseina.
Kaatopaikka on helpoin vaihtoehto.)
Miksi kaatopaikka tai luonto on muoville
huono vaihtoehto? (Muovi ei maadu, vaan
hajoaa hitaasti. Sen sijaan muovipussin
sisällä olevat jätteet mätänevät, jos
joukossa on biologista jätettä. Muovin
hajoamistuotteet ovat myrkyllisiä.)
Miten muovitavaroita voi kierrättää?
(Muovitavaroita voi käyttää mahdollisimman pitkään. Esim. muovikassia voi
käyttää ostoskassina liki 20 kertaa,
tavaranvaihto kirpputoreilla ja kierrätyskeskuksissa!)
Miksi muovin poltto on hankalaa?
(Muovit sisältävät myrkyllisiä aineita,
jotka kaasuuntuvat.)

3.3.1.2 Muovin monet kasvot -ryhmätyö
*/**
Alkuopetus: Työskennellään 3 - 5 oppilaan ryhmissä. Leikataan aikakauslehdistä kuvia erilaisista muovituotteista ja liimataan niitä isoille paperiarkeille. Jokainen ryhmä esittelee tuotoksensa.
Keskustellaan kuvista. Mietitään, mitkä muovituotteista ovat tarpeellisia, mitkä tarpeettomia,
ja miten ne voitaisiin korvata. Onko kokonaan
tarpeettomia tuotteita?
Isommat: Edellistä vaikeutetaan niin, että ryhmät erittelevät erilaisia muovituotteita ryhmiin,
esim. tarpeelliset/tarpeettomat tai keittiövälineet/elektroniikka/harrastukset/työ jne.

Kerkon ekovinkit: Voidaan
kirjoittaa kalvopohjalle 23





Vältä muovia aina kun voit!
Osta kestäviä ja pitkäkäyttöisiä muovituotteita!
Keksi muovitavaroille uutta käyttöä?
Kierrätä muovia!

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.3.1.3 Haastattelututkimus muovien
käytöstä **



Oppilaat haastattelevat esim. omaa äitiä ja isää,
oman koulun keittäjää, kaupan myyjää, maanviljelijää, sairaanhoitajaa, rakennusmiestä jne.
muovien käytöstä. Haastattelu tehdään yksin tai
parin kanssa. Haastattelukysymykset muotoillaan sen mukaan ketä haastatellaan. Opettaja voi
ohjata kysymysten laatimisessa. Haastattelu voidaan nauhoittaa tai tehdä kirjallisena haastatteluna.
Mallikysymyksiä:

Miten ja millaisia muoveja käsittelet
työssäsi?

Mikä tarkoitus muoveilla on kussakin
tapauksessa?

Voisiko muovit korvata jollakin muulla
materiaalilla?

Oletko tutustunut siihen, miten nämä
muovit hävitetään?

Miten toimit jätemuovien kanssa?

Käytätkö muoveja mitenkään uudelleen?

Oletko miettinyt muoveille jotain
uudelleenkäyttöä?

Onko muoveista jotain haittaa sinulle?

Miten muovi liittyy vapaa-aikaasi?

Onko muovin käyttö mielestäsi
lisääntynyt?

Mitä uusia käyttökohteita muoville on
tullut viime vuosina?

Kerättyjen tietojen perusteella kirjoitetaan juttu
esim. otsikolla Näin elettiin ennen muovia ja
kuvitetaan se.

3.3.1.5 Muovikartoitus */**/***
Tutkitaan, mitä kaikkea muovista valmistettua
ympäriltä löytyy. Voidaan tehdä omassa huoneessa, kotona, marketissa, kirpputorilla ja/tai kierrätyskeskuksessa. Laaditaan lista kaikista muovitavaroista. Kaupassa tai kierrätyskeskuksessa
kysellään paikan hoitajalta muovitavaran kierrosta. Voidaan viedä omia muovitavaroita kierrätyskeskukseen tai kirpputorille.
Tutkitaan tehtyä listaa. Mietitään, mitkä
muovitavarat ovat tarpeellisia, mitkä taas eivät
ole välttämättömiä. Mietitään muoville järkeviä
vaihtoehtoja.



3.3.1.6 Sarjakuva Muoviesineen tarina
***

3.3.1.4 Miten ennen muovia elettiin?
-haastattelu */**

Toteutetaan joko käsin piirtäen tai tietokoneella.
Jos piirretään käsin, laaditaan sarjakuva aika
isoon kokoon (A3). Ennen tehtävän toteuttamista käsitellään muoviesineen elämänkaarta esimerkkinä vaikka muovikassi. Piirretään vaiheet
esim. taululle tai kalvolle. Hyvä esimerkki löytyy Käpylän ja Wahlströmin kirjasta Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2.
s. 181 - 184.
Myös sarjakuvan piirtämisen periaatteita
(kuvakokoja, ruutujen asettelua ja muotoa, tekstiä jne.) kannattaa käsitellä perusteellisesti ennen tehtävän toteuttamista, jotta tehtävästä tulee mielekäs ja mielenkiintoinen.
Annetaan luettelo esineistä, joista voi valita, ellei keksi itse.

Jokainen oppilas haastattelee esim. omaa mummoa tai vaaria elämästä ennen muovia.
Mallikysymyksiä:

Miten kiinnitys sujui ilman teippiä?

Mihin ostokset pakattiin, kun ei ollut
muovikassia tai -pussia?

Mitä käytettiin ennen sukkahousuja?

Millä leikittiin, kun ei ollut muovisia
barbeja, hemaneja ja legoja?

Millä hampaat pestiin ennen muovisia
hammasharjoja?

Oliko ennen jogurttia, kun ei ollut
muovisia purkkeja?

Oliko karkkeja, kun ei ollut muovisia
karkkipusseja?
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Kysymysrouheita:
 Mitä muovista valmistettuja
tavaroita sinulla on?
Entä kotonasi? Keittiössä?
 Voisivatko ne olla
valmistettu jostain muusta
materiaalista?
Miksi muovia voidaan käyttää niin
moneen eri tarkoitukseen?
Mitä etuja muovilla on esim. leluissa tai
astioissa?



Oppilaat kirjoittavat haastattelunsa puhtaaksi
esim. tietokoneella. Haastattelut kootaan luokan
seinälle kaikkien nähtäväksi. Jokainen pari kertoo omasta työstään.
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Mitkä olivat ensimmäiset muoviset
esineet, jotka muistat?
Millaista elämä oli ennen muovia?
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○
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Esimerkiksi:

muovipussi

legopalikka

kertakäyttömuki

muovilusikka

kännykkä

lenkkikenkä

3.3.1.8 Jogurttipurkkikamera **/***
Tarvikkeet: Jogurttipurkki, mustaa mainos- tai
askarteluväriä, sivellin, (astianpesuainetta), nasta, kumirengas, leivinpaperia, pieni kynttilä, viivain
Valmistus:
1. Maalaa jogurttipurkin sisus mustaksi. Jos
sekoitat maaliin tipan astianpesuainetta,
käy maalaaminen helpommin.
2. Kun maali on kuivunut, paina nasta purkin
pohjan läpi, jolloin siihen tulee pieni reikä.
Ota nasta varovasti pois.
3. Pingota palanen leivinpaperia tiukasti
purkin suulle ja kiinnitä kumirenkaalla.
Tämä on kamerasi valkokangas.
4. Sytytä pieni kynttilä, pimennä huone ja
kohdista purkin pohja kynttilään, pitele
noin 50 cm päässä.
Mitä näet valkokankaalla?

3.3.1.7 Eko-Elmerin orgaaninen muovi
**/***
Useimmat muovit valmistetaan öljystä ja maakaasusta. Yksinkertaista muovin kaltaista ainetta voidaan valmistaa maidosta (kaseiinista*) ja
valaa se muottiin muovikoruksi.
Tarvikkeet: Ohutta musliinikangasta, lasipurkkeja, maitoa, etikkaa, lusikka, kastikekattila, kuminauhaa, muotti (esim. pieni piparkakkumuotti), metallilankaa tai pieni koukku, askartelumaaleja, sähkölevy tai muu kuumennin
Valmistus:
1. Lämmitä 3 desilitraa maitoa kattilassa,
mutta älä anna sen kiehua. Lisää ruokalusikallinen etikkaa ja sekoita.
2. Maitoon muodostuu valkoista, kumimaista ainetta, kaseiinia. Siivilöi se
käyttämällä purkin suun ympärille
pingotettua kangasta.
3. Valuta kaikki maito kankaan läpi ja purista
siihen jäänyt kiinteä kaseiini
mahdollisimman kuivaksi.
4. Laita kaseiini sopivaan muotiin.
Jätä se kuivumaan nestettä imevän
kankaan päälle.
5. Maalaa kuivunut koru askartelumaaleilla.

Mitä tapahtuu?
Kynttilän liekistä lähtevä valo saapuu pikku
reiän kautta ja päätyy leivinpaperille. Valo kulkee suoraa linjaa pitkin. Liekin huipusta lähtevät valonsäteet osuvat paperin ala-osaan ja
säteet liekin alaosasta paperin yläosaan, joten
kuva on ylösalaisin.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.3.1.9 Tulivuorireaktio */**/***
Tarvikkeet: Suuri laakea astia tai tarjotin, suppilo, lasipullo, muovipullo, punaista karamelliväriä,
etikkaa, ruokasoodaa, hiekkaa ja soraa
Toteutus:
1. Sekoita karamelliväri etikkaan.
Tämä antaa laavalle sen värin.
2. Täytä muovipullo puoliksi soodalla ja
aseta se pystyyn alusastian keskelle.
3. Kasaa ensin sora, sitten hiekka pullon
ympärille tulivuoreksi.
Jätä vain pullon suu näkyviin huipulle.
Kaada sitten värjätty etikka nopeasti
pulloon ja ihaile tulivuorenpurkausta.

*) kaseiini on maidon valkuaisainetta (proteiinia)
Muutamassa päivässä kaseiini kuivuu ja kovettuu vähitellen, kun valkuaisainemolekyylit sitoutuvat toisiinsa lujasti. Voit nopeuttaa kuivumista
sijoittamalla korusi vaikka lämpöpatterin päälle.
Tee koruun ennen kuivumista ripustuslenkki
metallilangasta, jos teet kaulakorun. Rintakoruun
voit liimata lukon maalaamisen jälkeen.
Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.
Muovisia jätemateriaaleja voidaan käyttää erilaisten tieteellisten laitteiden ja kokeiden materiaalina. Seuraavassa muutamia helposti koulussa toteutettavia ohjeita.
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Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.
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2.

3.3.1.10 Ilmatyynyalus */**/***
Tarvikkeet: Suuri ilmapallo, muovinen virvoitusjuomapullo, sakset ja pora, viila tai hiekkapaperia
Valmistus:
1. Leikkaa pullosta yläosa ja poraa 3 mm
reikä korkkiin. Tee reunan leikkausviillosta
täysin tasainen. Voit tasoittaa reunaa
hankaamalla sitä viilalla tai hiekkapaperilla.
2. Puhalla pallo täyteen ja sulje sen suu
tiiviiksi siksi aikaa, kun pujotat sen pullon
korkin ympärille.
3. Kun pallo on hyvin kiinni, päästä ilma
virtaamaan. Ilman paine nostaa pulloa pöydästä sen verran, että ilma pääsee reunan
alta ja laite kelluu ilmatyynyn varassa.
Kevyellä tönäisyllä toteat, että aluksesi
liukuu kevyesti pöydän pintaa pitkin.

3.

Mitä suurempi lämpötilaero saavutetaan ennen
kuin pallo pingotetaan pullon suulle, sitä paremmin koe onnistuu. Samoin koe onnistuu sitä paremmin, mitä suurempi on käytettävä pullo.
Mitä tapahtuu?
Kylmä ilma vaatii lämmetessään suuremman tilavuuden. Kun ilmapallo on asetettu tiiviisti pullon suulle, pullistaa tämä tilavuudenlisäys pallon.
Lähde: Levemark, L. & Fresk; K. 1995. Tieteen taikatemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

3.3.1.13 Rutistuva pullo */**/***
Tarvikkeet: 1,5 litran kierrekorkillinen muovipullo, kuumaa ja kylmää vettä
Toteutus:
1. Avaa pullon korkki ja valuta pullon päälle
muutaman minuutin ajan kuumaa vettä.
2. Kierrä korkki tiiviisti kiinni.
3. Valuta pullon päälle kylmää vettä.

3.3.1.11 Vesiraketti **/***
Tarvikkeet: Muovinen virvoitusjuomapullo, polkupyörän pumppu, yhdysletku, jalkapallon neulaventtiili, pora, epoksiliimaa, balsalevyä raketin
pyrstösiivekkeiksi, korkki
Valmistus:
1. Poraa korkkiin reikä, johon neulaventtiili
mahtuu tiukasti.
2. Leikkaa siivekkeet balsasta, liimaa pulloon
ja anna liiman kuivua. Siivekkeet pitävät
raketin pystyssä pumpatessasi siihen
ilmaa ja vakauttavat sen lentoa.
3. Laita pulloon vettä neljäsosa, paina korkki
suulle tiukasti ja kiinnitä pumpun letku
venttiiliin. Vie raketti ulos avoimelle
paikalle kauas rakennuksista ja sähkölangoista. Aseta raketti pystyyn siivekkeiden varaan ja ala pumputa pysytellen itse
hiukan kauempana. Paine raketin sisällä
kasvaa, kunnes korkki poksahtaa ulos ja ...
PUM!

Mitä tapahtuu?
Ilman tilavuus kasvaa sen lämmetessä, jolloin osa
ilmasta poistuu pullosta valutettaessa sen päälle
kuumaa vettä. Kiertämällä korkki tiiviisti kiinni
suljetaan kuuma ilma pullon sisään. Kun pulloa
jäähdytetään, jäähtyy ilma myös pullon sisällä ja
sen tilavuus pienenee ja pullo rutistuu kasaan alipaineen voimasta. Mitä suuremman lämpötilaeron saat aikaan, sitä paremmin koe onnistuu.
Lämmitetyn pullon voi panna pakastimeen, jolloin sen saa todella kylmäksi. Voit tehdä kokeen
myös metalliastialla, jossa on niinikään tiivis
korkki. Tapahtuuko metallille mitään?
Lähde: Levemark, L. & Fresk; K. 1995. Tieteen taikatemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

3.3.1.14 Aallot pullossa */**/***
Tarvikkeet: 1,5 litran muovipullo, vettä, karamelliväriä, lakkabensiiniä tai lamppuöljyä
Toteutus:
1. Täytä kierrekorkillinen pullo puoliksi
vedellä ja tiputa siihen vähintään 10 tippaa
karamelliväriä. Ravista pulloa.

3.3.1.12 Kuumailmapallo */**/***
Tarvikkeet: Ilmapallo, 1,5 litran muovipullo, kuumaa vettä, pakastin
Toteutus:
1. Pane tyhjä pullo pakastimeen viideksi
minuutiksi.
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Ota pullo ulos ja pingota sen suulle
välittömästi ilmapallo niin, että pallo
sulkee pullonsuun tiiviisti.
Valuta pullon päälle kuumaa vettä muutamien minuuttien ajan. Mitä tapahtuu?
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2.
3.

Mitä tapahtuu?
Koska tummat pinnat imevät (absorboivat) valoa enemmän kuin vaaleat, pullon sisus lämpenee. Ja kun pullossa oleva ilma lämpenee, niin se
laajenee ja nousee ylös ja panee turpiinin pyörimään. Jos peität suurimman osan pullon kyljessä
olevasta reiästä muovikelmulla, turpiinin vauhti
kiihtyy.
Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede  hauskaa leikkiä.
Helsinki: Otava.

Täytä loput pullosta lakkabensiinillä ja
kierrä korkki tiukasti kiinni.
Kallista pullo vaakasuoraan ja keinuta sitä
edestakaisin.

Ilmiö näkyy parhaiten isossa pullossa. Älä kaada
lakkabensiiniä hukkaan kokeen jälkeen, sillä sen
voi käyttää uudelleen. Voit kokeilla myös muilla
nesteillä. Tutki, millä nesteparilla saat aikaan
hauskimman ilmiön.
Mitä tapahtuu?
Lakkabensiini ja vesi eivät sekoitu keskenään.
Tämä johtuu siitä, että lakkabensiini koostuu rasvamaisista molekyyleistä. Rasva hylkii vettä.
Hitaisiin aaltoihin on syynä nesteiden hitaus ja
se etteivät pullossa olevat nesteet pääse mihinkään. Toinen neste on koko ajan riippuvainen toisen nesteen käyttäytymisestä.
Lähde: Levemark, L. & Fresk; K. 1995. Tieteen taikatemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

3.3.1.16 Toisiinsa takertuneet purkit **/***
Tarvikkeet: Kaksi samanlaista jogurttipurkkia,
joissa on reunat, vettä, lämpökynttilä, tulitikkuja, imupaperia (10 x 10 cm), sakset
Toteutus:
1. Leikkaa 1,5 cm kokoinen reikä imupaperin
keskelle ja kostuta paperi kokonaan.
Pane toiseen jogurttipurkkiin pieni
kynttilä ja sytytä se.
2. Peitä purkki imupaperilla. Paina tyhjä
jogurttipurkki ylösalaisin ensimmäisen
päälle, niin että reunat osuvat tarkasti
vastakkain.
3. Odota, kunnes kynttilä sammuu (20 s).
Tarkista, että purkkien reunat ovat
täsmälleen vastakkain.

3.3.1.15 Eko-Elmerin aurinkoturpiini **/***
Voit rakentaa helposti yksinkertaisen laitteen, joka
muuttaa auringon energiaa liike-energiaksi.
Tarvikkeet: Suuri muovipullo, mustaa peiteväriä,
sivellin, pieni pyyhekumin pala, kaksi nuppineulaa, alumiinipaperia, lyijykynä, sakset, muovikelmua
Valmistus:
1. Leikkaa suuren muovipullon kyljestä pala
pois ja maalaa pullon sisus peitevärillä
mustaksi.
2. Työnnä pienen pyyhekumin palasen läpi
kaksi nuppineulaa, toinen poikittain ja
toinen pystyyn kärki ylöspäin. Kiinnitä
asetelma poikittaisella nuppineulalla
kiinni pullon suuhun.
3. Tee turpiinin siivet alumiinipaperista.
Muotoile ensin lyijykynän kärjellä
alumiinipaperiin napa, jonka varassa siipiratas pyörii. Tasoita paperi muuten sileäksi
ja leikkaa siitä markan kokoinen ympyrä,
jonka keskipisteeksi edellä mainittu napa
jää. Leikkaa ympyrään kuusi viiltoa ja
taivuta siivet propellin muotoon.
4. Nosta turpiini pullon suusta törröttävän
nuppineulan kärkeen ja käännä pullon
leikattu kylki aurinkoa vasten.
Auringon energia muuttuu liike-energiaksi
ja propelli lähtee pyörimään.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Mitä tapahtuu?
Kun kynttilä palaa, se käyttää kaiken purkin sisällä olevan hapen. Se merkitsee, että purkkien
ilmamäärä vähenee. Purkkien ulkopuolella oleva ilma puristaa purkkien sivuja, joten purkit
pysyvät yhdessä.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.3.1.17 Vuotaako vesi pullosta? */**/***
Tarvikkeet: 1,5 litran muovipullo, piikki, vettä
Toteutus:
1. Täytä pullo puolilleen vettä ja kierrä
korkki tiiviisti kiinni.
2. Tee reikä pullon alaosaan suhteellisen
suurella piikillä. Pieni reikä toimii
huonommin kuin suuri, sopivan kokoinen
reikä on 3-4 mm. Kun reikä on tehty,
pulloa ei saa pidellä käsin, sillä käsien
paine puristaa vettä ulos.
3. Vesi ei virtaa ulos pullosta ennen kuin
korkki on avattu.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

125

Mitä tapahtuu?
Pullon pohjapuolelle kertyy ilmaa. Tämä näyttää, miten paljon ilmaa keuhkoissasi oli.

Mitä tapahtuu?
Jos korkki on tiiviisti kiinni, virtaa ensin hieman
vettä ulos. Sisään pulloon ei pääse ilmaa, siitä pitää veden pintajännitys huolen. Pulloon tulee
hieman alipainetta. Kun alipaine kasvaa riittävän
suureksi, ei veden paine enää riitä puristamaan
vettä ulos pullosta, sillä ilmanpaine pullon ulkopuolella puristaa vastakkaiseen suuntaan. Kun
pullo avataan, katoaa alipaine ja vesi virtaa ulos
reiästä.
Voit myös kokeilla tekemällä pullon alaosaan lisää reikiä. Pullon korkkiin voi myös tehdä pienen reiän ja säädellä siitä peukalolla pullossa olevaa alipainetta sen sijaan, että tarvitsisi
kiertää korkkia auki.
Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen taikatemput. Helsinki: Schildts Förlags Ab.

Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.3.1.20 Tutki veden painetta */**/***
Tarvikkeet: Suuri muovinen virvoitusjuomapullo, laakea astia, naula, teippiä, sakset, vettä
Toteutus:
1. Leikkaa saksilla pullon yläosa pois ja tee
naulalla neljä reikää eri korkeuksille.
Kohdista reiät samalle linjalle.
2. Teippaa reiät umpeen. Aseta pullo
laakeaan astiaan ja täytä pullo vedellä.
3. Repäise teippi pois. Mistä reiästä vesi
suihkuaa pisimmälle? Mistä reiästä vesi
virtaa heikoimmin?

3.3.1.18 Puhuva lanka */**
Tarvikkeet: Vähintään 10 m narua, 2 muovikuppia (esim. jogurttipurkkeja)
Valmistus:
1. Tee molempien kuppien pohjaan pieni
reikä. Pujota narun päät kuppeihin ja
kiinnitä solmulla.
2. Vedä lanka kuppien väliin tiukalle.
Ota toinen kuppi ja anna toinen
ystävällesi. Varmista, ettei lanka kosketa
välillä mihinkään.
3. Kuiskailkaa kuppiin ja kuunnelkaa
vuorotellen. Kuuletteko toisenne?

Mitä tapahtuu?
Alimman reiän vesi lentää pisimmälle, koska veden paine on suurin pullon alaosassa. Ylimpänä
oleva vesi painaa alla olevaa vettä. Heikoimmin
vesi virtaa ylimmästä reiästä. Tilanne on sama
myös luonnon vesissä - sielläkin veden paine
kasvaa syvemmälle tultaessa.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.3.1.21 Eko-Elmerin palloraketti */**/***
Tarvikkeet: Pitkä pätkä narua, kaksi tuolia,
juomapilli, pitkulainen ilmapallo, teippiä,
pyykkipoika
Toteutus:
1. Pujota naru juomapillin läpi. Sido kahden
tuolin väliin niin, että naru pysyy suorana.
2. Puhalla pitkulainen ilmapallo täyteen ilmaa
ja sulje se pyykkipojalla, ettei ilma karkaa.
Teippaa juomapilli palloon löyhästi.
3. Vedä pallo pilleineen narun toiseen
päähän. Ota pyykkipoika pois. Miten käy?

Mitä tapahtuu?
Äänen voi kuulla kaukaakin, jos se kulkee pitkin
kiinteää lankaa. Ääni kulkee paremmin ja
nopeammin pitkin kiinteää ainetta kuin ilmassa.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.3.1.19 Testaa keuhkojesi tilavuus */**/***
Tarvikkeet: Kirkas muovipullo korkkeineen, vesikulho, joustava juomapilli
Toteutus:
1. Täytä muovipullo vedellä. Pane korkki
päälle. Pidä pulloa alassuin vesikulhossa ja
ota korkki pois.
2. Pane juomapilli pulloon. Älä päästä sitä
pois. Puhalla pilliin niin pitkään, että et saa
enää ilmaa keuhkoistasi ulos.

Mitä tapahtuu?
Kun otat pyykkipojan pois, pallon sisällä oleva
ilma puristuu ulos ja pallo alkaa liikkua. Pallon liikkumatapaa nimitetään suihkuperiaatteeksi. Se tarkoittaa sitä, että liike toiseen suuntaan (ilma puristuu taaksepäin) aiheuttaa kappaleen liikkeen
vastakkaiseen suuntaan (pallo liikkuu eteenpäin).
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

126

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

3.3.1.22 Eko-Elmerin tuulimittari **/***

3.3.1.24 Hyönteishoukutin **/***

Tarvikkeet: Suuri muovipullo, sakset, tyhjä
kynänsuojus, sinistä ja kirkasta teippiä, ohut
neulepuikko
Valmistus:
1. Leikkaa 7,5 cm korkea pala muovipullon
keskiosasta. Leikkaa pala kolmeen yhtä
suureen osaan.
2. Teippaa muovisiivet kynänsuojukseen.
Kiinnitä yhden siiven nurkkaan sinistä
teippiä, jotta voit seurata siipien pyörimistä.
3. Paina puikon litteä pää maahan. Pujota
kynänsuojus puikon toiseen päähän niin,
että se lepää puikon varassa.
4. Laske joka päivä tiettynä aikana, kuinka
monta kierrosta siivet tekevät tietyssä
ajassa esim. 30 sekunnissa.

Tällä apuvälineellä voit kerätä hyönteisiä pimeällä. Valo houkuttelee hyönteisiä, ja ne yrittävät
päästä pulloon.
Tarvikkeet: Iso muovipullo, maalarinteippiä,
mustaa maalia, polttimo, taskulampun paristo
Valmistus:
1. Leikkaa muovipullo poikki hiukan kaulan
alapuolelta. Käännä suu sisäänpäin ja
teippaa se paikoilleen.
2. Leikkaa sitten pullon pohjaan reikä ja
aseta siihen polttimo, jonka olet
yhdistänyt paristoon.
3. Maalaa pullon alaosa mustaksi.
Muovisia jätetavaroita voidaan käyttää monipuolisesti askarteluun. Seuraavassa joukko vihjeitä.

Kirjaa tulokset ylös. Vertaa tuloksia. Voit esim. verrata eri kuukausien tuulisuutta mittaamalla tuulisuuden jokaisen testikuukauden tietyltä ajalta.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.3.1.25 Kelloja jätemateriaaleista *
Alkuopetuksessa opetellaan tuntemaan kellonaikoja. Tässä yhteydessä voidaan tehdä oma harjoittelukello erilaisia jätemateriaaleja hyödyntäen. Voidaan valmistaa pöytä- tai seinämalli. Voidaan pystyttää Aika -teemalla näyttely, johon
kellot ja muut tuotokset kootaan.
Tarvikkeet: Esim. maitopurkki, viilipurkki, pyöreä pahvinen juustorasia, kartonkia, lankarullia,
kananmunakennoja, askartelumaaleja, siveltimiä,
valmis kellotaulumoniste jokaiselle oppilaalle,
haaraniittejä, sakset ja liimaa
Valmistus:
Seinä- tai pöytäkello
1. Maalataan maitopurkki tai päällystetään
se mukavalla paperilla.
2. Liimataan kellotaulumoniste kartongille
tai pyöreän juustorasian pinnalle.
Kiinnitetään viisarit, jotka on tehty esim.
värikartongista tai tukevasta foliosta
(esim. viilipurkin kannesta), haaraniiteillä
kellotauluun.
3. Liimataan kellotaulu maitopurkkitaustaan.
Jos halutaan tehdä seinäkello, hyvät
punnukset saadaan lankarullista, jotka
kiinnitetään nyöreillä kelloon.

3.3.1.23 Eko-Elmerin paineilmaraketti
**/***
Tarvikkeet: Pehmeä korkillinen muovipullo,
muovipilli, liimaa, olkipilli, paperia, sinitarraa,
sakset
Valmistus:
1. Poraa pehmeän muovipullon korkkiin
reikä ja työnnä muovipillin pää reiästä
sisään. Tiivistä saumat liimalla.
2. Rakenna 10 cm mittaisesta olkipillistä
raketti. Olkipillin täytyy olla muovipilliä
väljempi, jotta se mahtuu kunnolla muovipillin päälle. Liimaa raketin siivekkeet
paperista ja kärki sinitarrasta. Muista
kiinnittää kärki tukevasti runkoon.
3. Työnnä muovipilli niin pitkälle raketin
sisään, että sen pää koskettaa sinitarraa.
Kun puristat pulloa äkkiä ja voimakkaasti,
raketti saattaa lentää melkein kymmenen
metrin päähän.
Mitä tapahtuu?
Pullosta ilma pakkautuu raketin kärkeen ja purkautuu sieltä kovalla voimalla raketin suuttimen kautta ulos, mistä seuraa vastavaikutuksena raketin liikkeelle lähtö.
Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen taikatemput. Helsinki: Schildts Förlags Ab.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Herätyskello
1. Maalataan viilipurkki askartelumaalilla.
2. Liimataan sen suupuolen päälle tukeva
paperi, johon piirretään kellotaulu.
Liikkuvat viisarit tehdään foliosta tai
kartongista.
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3.

löin kannattaa tehdä laskuvarjon huipulle peukalon kokoinen reikä. Näin hyppääjä leijailee
kauniimmin alas.

Liimataan herätyskellon jaloiksi askartelumaalilla maalatut munakennot. Niiden
varassa kello pysyy seisomassa pöydällä.
Herätyskellon nuppi saadaan vaikkapa
maalatusta lankarullasta tai korkista.

4.

3.3.1.28 Pomppupupu *
Tarvikkeet: valkoinen muovipussi, vanua, vanhoja lumppuja tai sanomalehden palasia, kangasta, puuvillalankaa, kumilenkkejä, askartelumaaleja, ohutta kuminauhaa
Valmistus: Täytetään 2/3 muovipussista vanulla,
pieniksi paloiksi leikatuilla lumpuilla tai sanomalehtisilpulla. Sanomalehtisilppu on siitä hyvää,
että se on kevyttä. Tästä tulee pupun vartalo. Sidotaan kangassuikaleella tai muovilenkeillä. Täytetään loppu osa pupun pääksi pussin sankoja
myöten. Sidotaan yläosa kumilenkillä. Jätetään
sangat roikkumaan korviksi. Maalataan pupulle
yksityiskohdat (silmät, nenä, viikset, etutassut
jne.) askartelumaaleilla tai liimataan ne kankaasta
ja puuvillalangasta. Kiinnitetään joustava kuminauha pupun korvien ympärille pomputusnaruksi. Pupu on valmis leikkikaveriksi.

Lähde: Elo, K. & Kananoja, S. & Kananoja, T. 1973.
Luo leikiten 1. Käsityötä ja askartelua. Tampere:
Tampereen Kirjapaino Oy.

3.3.1.26 Leija **/***
Leijan rakentamiseen voidaan mainiosti käyttää
jätemuovia tai -kangasta. Klassinen rekileija sopii hyvin ensimmäiseksi leijaksi. Myöhemmin
taitojen karttuessa voidaan rakentaa monimutkaisempia malleja. Tietoja leijoista ja erilaisista
malleista löytyy kirjasta Bondestam, M. 1982.
Lennä, lennä leijani. Espoo: Weilin & Göös.
Tarvikkeet: Iso tukeva muovipussi tai jätesäkki,
puurimoja, tukevaa teippiä (esim. ilmastointi- tai
pakkausteippi), lennätyslankaa (esim. kalastajalanka), kela, sakset, maalia, värillistä muovia tai
muuta koristemateriaalia.
Valmistus:
1. Leikkaa muovista leijan muotoinen pala.
Kiinnitä puurimat sivuille teipillä.
2. Leikkaa leijan yläosaan ilma-aukot.
3. Kiinnitä alaosaan värikkäitä nauhoja.
4. Kiinnitä sivuihin langat ja yhdistä ne
kelalla olevaan pitkään lennätyslankaan.

3.3.1.29 Pieni liina, matto tms. *
Tarvikkeet: Muovipusseja, sakset, paksu virkkuukoukku, kudontakehys tai pienoiskangaspuut
Oppilaat tuovat kotoa erilaisia muovipusseja. Leikataan ne mahdollisimman pitkiksi suikaleiksi. Liitetään suikaleet yhteen pienillä solmuilla, leikataan päät ja keritään suikaleet keriksi. Käytetään kudonta- ja virkkaustöihin. Muovin sekaan voidaan laittaa kangaskudetta tai
esim. paperia.

Lähde: Tärppihieveri.1991. Suomen Partiolaiset.

3.3.1.27 Laskuvarjoleija **/***
Tarvikkeet: Kaksi puista pyykkipoikaa, muovikassi, ilmastointiteippiä, esim. kalastajalankaa,
tusseja
Valmistus: Liimaa pyykkipojat toistensa lomaan
siten, että toisesta pyykkipojasta muodostuu
lentäjän vartalo, toisesta taas kädet. Piirrä tusseilla lentäjäukon yksityiskohdat. Voit myös
värittää ukon iloisen väriseksi.
Aukaise muovipussi pohjasta ja toisesta reunasta ja piirrä muoviin halkaisijaltaan noin 40 cm
ympyrä. Leikkaa ympyrä irti ja kiinnitä siihen
kahdeksan 30 cm pituista lankaa teipillä tasaisin
välein.
Kiinnitä neljä vierekkäistä lankaa ukon
oikeaan käteen ja toiset neljä vasempaan. Kiinnitä leijaan lennätysnaru. Voit käyttää ukkoa
myös laskuvarjohyppääjänä. Voit esim. pudottaa
ukon ikkunasta tai katolta alas leijailemaan. Täl128
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3.3.1.30 Lintujen ruokapöytä **/***
Erikokoisista muovipulloista valmistuu helposti
talven ruokintapaikka pikkulinnuille.
Tarvikkeet: Kaksi muovipulloa, jotka mahtuvat
sisäkkäin (esim. mehukanisteri ja lasinpesunestepullo) askarteluveitsi, narua
Valmistus:
1. Leikkaa isompaan pulloon molemmille
sivuille ruokinta-aukot. Tee isomman
pullon pohjaan pyöreä reikä, josta mahtuu
pienemmän pullon suuaukko ilman
korkkia. Varo, ettei veitsi lipsahda sormeen!
2. Poista pienemmästä pullosta pohja ja
lyhennä se tarvittaessa sopivan mittaiseksi. Muotoile pienemmän pullon kaulaan
(ei kierteisiin) kaksi peukalon kokoista
aukkoa, josta siemenet pääsevät valumaan
ruokapöydälle.
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3.

4.

oksa, suklaamunan sisuskuoria, askarteluveitsi,
kalastajalankaa, siemeniä (vihanneskrassi tai rairuoho), höyheniä tai paperinarua oksien koristeluun (ei välttämätön)
Valmistus:
1. Laita oksa (ei liian pitkä eikä raskas) pystyyn
kukkaruukkuun tai lasipurkkiin, pidä sitä
pystyssä ja täytä ruukku tai purkki samalla
pienillä kivillä. Ruukun on oltava tarpeeksi
painava jotta se pysyy pystyssä. Huolehdi,
että oksa seisoo tukevasti pystyssä.
2. Koverra askarteluveitsellä munankuoren
puolikkaisiin pienet reiät. Pujota niistä
narut, jotta ne voi laittaa roikkumaan puunoksasta. Valmista monta samanlaista pikkuamppelia (yhdestä munasta tulee kaksi).
3. Täytä kuoret mullalla ja kylvä siemenet.
Laita riippuva puutarha kasvamaan
aurinkoiselle ikkunalle. Muista kastella
pikkuamppeleita päivittäin, sillä
munankuoret kuivuvat pienen koon
vuoksi nopeasti.

Laita pienempi pullo nurinpäin isomman
sisään, pujota sen suu isomman pullon
pohjassa olevaan reikään ja laita
pienemmän pullon korkki paikoilleen.
Näin se kiristyy tukevasti paikoilleen ja
kestää siemenien painon.
Tee isomman pullon korkkiin pikkuruinen
reikä, pujota siitä naru ja tee solmu korkin
sisäpuolelle, ettei naru pääse irtoamaan.
Kiinnitä narusta roikkumaan oksaan.
Pikkulintujen ruokapöytä on valmis.

Ruokapöytä on helppo täyttää. Aukaise isomman
pullon korkki ja valuta siemenet pienemmän pullon sisään. Halutessasi voit kiinnittää ruokapöydän myös kahvasta puunrunkoon, jolloin se pysyy vakaammin paikoillaan.
Hyvä syöttölaite syntyy myös ihra- ja siemenseoksella täytetystä jogurttipurkista, joka
ripustetaan purkin pohjasta roikkumaan puunoksaan. Rasvaseos kannattaa jähmettää purkkiin
ensin kylmässä.

Huom! Vastaavanlaisen isomman riippuvan puutarhan voit tehdä myös viilipurkeista. Maalaa tai
päällystä viilipurkit iloisen värisiksi. Laita ripustusnarut, kylvä siemenet, kastele ja laita roikkumaan eri korkeuksille esim. lankojen avulla kattoon tai ikkunaan kiinnitettyyn tukevaan käkkyräoksaan. Laita purkkeja tasaisesti molempiin
päihin, jotta oksan tasapaino säilyy.

3.3.1.31 Yllätyskukka */**
Tarvikkeet: Suklaamunan sisuskuori, mehupilli,
ohuita paperiserviettejä, talouspaperia tai silkkipaperia, kartonkia, liimaa, sakset
Valmistus:
1. Koverra varovasti saksenkärjellä
muovisen suojakuoren ala-osaan reikä,
johon mehupilli juuri ja juuri mahtuu.
Käytä paksuja mehupillejä, jolloin kukan
varsi on tukevampi.
2. Leikkaa servietistä tai silkkipaperista
kaksi tai kolme paperiympyrää. Laita
paperiympyrät muovisten suojakuorien
väliin tarkasti keskelle ja purista muovikuoren puoliskot yhteen. Varo terälehtien rikkoontumista. Muovikuoren
sisään voit kirjoittaa onnittelut, laittaa
karkin tai pienen lelun ystävälle, äidille
tai isälle.
3. Kiinnitä varsi liimalla kukkaosaan. Leikkaa
kartongista lehtiä ja pujottele niitä varteen.

3.3.1.33 Mehiläiskeppi *
Sopii kukan tukikepiksi tai kukka-asetelman piristykseksi. Suklaamunan sisuksista syntyy muitakin mainioita ötököitä eri tavoin koristellen
(maalaus, piipunrassijalat jne.).
Tarvikkeet: Suklaamunan sisuskuori, mustaa askartelumaalia, heteitä tai metallilankaa, cocktailtikku, puutikku, keltaista tarlataania, askarteluveitsi, sakset ja liimaa
Valmistus:
Tee mehiläisen vartalo suklaamunan keltaisesta sisuskuoresta. Maalaa siihen mustat raidat askartelumaalilla. Maalaa mehiläiselle myös silmät ja suu.
Maalin kuivuttua tee silmien yläpuolelle pienet reiät ja työnnä niihin heteet tai pienet metallilangan
pätkät tuntosarviksi. Tee samoin peräosaan pieni
reikä ja työnnä siihen cocktail-tikun pala pistopiikiksi. Tiputa reikiin pienet liimatipat, jolloin tuntosarvet ja pistopiikki pysyvät paikoillaan. Sulje kotelo ja tee mehiläisen vatsapuolelle reikä. Liimaa
tähän reikään puutikku. Leikkaa keltaisesta tarlataanista siivet ja liimaa ne mehiläisen selkään.

3.3.1.32 Riippuva puutarha */**
Hyvä kevätaskartelu, joka voidaan tehdä esim.
pääsiäiskoristeeksi luokkaan. Lapset tuovat kotoa suklaamunien sisuskuoria. Työ voidaan tehdä koko luokka yhdessä, pienryhmissä tai yksin.
Tarvikkeet: Tukeva ja tarpeeksi painava kukkaruukku (esim. saviruukku) tai iso lasipurkki, multaa, pieniä kiviä, tukeva ja monihaarainen puunEko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.3.1.34 Patterikello vanhasta muovilelusta
*/**/***

3.3.1.37 Hämähäkki *
Maalataan viili- tai jogurttipurkki tai päällystetään se paperilla tai kankaalla. Pujotellaan kahdeksaan lankaan tai naruun metallisia pullonkorkkeja. Tehdään väliin solmuja, etteivät kaikki korkit valahda langan päähän. Kiinnitetään ne roikkumaan ylösalaisin käännetyn viili- tai jogurttipurkin reunasta sisäpuolelta esim. teipillä. Puhkaistaan purkin pohjaan keskelle reikä ja pujotetaan siitä narulenkki. Tehdään iso solmu purkin
sisäpuolelle, jotta lenkki kestää purkin painon ja
liikuttelun. Maalataan tai liimataan paperista silmät ja suu.

Tarvikkeet: Vanha muovilelu esim. hiekkasihti,
kellonkoneisto, viisarit, tarranumerot (esim. 12,
3, 6 ja 9), askartelumaalia
Valmistus:
Maalaa lelu, jos se on ruman värinen tai haalistunut. Anna kuivua. Poraa leluun kellon akselille
sopivan kokoinen reikä (10 mm), asenna koneisto ja numerot paikoilleen. Kello on valmis kiinnitettäväksi seinälle. Voit tehdä myös pöytämallin
jostain tukevasti pöydällä seisovasta lelusta.
Omatekoista kelloa on kiva katsella ja vanhat lelut tulevat uusiokäyttöön.

3.3.1.38 Joulukuusenkello jogurttipurkista *

3.3.1.35 Kauhanukke */**

Tarvikkeet: Jogurttipurkki, kaksi kulkusta tai
massapalloa, lankaa, foliota, kangasta tai koristenauhaa, neula
Valmistus: Pujota puhtaan purkin pohjan läpi
kaksi lankaa. Jätä niiden toiset päät ripustusnauhaksi. Tee purkin sisäpuolelle juuri reiän alapuolelle lankoihin solmut. Pujota lankoihin kulkuset
tai massapallot. Tee toiset solmut estämään niiden liikkumisen. Päällystä purkki foliolla ja kiinnitä koristeeksi rusetti.
Lähde: Askartelu ja käsityö joulu 4/95.

Tarvikkeet: Vanhoja muovisia keittökauhoja, jäätelötikkuja, kangastilkkuja, spriiliukoisia tusseja, lankaa, kumilenkki tai lankaa, liimaa
Valmistus:
Kiinnitä jäätelötikku muovikauhaan siten, että
kauha on pesä ylöspäin ja kovera puoli eteenpäin. Helpoiten kiinnitys käy kiertämällä kumilenkki useampaan kertaan tikun ja kauhan varren ympärille tiukaksi sidokseksi. Voit käyttää
myös lankaa ja liimaa. Leikkaa ja liimaa nukelle
kankaasta vaatteet ja langasta hiukset. Piirrä kasvonpiirteet spriiliukoisilla tusseilla.
Vastaavasti erilaisia nukkehahmoja voi valmistaa esim. vanhoista puisista keittiökauhoista.

3.3.1.39 Koristekulho *
Tarvikkeet: Pesty kertakäyttöinen muoviastia,
villalankaa, liimaa, silkkipaperipaloja, pakkausrouheita ym. koristemateriaalia
Valmistus: Astia päällystetään ja sisustetaan halutulla tavalla pöytäkoristeeksi.
Sopii esim. pääsiäiskoristekulhoksi, jonka
sisälle voi askarrella tipuja, ruohoa, kukkia, koristemunia, pieniä pajunoksia jne.

3.3.1.36 Keilapeli */**
Tarvikkeet: 3 - 5 tyhjää muovipulloa (esim. limsa-, ketsuppi-, lasinpesuneste- tai shampoopulloja), askartelumaaleja, pensseli, sanomalehtipaperia
Valmistus: Maalaa pullot haluamillasi väreillä sanomalehtipaperin päällä. Anna maalin kuivua.
Muita muovipulloaskarteluja:

suppilo

kynttilämuotti

kompostikuivike-/lasten hiekkalaatikkokauha

koristepullo liimaamalla pintaan lankaa,
narua, pieniä kiviä ja simpukoita jne.

ihmishahmo yhdistettynä paperimassaan
(pöytäteatterihahmot)

marakassi (maalataan, täytetään herneillä,
riisillä tai pikkukivillä)

säästöpossu (kylkeen reikä, suuhun
pullonkorkki kärsäksi, yksityiskohdat
maalataan ja liimataan)
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3.3.1.40 Kuumailmapallo */**
Tarvikkeet: Kartonkia, tyhjä vanukaspurkki, puuvillalankaa, puuhelmiä, kangastilkkuja, tusseja
tai värikyniä, lävistäjä, askarteluveitsi, sakset ja
liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa kartongista kaksi kuumailmapallon muotoista kappaletta. Tee palloihin
viillot (kaarevaan yläreunaan lyhyempi ja
alareunaan pitempi). Liitä pallokappaleet
ristikkäin toisiinsa. Tee lävistäjällä kaksi
reikää molempien pallonpuoliskojen alareunaan. Solmi niihin noin 20 cm pituiset
puuvillalangat.
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3.

4.

3.

Tee vanukaspurkin yläreunaan tasaisin
välein neljä reikää ja pujota langat niiden
läpi. Laita jokaiseen lankaan purkin ulkopuolelle puuhelmi. Tee lankojen päihin
tiukat solmut.
Leikkaa kartongista kuumailmapalloon
matkustaja. Leikkaa ja liimaa kankaasta
vaatteet ja piirrä kasvot. Aseta matkustaja
kuumailmapallon koriin ja taivuta kädet
reunalle. Voit liimata matkustajan kiinni
koriin, jos haluat.
Kiinnitä pallo roikkumaan kattoon tai
ikkunaan.

4.

Lähde: Askartelu- ja käsityö 2/95

3.3.1.43 Rakennuksen pienoismalli
styroxista */**/***
Soveltuu hyvin itämaisten tasakattoisten rakennusten havainnollistamiseen. Uskonnossa käsitellään alkuopetuksessa Jeesuksen kotimaata ja
sen rakennuskulttuuria. Styroxista tai muusta
pakkausmuovista syntyy helposti myös muita
rakennusten pienoismalleja leikkaamalla, liimaamalla ja maalamalla. Rakenna vaikkapa hieno ritarilinna.
Tarvikkeet: Alustaksi tukeva pahvi- tai vanerilevy, styroxpakkauksia, styroxleikkuri, kartonkia,
askartelutikkuja, silkkipaperia, askartelumaaleja, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa tiilet styroxlevystä leikkurilla
ja rakenna niistä talo. Lyhennä tiiliä
tarvittaessa ennen liimaamista.
2. Liimaa osat yhteen kerroksittain. Muista
jättää ovi- ja ikkuna-aukot. Liimaa taloon
katto kartongista ja leikkaa portaat
styroxista.
3. Rakenna pihalle tulisija rypistelemällä
silkkipaperia kiviksi. Tee polttopuut
askartelutikuista. Voit tehdä pihapiiriin
muitakin yksityiskohtia styroxista,
kartongista, muovailumassasta jne.

Huom! Pallo-osa voidaan tehdä värikkäällä kankaalle päällystetystä kartongista. Palloon voidaan ommella taskut, joissa voi säilyttää esimerkiksi kampaustarvikkeita. Pallo kiinnitetään tällöin roikkumaan seinälle.
Lähteet: Askartelu ja käsityö 2/94 ja Askartelulehti Nro 82 talvi 98-99.

3.3.1.41 Kukkapurkki äidille *
Sopii esikoululaisille tai ekaluokkalaisille.
Tarvikkeet: Vanukas- tai jogurttipurkki, askartelumaalia, silkki- tai kreppipaperia, heteitä, vihreitä askartelupunoksia, sakset ja liimaa.
Valmistus:
Maalaa purkki. Leikkaa paperista haluamasi
muotoisia kukkia, pujota heteitä kukan läpi. Liimaa kukkien varsi askartelupunoksesta. Voit leikata ja liimata lehtiä vihreästä paperista. Täytä
vanukaspurkki silkki- tai kreppipaperilla. Liimaa
kukat seisomaan purkkiin.
Lähde: Askartelu- ja käsityö 2/95

Huom! Styroxlevystä tulee mainio lumiukko, kun
sen reunat nypitään epätasaisiksi. Värikkäät
yksityiskohdat syntyvät kartongista ja huopatilkuista. Lumiukko voidaan liimata seisomaan pystyyn esim. talvimaisemaa kuvaavaan pienoismalliin.
Lähteet: Askartelu ja käsityö 2/94 ja 5/94

3.3.1.42 Pääsiäiskukko *
Samalla perusohjeella voidaan valmistaa myös
muita eläimiä.
Tarvikkeet: Vanukaspurkki, kipsiä, höyheniä,
pyöreä puukeppi (läpimitta 15 mm), puinen
pyykkipoika, askarteluhuopaa, irtosilmät, askartelumaaleja, sakset ja liimaa
Valmistus:
1.
Sahaa pyöreästä puukepistä noin 15 cm
pala. Sahaa sen toinen pää viistoksi,
maalaa se ja anna kuivua.
2. Liimaa kepin viistoon päähän pyykkipoika. Maalaa pyykkipojan leuat oranssilla
maalilla ja muut puuosat esimerkiksi
keltaisella. Anna kuivua.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Liimaa valmiit silmät, huovasta leikatut
heltat sekä pieni höyhen harjaksi.
Sekoita kipsijauhe veteen ja kaada seos
vanukaspurkkiin. Paina pehmeään kipsiin
keppi, höyheniä ja komeat pyrstösulat.

3.3.1.44 Liikennevalot *
Tarvikkeet: Keksipakettien sisäkoteloita, tukevaa pahvia, kaksipuolista teippiä, mustaa askartelumaalia, kannellinen purkki (esim. raejuusto),
punaista, keltaista ja vihreää paperia, nitoja, sakset ja liimaa.
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Valmistus:
1. Leikkaa kartongista pupu, joka sopii
purkin kokoon. Leikkaa ja liimaa pupun
vaatteet kankaasta tai huovasta.
Piirrä kasvot tussilla.
2. Päällystä tyhjä jogurttipurkki huovalla ja
liimaa se pupun eteen. Leikkaa huovasta
henkselit, liimaa niiden toiset päät pupun
hartioiden taakse ja toiset päät purkin
etureunaan.
3. Laita jogurttipurkin pohjalle sanomalehtisilppua, päällimmäiseksi kerrokseksi
multaa ja kylvä siihen pääsiäisruohoa tai
vihanneskrassia.

Valmistus:
1. Kerää keksipaketeista
sellaiset sisäkotelot, joissa on
kolme pyöreää syvennystä.
2. Leikkaa tukevasta pahvista
valopylvään runko (4,5 x 24 cm).
Maalaa se ja kannellinen muovipurkki
mustiksi. Anna kuivua.
Kiinnitä keksipakkauksen kotelot
vastakkain yhteen kaksipuolisella teipillä
siten, että pylvään pahvinen runko jää
reilusti koteloiden väliin. Niittaa kotelo
vielä teippikiinnityksen jälkeen
kulmistaan yhteen.
Tee purkin pohjaan viivamainen aukko,
josta voit pujottaa pylvään pahvisen
runko-osan purkin sisään.
Huom. purkin kansi tulee pöytää vasten.
Leikkaa värillisistä papereista pyöreät
valot ja kiinnitä ne paikoilleen. Liimaa
yhteen koteloon vain yksi väri.
Ylimääräiset kotelot voi laittaa sisäkkäin
valopylvääseen. Niitä voi vaihdella
leikeissä sen mukaan, halutaanko
punaisen, keltaisen vai vihreän valon
palavan.

3.

4.

5.

Lähde: Askartelu ja käsityö 1/95, pääsiäinen

3.3.1.47 Ankka *
Tarvikkeet: Vanukaspurkki, kartonkia, punaista
paperia, akryylipalloja, silmiä, sakset ja liimaa
Valmistus:
Leikkaa kartongista ankalle tukeva jalkaosa, nokka, pyrstö ja siivet. Käännä vanukaspurkki ylösalaisin ja liimaa se ankan jalkojen päälle. Liimaa
siivet kylkeen ja nokka purkin pohjaan. Tee punaisesta paperista kieli nokan sisään. Liimaa silmänpohjiksi akryylipallot ja niiden päälle valmiit
tai huovasta leikatut silmät. Hapsuta pyrstö. Käherrä hapsut pyöreän kynän avulla ja kiinnitä
pyrstö liimalla.
Samaan tapaan vanukaspurkista saa kartonkiosien muotoa ja väriä muuntelemalla esim.
sammakon tai etanan.

Lähde: Askartelulehti nro 81/Joulu 1998

3.3.1.45 Avaruusrobotit ja -alukset */**
Tarvikkeet: Oppilaiden kotoa tuomia purkkeja,
pakkauskulhoja, rullia, korkkeja, tölkkejä, rasioita, laatikoita, vietereitä, nappeja, keppejä,
putkia yms., maalarinteippiä, tavallista teippiä,
talousfoliota, askartelupunoksia, puuhelmiä,
tilkkuja, sakset ja liimaa.
Valmistus:
Yhdistele toisiinsa purkkeja, tölkkejä, laatikoita,
rullia jne. tosiinsa maalarinteipillä. Kun olet saanut kaikki osat kiinni, päällystä kokonaisuus talousfoliolla, joka mukautuu helposti purkkien
ym. muotojen mukaan. Pään, kädet ja päähineet
voit kiinnittää liimalla ja tavallisella teipillä. Liimaa vielä folion päälle nappeja ym. pientä. Toimivat kädet ja antennit saat kiertämällä ne värikkäistä askartelupunoksista.
Lähde: Askartelu ja käsityö 74/ kevät-kesä 2/97.

Lähde: Askartelu ja käsityö 1/95

3.3.1.48 Leijona *
Tarvikkeet: Vanukaspurkki (mielellään keltainen), keltaista kartonkia, lankaa, virkkuukoukku, helmenpuolikas, musta tussi, sakset ja liimaa
Valmistus:
Leikkaa leijonalle takajalat, etujalat ja pyöreä pää. Piirrä pääosaan kasvot tussilla ja liimaa
nenä puuhelmen puolikkaasta. Hapsuta pääympyrän reunat harjaksi. Taivuta hapsuista joka toinen ylöspäin. Virkkaa villalangasta ketjusilmukkahäntä. Pujota se takajalkaosaan tehdystä reiästä nurjalle puolelle. Liimaa pää kiinni tai tee
pitävä solmu. Liimaa etu- ja takajalkojen väliin
tyhjä vanukaspurkki. Liimaa pääosa etujalkoihin.

3.3.1.46 Rairuohopupu *
Tarvikkeet: Tyhjä jogurttipurkki, kartonkia, kangasta, askarteluhuopaa, sakset ja liimaa
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3.3.1.49 Muovipullokukka */**
Tarvikkeet: Muovipullo (esim. litran virvoitusjuomapullo), askartelumaaleja, sivellin, pullonkorkkeja, tukeva puutikku tai luonnonoksa, vihreää kartonkia, metallilankaa, itsestään kovettuvaa massaa tai kipsiä, silkkipaperia, manillanarua,
terävät sakset ja liimaa, (hiekkaa)
Valmistus:
1. Katkaise kukkaa varten muovipullo noin
10 cm:n päähän kaulasta. Leikkaa siihen
terälehdet siten, että pullon suu jää kukan
keskustaksi. Leikkaa terälehdet haluamasi
kukan muotoisiksi. Muovipullosta on
helppo leikata esim. auringonkukka,
krookus, tulppaani tai mansikka.
2. Liimaa pullon suuhun puutikku kasvin
varreksi. Maalaa varsi ja kukka.
3. Liimaa kukan keskustaan heteitä
puretusta narusta ja emejä pienistä silkkipaperipalloista. Voit liimata keskustaan
myös maalatun pullonkorkin.
4. Leikkaa lehdet vihreästä kartongista ja
liimaa ne paikoilleen. Lehtivarsiksi voit
tarvittaessa käyttää metallilankaa.
5. Leikkaa pullon alaosa noin 5 cm korkeaksi
ja liimaa sen pohjalle pullonkorkki ylössuin. Maalaa alusta ja korkki.
6. Täytä korkki kipsillä tai massalla ja paina
kukan varsi siihen. Kukka pysyy paremmin
pystyssä, jos täytät alustan hiekalla.

5.
6.
7.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.3.1.51 Muovipullohahmot */**
Tyhjistä saippua, shampoo yms. pulloista voit tehdä mitä tahansa hahmoja, jotka sopivat paitsi
koristeiksi myös pöytäteatterinukeiksi.
Tarvikkeet: Muovipulloja (isoja täytettäviä
saippuapulloja, shampoopulloja tms.), massapalloja (n. 40 mm), villalankaa, askartelupunoksia, höyheniä, sarvimakaroneja, pippureita, kartonkia, huopaa, askartelumaalia, silkkipaperia,
kaksi nivellettyä mehupilliä, luonnonkorkki,
cocktailtikkuja, tähtipaljetteja, sakset ja liimaa
Valmistus:
Inkkari
1. Maalaa massapallo intiaanin kasvoiksi.
Liimaa siihen makaroni nenäksi ja pippurit
silmiksi. Tee villalangasta pitkät palmikot
ja liimaa ne paikoilleen.
2. Liimaa pää muovipullon päälle.
Voit maalata myös muovipullon.
3. Leikkaa jalkaosa kartongista. Liimaa pullo
jalkaosan päälle. Voit liimata kengiksi
maalatut massapallon puolikkaat.
Tee sandaalit villalangasta.
4. Leikkaa ja liimaa huovasta lannevaate.
Koristele se hapsuin.
5. Liimaa käsivarret ja hiuspanta askartelupunoksesta. Liimaa pantaan muutama
tähtipaljetti ja höyhen.
6. Liimaa luonnonkorkin ympärille
askartelupunos ja yhdistä punoksen päät
lenkiksi, jonka pujotat inkkarin kaulaan.
Paina korkkiin muutama höyhenellä
koristeltu cocktailtikku nuoleksi.
Sheriffi
1. Maalaa massapallo pääksi ja liimaa siihen
pippureista silmät ja makaronista nenä.
Liimaa hiukset villalangasta.
2. Maalaa tarvittaessa pullo mustaksi ja
kiinnitä pää sen suulle.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.3.1.50 Lintu (esim. pingviini tai ankka)*/**
Tarvikkeet: Muovipullo (esim. ketsuppi- tai
shampoopullo), kolmionmuotoinen pesuainemitta, kartonkia, huopaa (mustaa, oranssia, valkoista), askartelumaaleja (valkoista, keltaista,
mustaa), sivellin, leivospaperi, irtosilmiä tai
tablettien läpipainopakkaus, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Maalaa pullo ja kolmiomitta valkoiseksi.
Maalaa mitan varsi pingviiniä varten
mustaksi ja ankkaa varten keltaiseksi.
2. Liimaa mitta ylösalaisin pullon suulle
pääksi.
3. Liimaa pingviinille takki päällystämällä
puolet pullon pinnasta pituussuunnassa
mustalla huovalla. Päällystä myös pesuainemitan pohja sekä etu- ja takasivut
mustalla huovalla. Voit myös maalata
pingviinin mustat osat.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Liimaa nokan juureen oranssi huopasuikale. Leikkaa huovasta siivet ja pyrstö
ja liimaa ne paikoilleen.
Leikkaa kartongista räpyläjalat ja liimaa
ne pullon pohjaan.
Leikkaa ja liimaa leivospaperista kaulus ja
huovasta tehty rusetti sen päälle.
Kiinnitä silmät (irtosilmät, huovasta tai
tablettien läpipainopakkauksesta leikatut
muoviympyrät, joihin mustasta huovasta
liimataan mustuaiset).

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

133

3.

Leikkaa kartongista jalat samoin kuin
inkkarille ja liimaa jalkaterien päälle
massapallot.
Leikkaa valkoisesta askarteluhuovasta
päitä kohti kapeneva suikale ja liimaa se
liiviksi. Tee myös vyö askarteluhuovasta.
Koristele sekä liivi että vyö tähtipaljeteilla.
Liimaa kädet askartelupunoksesta ja
kaulahuivi pienestä kangaskolmiosta.
Taita kaksi silkkipaperikaitaletta kaksinkerroin ja hapsuta niiden pitkät sivut.
Liimaa ne sheriffin housujen sivusaumoihin.
Tee nivelletyistä mehupilleistä pistoolit ja
koristele ne. Kiinnitä pyssyt vyöhön
pienien huopalenkkien avulla.
Tee hattu kartongista. Leikkaa ensin
ympyrä lieriksi ja poista siitä keskiosa.
Liimaa sen ympärille lieriö ja tee hatun
kansi silkkipaperista. Liimaa hattuun
tähti kokardiksi.

4.

5.
6.

7.
8.

3.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.3.1.53 Valokuvakehykset *
Tarvikkeet: Kaakaopurkin muoviset kannet, kuvia, liimaa
Valmistus: Irrota kaakaopurkista kaksiosainen,
saranoitu muovikansi. Toinen puoli on umpinainen kansi ja toisella puolella on pelkkä kehys.
Liimaa lemmikkisi tai jokin muu kuva kehykseen
ja umpikannen päälle. Taita kannet 90 asteen kulmaan ja ne pysyvät pystyssä.
Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.3.1.54 Sammakot *

Lähteet: Askartelu ja käsityö 3/95 ja 4/95
Huom! Kapea ja kiikkerä pullo pysyy paremmin
pystyssä, jos pohjalle pannaan painoksi esim. pikkukiviä.

Tarvikkeet: Lääkepurkin kansi, askartelumaalia
(vihreää ja sinistä), kartonkia (punaista, vaaleanja tummanvihreää), silmät, stryroxalusta, heiniä
ja olkia, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Irrota muovisen lääkepurkin kansi ja sen
alapuolella oleva pieni rengas.
Älä irrota kantta renkaasta.
Maalaa osat vihreällä maalilla.
2. Leikkaa vaaleanvihreästä kartongista
sopivan kokoiset räpylät ja liimaa ne
renkaan alle.
3. Leikkaa punaisesta kartongista kieli ja
kierrä sitä rullalle kynän avulla. Leikkaa
silmäpohjat vaaleanvihreästä kartongista
ja liimaa niiden päälle valmiit silmät.
4. Maalaa alusta siniseksi. Liimaa sen päälle
pari tummanvihreästä kartongista
leikattua lumpeenlehteä ja sammakot
sniiden päälle. Työnnä huokoiseen alustaan muutamia olkia ja heiniä ruovikoksi.

3.3.1.52 Akvaario tai kasvipuutarha */**
Tarvikkeet: Pesty kertakäyttöinen muoviastia,
tukevaa pahvia, kiviä, heiniä, kuivakukkia, kartonkia tai softista, huopaa, tusseja tai kimalleväriä, (itsestään kovettuvaa massaa tai värikästä
muovailuvahaa) askartelumaalia, siimaa, piirtoheitinkalvoa, neula, sakset ja liimaa
Valmistus:
Akvaario
1. Liimaa astian pohjaan kiviä ja niiden
lomaan heiniä ja kuivakukkia. Leikkaa
softiksesta tai kartongista muutama pieni
kala ja koristele ne tussilla tai kimallevärillä molemmin puolin. Leikkaa kaksinkertaisesta piirtoheitinkalvosta purkille
kansi ja kiinnitä kalat siihen siimojen
avulla roikkumaan. Ompele kansi siimalla
purkin reunaan kiinni.
Kasvipuutarha
1. Leikkaa pahvista purkin yläreunaa apuna
käyttäen ympyrä, josta tulee kasvipuutarhan lattia. Maalaa ympyrä
muistuttamaan tiililattiaa.
2. Leikkaa ja liimaa softiksesta, kartongista
tai huovasta erilaisia kukkia, lehtiä ja
varsia. Liimaa ne tiililattialle.
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Voit muotoilla kukkia ja niiden ruukkuja
myös massasta tai muovailuvahasta tai
käyttää sammalta, heiniä ja kuivakukkia.
Liimaa kirkas muovirasia pahviympyrän
päälle kupolimaiseksi katokseksi.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.3.1.55 Hiiri *
Tarvikkeet: Pesuainepullon kaksoiskannellinen
korkki, harmaata askartelumaalia, harmaata huopaa, pieni pala mustaa tai vaaleanpunaista huopaa, irtosilmät, kartonkia (harmaata ja valkoista), lankaa, sakset ja liimaa
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Valmistus:
1. Maalaa korkki harmaalla maalilla.
Korkista tulee hiiren vartalo
(päällyskorkin avaamalla muodostuu suu)
2. Leikkaa kartongista jalat.
Liimaa jalkaosa korkin alle.
3. Leikkaa ja liimaa etutassut, häntä ja
puikeat korvat harmaasta huovasta.
4. Kiinnitä valmiit silmät, lankaviikset ja
huopanenä. Leikkaa etuhampaat
valkoisesta kartongista ja liimaa ne viiksien
alapuolelle kannen alareunan taakse.
Leikkaa ja liimaa kaulaan huovasta rusetti.

4.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

5.

3.3.1.56 Siilin pesä *
Tarvikkeet: Viilipurkki, sanomalehteä tai talouspaperia, vesivärit, sivellin, pahvialusta, risuja, kiviä, jäkälää, lehtiä, askartelumassaa tai taikataikinaa, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Aseta viilipurkki ylösalaisin ja leikkaa siihen
oviaukko. Liimaa purkki pahvialustalle.
2. Liimaa purkin päälle talouspaperista tai
sanomalehdestä pyöriteltyjä palloja vieri
viereen. Maalaa ne vesiväreillä syksyiseksi
liiman kuivuttua. Maalaa halutessasi myös
alusta. Anna kuivua.
3. Koristele pesä ja sen ympäristö syksyn
lehdillä, risuilla, kivillä ja jäkälillä.
4. Muovaile siili taikataikinasta tai valmiista
askartelu massasta. Maalaa siili.

Lähde: Milne, L. 1995. Fun Factory. Games and
Toys from Househould Rubbish. London:
Reader´s Digest.
Samaan tapaan voit valmistaa isoista mehu- tai
ruokaöljykanistereista myös muita naamarihahmoja.

3.3.1.58 Kumilenkkitraktori */**
Kumilenkkitraktori/lankarullatraktori/ikiliikkuja
on vanha perinnelelu, joka on hauska tehdä ja
jota sitten on hauska seurata ja yrittää saada se
mönkimään.
Tarvikkeet: Puinen lankarulla, varalla muovinen
lankarulla, lankanaula 15 mm, tavallinen naula
35 mm, tai tulitikku tai tikkaritikku, kumilenkki
tai -rengas, virkkuukoukku tai metallilangan pätkä, metallialuslaatta eli rikka tai kynttilästä vuoltu aluslaatta
Työvälineet: vuolupuukko tai mattoveitsi, vasara, styroxleikkuri tai pieni metallisaha, 60 mm
naula
Valmistus:
1. Tee puukolla tai terävällä veitsellä
painamalla v-kirjaimen muotoiset lovet
n. 4 - 5 mm välein lankarullan reunoihin.
2. Lyö pieni 15 mm naula lankarullan toiseen
päähän lähelle reikää siten, että naula jää
näkyviin n. 5 mm.
3. Pujota kumilenkki reiän läpi esim.
virkkuukoukun avulla ja sido sen toinen
pää naulaan.
4. Pujota renkaan toinen pää metallialuslaatan tai kynttilälaatan läpi sekä työnnä
35 mm naula, tulitikku tai tikkaritikku
aluslaatan ja kumirenkaan väliin.
Huom. pitkä kumirengas pujotetaan
takaisin pieneen naulaan.

Lähde: Askartelu ja käsityö 65, syksy 3/95

3.3.1.57 Leijonanaamari */**/***
Tarvikkeet: Iso (5 litran) muovikanisteri, lyijykynä, terävä askarteluveitsi, pakkauspahvia tai
tukevaa kartonkia, askartelumaaleja, kuminauhaa, hiekkapaperia, sakset ja liimaa. Käytä mehukanisteria, joka on hyvin pesty ja kuivattu, älä
missään tapauksessa käytä myrkyllisiä aineita
sisältänyttä kanisteria.
Valmistus:
1. Leikkaa kanisterin pohja pois noin 5 - 7,5
cm korkeudelta. Hio kanisterin yläosan
pintaa kevyesti hiekkapaperilla.
2. Leikkaa saksilla kanisterin yläosasta
suikaleita, jotka jäävät yläreunastaan kiinni.
Leikkaa kaikki suikaleet yhtä pitkiksi.
Voit koettaa kähertää suikaleita ulospäin
saksien kärjillä.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Aseta kappale siten, että kaatoaukko on
alapuolella - siitä tulee naamarin suu.
Leikkaa askarteluveitsellä silmäaukot ja
viillot korvien kiinnittämistä varten. Piirrä
ja leikkaa korvat pahvista. Työnnä ne
viilloista naamarin sisäpuolelle ja kiinnitä
teipillä. Voit myös kiinnittää naamariin
silmät pahvista. Leikkaa myös kuono-osa
pahvista. Tee se niin pitkäksi, että kanisterin sanka jää sen alle.
Liimaa se paikoilleen.
Koverra askarteluveitsellä pienet reiät
naamarin molemmille puolille. Kiinnitä
reikiin kuminauha tai molemmin puolin
solmittavat nauhat.
Maalaa leijonanaamari askartelumaaleilla.
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3.

Naulaa kierretään niin, että kumilenkki on
kireällä. Traktori asetetaan pöydälle tai
lattialle. Naulan kärjen täytyy koskettaa
pöytää, jolloin se siirtää purkautuvan
kumirenkaan liikkeen lankarullaan ja
traktori mönkii eteenpäin.

Huom! Kokeilemalla löydät oikean reikäkoon.
Kokeile myös eri muotoisia viiltoja.

Kumilenkkitraktorin rakentamisen voidaan pohtia monia asioita. Vaikuttaako kumilenkin pituus?
Entä eripituiset naulat? Mitä eroa on metalli- ja
kynttilärikan käytöllä? Entä muovi- ja puulankarullan ero? Vaikuttavatko lovet traktorin liikkumiseen?

Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

3.3.1.61 Mehukanisterimaila */**

Lähde: Hautakangas, J. 1997. Pikku Nikkari. Puutyökirja päiväkodeille ja alkuopetukseen. Helsinki: Otava.

Tarvikkeet: Muovinen mehukanisteri, tyhjä talouspaperirulla tai muu tukeva pahvirulla, teippiä, aaltopahvia, sakset
Valmistus:
1. Leikkaa mehukanisterista pohja pois,
jos aiot ottaa mailalla myös koppeja
(haavipallo).
2. Leikkaa neljä lyhyttä viiltoa kanisterin
suuhun, jotta rullan saa tiukasti siihen
kiinni. Teippaa rulla vielä varmuuden
vuoksi kanisteriin kiinni.
3. Vahvista pahvirullaa taittamalla sen sisään
samanpituinen aaltopahvinpala.
Pahvin pitää olla sopivan leveä, jotta sen
voi taittaa V:n muotoon ja että se tukee
rullaa tiukasti sisäpuolelta.

3.3.1.59 Yhden hengen pallopeli */**
Tällä yksinkertaisella pelillä lapsi voi harjoitella
silmän ja käden koordinaatiota: lapsi heittää pallon ilmaan ja yrittää saada sen kiinni mehukanisteriräpylään.
Tarvikkeet: Muovinen mehukanisteri, sakset tai
askarteluveitsi, kuminauhaa, pingispallo tai
sulkapallo
Valmistus:
1. Leikkaa mehukanisterin pohja pois. Paina
pieni reikä kantokahvan vastakkaiselle
puolelle leikkauspinnan viereen.
2. Työnnä reikään noin 60 cm pitkä kuminauha. Tee sisäpuolelle pitävä solmu.
3. Tee myös kuminauhan toiseen päähän
pieni solmu. Paina pingispalloon saksen
kärjillä pieni reikä. Paina solmu pallon
sisään reiän kautta. Voit kiinnittää kuminauhan toiseen päähän pingispallon sijasta
myös sulkapallon tai ison massapallon.

Mehukanisterimailaa voi käyttää koppien ottamiseen tai pallon lyömiseen maaliin.
Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

3.3.1.62 Hiekkaheiluri */**/***
Tämä on sopiva lämpimän päivän rantatouhu.
Tarvikkeet: Kolme keppiä (pituus 1 ½ m), pahvia
tai tukevaa paperia, litran muovinen mehukanisteri, narua, kuivaa ja hienoa hiekkaa (esim. rannalta), sakset, piikki, teippiä
Valmistus:
1. Sido kepit toisesta päästä yhteen.
Taivuta ne kolmijalaksi.
Upota jalat tukevasti maahan.
2. Leikkaa noin litran mehukanisterista pohja
pois. Tee neljä reikää lähelle leikattua
reunaa sekä yksi korkin keskelle.
Kokeile, mahtuuko hiekka kunnolla
valumaan reiästä. Suurenna reikää
tarvittaessa. Kierrä korkki kanisteriin
kiinni. Teippaa sen reikä umpeen.

Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

3.3.1.60 Jääpuikkotaidetta */**/***
Tarvikkeet: Muovipurkkeja esim. jogurttipurkkeja, (askartelumaaleja ja siveltimiä), narua, askarteluveitsi tai metallipiikki
Valmistus:
1. Maalaa jogurtti- tai muut muovipurkit
kylmillä talven värisävyillä.
2. Tee pieniä reikiä muovipurkkien pohjiin.
Reiät eivät saa olla liian pieniä, eivätkä
liian suuria. Liian suurista reiistä vesi
valuu pois ennen kuin se jäätyy.
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Tee purkkeihin ripustuslenkit. Ripusta ne
ulos esim. puun oksaan. Odota pakkassäitä. Kaada purkit täyteen vettä ja odota
jääpuikkojen muodostumista. Voit joutua
kaatamaan vettä useampaan otteeseen,
ennen kuin vesi jäätyy puikoiksi.
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5.

Pujota ja sido noin 140 cm pitkä naru
jokaiseen neljään reikään, sido toiset päät
yhteen ja ripusta ne keppien yhtymäkohdasta siten, että kanisterin korkki
roikkuu noin viiden senttimetrin
korkeudella maasta.
Aseta maahan kanisterin alle pahvi tai
tukeva paperi. Täytä kanisteri hienojakoisella hiekalla.
Kun kaikki on valmista, ota teippi
kanisterin korkin reiästä pois. Heiluta
kanisteria hiukan. Heilurin keinuessa ja
hiekan valuessa muodostuu hiekasta
paperille jännittäviä kuvioita.
Kokeile, saatko hiekasta säännöllisiä
kuvioita esim. spiraalin.

3.3.1.65 Kasvimaan nimikyltit */**/***
Tarvikkeet: Muovisia kertakäyttöpakkauksia,
spriiliukoisia askartelumaaleja, siveltimiä, teippiä, keppejä
Valmistus:
1. Leikkaa noin 10 x 10 cm kokoisia muovipaloja kertakäyttöpakkauksista. Piirrä
niihin kuvia kasveista, joita kodin tai
koulun puutarhassa kasvaa. Maalaa kuvat
ja kirjoita kylttiin myös kasvien nimet.
Anna kuivua kunnolla.
2. Kiinnitä valmiit kyltit suoriin keppeihin
teipillä. Vie kyltit kasvimaalle oikealle
paikalle.
Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

Huom! Hiekan on ehdottomasti oltava kuivaa ja
hienorakenteista.
Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

3.3.1.66 Esineitä pesuainemitoista ja
pesupalloista */**

3.3.1.63 Kierrätysveneet *

Muoviset pesuainemitat ja kuitukankaiset pesupallot soveltuvat hyvin erilaisten pienten esineiden askarteluun. Niistä voi valmistaa laivoja, eläimiä, satuhahmoja jne. erilaisten lisämateriaalien
avulla. Lisäksi tarvitset esim. askarteluvärejä,
piipunrassia, massapalloja, huopaa, nahkaa, turkista, softista, paperia, akryylipalloja. Lapset voivat ideoida pesupallosta esim. jonkun eläin- tai
mielikuvitushahmon (vaikkapa Kerkko-Kärpänen tai Roska-Repe)

Tarvikkeet: Muovisia kertakäyttöpakkauksia,
askartelumaaleja, siveltimiä, keppejä, kangasta
tai paperia, teippiä, liimaa, pieniä leluhahmoja
(suklaamunista)
Valmistus:
1. Maalaa einesruokapakkaukset
haluamallasi tavalla. Anna kuivua.
2. Kiinnitä veneisiin mastot ja purjeet
kepeistä ja paperista tai kankaasta.
Kokeile, että vene on tasapainossa ennen
maston kiinnittämistä.
Käytä kiinnitykseen liimaa ja teippiä.
3. Pane pieniä leluhahmoja veneisiin
matkustajiksi. Järjestä purjehdusregatta.

Lähteet: Askartelu ja käsityö 5/94 ja 5/95.

3.3.1.67 Kahvipannunalunen */**/***
Tarvikkeet: Kaksi kahvipaketin foliopussia, superlonia, puuhelmiä, neula ja lankaa, sakset
Valmistus:
Taita kummankin pussin suusta noin 3 cm sisäpuolelle. Leikkaa superlonlevystä pussin kokoinen pala ja työnnä se toisen pussin sisään. Pujota
tämä suu edellä toisen pussin sisään. Ompele
päällimmäisen pussin suu kiinni. Ompele reunoihin puuhelmiä koristeeksi.

Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

3.3.1.64 Rengasliidokki */**
Tarvikkeet: Mehupilli, paperia, sakset, teippiä
Valmistus:
1. Tee paperista kaksi suikaletta: toinen 18 cm
ja toinen 25 cm pitkä. Taivuta paperisuikaleet renkaiksi ja teippaa ne kiinni. Kiinnitä
ne teipillä mehupillin molempiin päihin.
2. Pidä pillistä kiinni niin, että pienempi
rengas on edessä. Lennätä liidokki ilmaan.
Järjestä liidokkikisat luokan kesken.
Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Lähde: Askartelu ja käsityö 5/94.
Huom! Kahvipakettien foliopusseja voidaan
käyttää esim. erilaisten rakennelmien ja pienoismallien yksityiskohtiin tai joulukoristeiden askarteluun.
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3.3.1.68 Kynttilät */**/***
Kynttilät ovat hyvä jätemateriaaliaskartelu, koska niiden valmistamisessa voidaan hyödyntää
useita jätemateriaaleja samalla kertaa. Kaupasta
ostetun kynttiläseoksen joukkoon voidaan mainiosti sulattaa vanhoja kynttilänpätkiä. Valumuotteina voidaan käyttää esim. vanhoja mehuja maitopurkkeja, muovisia shampoopulloja, kananmunakennoja, lasipurkkeja, saviruukkuja ja
säilykepurkkeja. Kynttilä voidaan valamisen jälkeen joko irrottaa muotista tai jättää siihen, jos
valuastia on kaunis. Jos jätät kynttilän astiaan,
varmista, että astia on palamatonta materiaalia.
Tarvikkeet:

steariinia ja parafiinia pohja-aineeksi
(kätevin valmiina 50:50 seoksena)

vanhoja kynttilänjämiä

sydänlankaa (saatavissa kolmea eri
paksuutta, käytetään kynttilän paksuuden
mukaan)

erilaisia muotteja ja valmistusastioita

haluttaessa kynttilävärejä

tukevia puutikkuja tai puikkoja

sinitarraa

painoja esim. pieniä rautanauloja

vanha kattila sulatukseen

suurempi kattila vesihauteeseen

sanomalehtiä pöydän suojaukseen

3.

4.

5.

Kynttiläseoksen sulatus:
Kynttiläseos on herkästi syttyvää. Siksi se kannattaa sulattaa vesihauteessa. Siis sulatuskattila
isompaan kattilaan, jossa on vettä. Kun vesi kiehuu, se sulattaa turvallisesti seoksen ilman liikaa
käryä ja tulipalovaaraa. Seoksen sopiva lämpötila on +70 ºC. Sitä ei saa koskaan kuumentaa yli
+100 ºC. Älä jätä koskaan seosta sulamaan yksikseen. Jos seos syttyy palamaan, tukahduta palo
kannella, älä koskaan vedellä.

6.

Lasten kanssa on mukava valaa kynttilöitä myös
hiekkaan. Jos luokassa on hiekkalaatikko, voidaan
kynttilät valaa siihen. Myös laakeassa vadissa olevaan hiekkaan voidaan valaa kynttilöitä. Kynttilä
irrotetaan hiekasta sen jähmetyttyä kunnolla.
Kynttilän pinta jää mukavan rosoiseksi.

A. Muottiin valetut kynttilät
1. Leikkaa muotti, kartonkitölkki tai esim.
shampoopullo, sopivan korkuiseksi.
Muotin on oltava pari senttiä valettavaa
kynttilää korkeampi. Leikkaa muotin
yläreunaan vastakkaisille puolille pienet
lovet. Tee muotin pohjaan terävien saksien
kärjellä tai askarteluveitsellä pieni reikä
sydänlankaa varten.
Voitele muotti sisäpuolelta ruokaöljyllä.
Se helpottaa muotin irrottamista.
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Leikkaa sydänlanka viitisen senttiä
valmistettavaa kynttilää pitemmäksi.
Pujota sydänlanka pohjareiästä ja vedä
niin, että sydänlanka jää noin sentin
muotin ulkopuolelle. Teippaa sydänlangan
pää sinitarralla pohjaan ja tuki samalla
reiän ympärys tiiviisti. Aseta sukkapuikko
tai ohut puukeppi muotin yläreunassa
oleviin loviin ja solmi sydänlanka
puikkoon tai keppiin niin, että sydänlanka
on suorana keskellä muottia. Aseta muotti
sanomalehdillä suojatulle työtasolle
Sulata kynttiläseos vesihauteessa.
100 g valmista seosta vastaa noin 1 dl sulaa
kynttiläseosta. Valmiin seoksen joukkoon
voit nyt vuolla paloja myös vanhoista
kynttilöistä. Jos haluat värillisiä kynttilöitä, lisää kynttiläväri sulaan massaan.
Ota huomioon, että väri vaalenee kynttilämassan jähmettyessä. Jos haluat tuoksuvia
kynttilöitä, lisää muutama tippa
haluamaasi tuoksuöljyä sulaan massaan.
Kaada seos varovasti muotiin, ensin vain
vähän muotin pohjalle. Täytä muotti parin
sentin päähän yläreunasta. Anna kynttilän
jähmettyä rauhassa. Sydänlangan ympärille muodostuu usein kuoppia kynttilän
jäähtyessä. Täytä ne vielä sulalla massalla.
Kun kynttilä on jähmettynyt, poista
muotin pohjasta sinitarra. Poista kynttilä
muotista vetämällä varovasti sydänlangasta. Jos muotti ei irtoa, pidä muottia
hetki kuuman vesisuihkun alla ja yritä
uudestaan.
Tasoita kynttilän pohja. Leikkaa sydänlanka noin 1,5 cm:n pituiseksi.

Erilaisia värikerroksia, koristeita, pintoja valettuihin kynttilöihin

Selkeät värikerrokset: Vala kerrokset
muottiin yksitellen ja anna välillä jähmettyä ennen kuin valat seuraavan kerroksen.
Jatka valamista, kunnes kaikki kerrokset
on valettu.

Yksivärinen väripinta, joka tummenee
alaspäin: Vala kynttilä hyvin vaaleaksi värjätyllä seoksella. Anna kynttilän jähmettyä
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kunnolla ja poista muotti. Sulata seuraavaksi seos, joka on vähän voimakkaamman
väristä kuin itse kynttilä ja kasta kynttilä
seokseen haluamaltasi korkeudelta
muutaman kerran. Sulata seuraavaksi seos,
joka on vielä voimakkaamman väristä kuin
edellinen seos, ja kasta kynttilä siihen nyt
vähän edellistä kerrosta matalammalta.
Jatka, kunnes kynttilä on valmis.
Röpelöinen pinta: Kasta kynttilä kuumaan
kynttiläseokseen ja ripottele heti sen
pinnalle steariinihiutaleita. Kynttilä saa
huurteisen pinnan, joka kiinnitetään
sivelemällä pensselillä sen päälle kuumaa
kynttiläseosta.
Kukkakoristeinen pinta: Aseta kynttilän
pinnalle prässättyjä kasveja. Kiinnitä
kasvit kynttilään lämpimällä silitysraudalla: kosketa kasvia leivinpaperin
läpi vain raudan kärjellä, kunnes kasvi on
kiinnittynyt kynttilään.
Kynttilän alareunaan, joka jää palamatta,
voit liimata koristeeksi esim. hiekkaa,
pieniä kiviä tai jyviä

Lähde: Paavilainen, M. 1998. Painan, maalaan,
huovutan.
Huom! Pahvisiin kananmunakennoihin saa tehtyä hyviä nuotionsytykkeitä sulattamalla vanhoja kynttilänpätkiä ja kaatamalla seoksen kennoihin. Kun seos on jähmettynyt, leikataan sytykkeet irti toisistaan. Sytykkeet ovat käteviä retkillä, koska niillä saa helposti tulen syttymään
säällä kuin säällä ja ne mahtuvat pieneen tilaan.

3.4 Eko-Elmeri metallimaassa
Tavoitteet: Ymmärretään, ettei metalliromu kuulu
luontoa rumentamaan ja eläinten kiusaksi. Opetellaan
metallijätteen oikeaa käsittelyä. Hyödynnetään metallijätettä koulussa.
Motto: Ei traktoria ruostumaan
maantien varteen, vaan varaosat
kiertämään ja rautaromu talteen.

B. Astiaan valetut kynttilät
Astiaan valettu kynttilä jätetään valuastiaan. Sopivia astioita ovat esim. pienet pilttipurkit ja saviruukut. Astia voidaan koristella esim. lasimaaleilla tai marmoroimalla.
1. Leikkaa sydänlangat noin 1,5 cm muottia
korkeammiksi. Jäykistä sydänlangat
kastamalla ne kuumaan kynttiläseokseen
pari kertaa. Suorista langat ja jätä kuivumaan. Voit myös kiinnittää sydänlangan
päähän pienen metallisen painon, joka
pitää sydänlangan suorassa valamisen
aikana. Voit kiinnittää sydänlangan myös
sinitarralla astian pohjaan. Aseta astian
päälle ohut tikku ja solmi sydänlanka
tikkuun niin, että sydänlanka on suorassa
keskellä astiaa ja metallipaino on aivan
astian pohjassa.
2. Vala kynttilä.

Opettaja lukee kertomuksen tai se luetaan vuorolukuna.
Virikekertomus:
Metallia metsässä
Eräänä iltapäivänä Kerkko-kärpänen keskeyttää Elmerin tietokonepelin. Kerkko viittoilee vaativan oloisena Elmerin ikkunan takana. Aina niin
ponteva ja itsevarma Kerkko tuntuu olevan todella hädissään. Hengästyneestä suputuksesta
Elmeri saa sen verran selvää, että hän ymmärtää
lähimetsässä olevan jotain, mitä Kerkko haluaa
näyttää. Elmeri sieppaa pusakkansa tuolin selkänojalta ja seuraa kärpästä, joka surisee kohti
metsää. Lyhyin tie Elmerin huoneesta metsään
käy ikkunan ulkopuolella riippuvien nuoratikkaiden kautta. Alhaalla hän pyrähtää juoksuun pysyäkseen vikkelän kärpäsen kannoilla.
Metsässä Kerkko johdattaa Elmeriä ensin
pientä polkua pitkin ja puron yli, sitten he poikkeavat polulta ja tunkeutuvat tiheän pajupöheikön läpi. Pienellä ruohotuppaita ja nokkosia kasvavalla metsäaukiolla Elmeri näkee, miksi Kerkko on tuonut hänet tänne. Tiheäoksaisen kuusen
alla, melkein näkymättömissä kyyhöttää pikkui-

C. Kellukekynttilät
Kellukekynttilämuoteiksi sopivat esim. pienet
foliovuoat ja kananmunakennot. Muotti kannattaa käsitellä ruokaöljyllä tai vaseliinilla, jotta
kynttilä irtoaa hyvin muotista.
1. Leikkaa sydänlangat noin 1,5 cm muottia
korkeammiksi. Jäykistä sydänlangat kastamalla ne kuumaan kynttiläseokseen pari
kertaa. Suorista langat ja jätä kuivumaan.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Vala kynttilät muotteihin. Kun kynttilän
pinta alkaa jähmettyä, työnnä jäykkä
sydänlanka kynttilän keskelle pohjaan
asti. Anna kynttilöiden jähmettyä
kunnolla. Poista kynttilät muoteista.
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Keskustellaan luetusta.
Tarkastellaan kalvoa 19: Metalliromu luonnon eläinten kiusana.
Keskustellaan kuvasta.

nen jäniksenpoikanen painautuneena puolittain
maan sisään. Poikasen kyljet nousevat ja laskevat nopeasti, sen sydän tykyttää pelosta tai kivusta. Kun Elmeri katsoo tarkemmin, hän erottaa
jäniksen ympärillä pieniä veripilkkuja. Verijälkiä
Elmeri näkee maassakin siellä täällä. Verivana
osoittaa jäniksen kulkureitin puun alle. Haavoittunut jänö on etsinyt hädissään suojaa puun alta.
Samassa Elmerin oppaana toiminut Kerkko
sanoo: Katsohan, mitä löysin, kun lentelin ruoanhakumatkalla. Pupuparka on loukannut itsensä säilykepurkin terävään reunaan. Tuolla vähän
matkan päässä niitä on kokonainen muovikassillinen. Jänikset ovat näköjään uteliaisuuttaan
menneet nuuskimaan niitä. Ymmärräthän, että
sellainen, joka on uutta ja outoa, herättää uteliaisuutta ja mielenkiintoa. Varsinkin kun on kyse
näin nuoresta jänöstä. Se on vielä niin pieni, ettei
se millään voi tulla toimeen täysin yksin täällä
metsässä. Mahtaa sen emo olla huolissaan lapsestaan! Milloin te ihmiset ymmärrätte, ettei metsään saa heittää mitä tahansa. Ei metalliromua, ei
lasia eikä muutakaan roskaa!
Kerkon puhuessa Elmeri hiipii lähemmäs
jänistä. Siinä hänkin nyt kyyröttää maassa ja yrittää nähdä kerälle kiertyneestä eläimestä, mihin
sitä on sattunut. Elmeri tietää, ettei metsän eläimiä noin vain saa lähestyä, puhumattakaan siitä,
että ottaisi syliin. Elmeri varoo koskettamasta
pupua, koska ihmisen haju voi saada emon hylkäämään poikasen. Tämä jänönpoika on vielä niin
pieni, että emo on sen paras hoitaja. Siksi hän
päättää jättää poikasen rauhaan ja antaa emolle
tilaisuuden löytää poikasensa luo. Ilmeisesti poikasta on sattunut tassuun, koska Elmeri näkee
pienen vaaleanpunaisen kielen lipovan vaivihkaa toista takatassua. Pupulla ei ole ainakaan
välitöntä hengenvaaraa. Elmeri kohottautuu
maasta ja hitaasti, turhaa ääntä aiheuttamatta hän
perääntyy takaisin tulosuuntaan. Kerkko sen sijaan lennähtää kuiskaamassa jotain pienen jäniksen korvaan. Siinä ilmiselvästi käydään pieni
eläintenkielinen keskustelu, koska Elmeri saa
kotvan odottaa ystäväänsä. Pian tämä kuitenkin
ilmestyy ja tokaisee helpottuneena: Ikävä juttu
pikkukaverille, mutta ehkä hän ottaa tästä opikseen. Saisitte muuten te ihmisetkin parantaa tapanne!

Keskustelurouheita:
 Mitä kuvassa tapahtuu?
 Mitä muuta metallista romua
ja jätettä metsässä voi olla?
Kerro omia havaintojasi.
Mitä haittaa näistä roskista ja jätteistä on
eläimille ja muulle luonnolle?
Mitä vaaroja löydät kuvasta?
Miten Elmeri ja Kerkko voivat auttaa
kuvan eläimiä?
Mitä haittaa on esim. vanhoista autonrämistä?
Mitä niille pitäisi tehdä?
Ota selvää, miten teillä kotona toimitaan
metalliromun kanssa.
Miksi ihmiset heittävät metalliromua
luontoon?
Miten tätä roskaamista voisi estää?









Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia metalleja
(rauta, kupari, tina, sinkki, lyijy jne.). Tutustutaan
eri metallien ominaisuuksiin (esim. ulkonäkö,
sulamispiste) ja käyttötarkoituksiin. Valetaan tinaa varovaisuutta noudattaen.
Kirjoitetaan metallijätteisiin liittyvä tarina.
Virikkeenä voidaan käyttää kalvoa 19. Pienten
oppilaiden kanssa voidaan ensin yhdessä keksiä
ja kirjoittaa lauseita kuvasta.
Tehtävä: Kirjoita tarina metallijätteistä metsässä tai puistossa. Otsikoi itse tai valitse joku seuraavista aiheista. Kuvita tarina.









Autonrämän mietteitä
Pikkupupun onnettomuus
Kettu Kiilusilmä pulassa
Hannu-Hirvi ja harmillinen hirvitys
Roska-Repen ikävä yllätys
Ekoluokka järjestää metallitempauksen
Metsänväen huvipuiston vaarat
Miten minusta tuli musta ja tahmea?
(Metsähiiri tarinoi)
Vanha säilykepurkki muistelee
Elmeri ja Kerkko lentoretkellä metsässä
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

3.

Pidä kiinni muovailuvahasta ja nosta
peltiä. Kosketa yhtä kulmaa metallikannella tai kolikolla. Näetkö kuinka
kipinä loikkaa pellistä kanteen?
Mitä tapahtuu?
Pellin hierominen pussia vasten aiheuttaa peltiin
negatiivisen varauksen. Kun panet metallikannen
sen lähelle, varaus hyppää pellistä kanteen, mikä
näkyy ilman halki kulkevana välähdyksenä. Samalla tavalla toimii salama. Ukkospilven alaosaan kertyy negatiivinen varaus. Tämä aiheuttaa alla olevaan maahan positiivisen varauksen.
Kun varaus on kyllin suuri, ilma ei voi estää varausta hyppäämästä pilvestä maahan  ja salama
välähtää.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.4.1 Eko-Elmerin metallivinkit
3.4.1.1 Eko-Elmerin paristo **/***
Tätä yksinkertaista paristoa nimitetään Voltan
patsaaksi. Se ei näytä paristolta, mutta toimii samalla tavalla.
Tarvikkeet: Kuparikolikoita (ainakin kymmenen,
kaikki samaa kokoa), kupillinen vettä, johon sekoitetaan 10 teelusikallista suolaa, kaksi pätkää
eristettyä kuparijohdinta, metallifoliota, talouspaperia, teippiä, sakset
Toteutus:
1. Ota yksi kuparikolikko ja piirrä sen avulla
ympyröitä sekä metallifoliolle että talouspaperille. Jokaisen kuparikolikon väliin
tarvitaan yksi folio- ja yksi paperiympyrä.
Mitä useampia kupari-, paperi- ja foliokerroksia on, sitä paremmin koe onnistuu.
Leikkaa ympyrälevyt irti ja kastele
paperiset suolavedellä.
2. Pinoa levyt kolmen ryhmiksi - folio,
paperi, kupari - päällekkäin, kunnes sinulla
on korkea patsas. Jokainen ryhmä
muodostaa yhden sähköparin.
Koko patsas on paristo.
3. Poista eristettä kuparijohtimen päistä.
Teippaa johdin sekä patsaan päälle että sen
pohjaan. Kosketa johtimen vapailla päillä
toisiaan. Pimeässä huoneessa näet kipinän.

3.4.1.3 Yksinkertainen virtapiiri */**/***
Tarvikkeet: 4,5 voltin paristo, muovieristeistä
sähköjohdinta, pieni polttimo alustoineen, teippiä, metallifoliota, teräslusikka, lasi, paperiliitin,
muovi, kolikko, kumirengas, kynä
Valmistus:
1. Rakenna paristosta, polttimosta ja
kolmesta sähköjohdosta virtapiiri. Kiinnitä
sähköjohtimet pariston napoihin teipillä.
Kierrä johdin polttimon pidikkeen
kummankin navan ympäri.
2. Kosketa johtimien vapailla päillä
kokeiltavia aineita.
Mitkä aineet saavat lampun syttymään?

Mitä tapahtuu?
Kupari ja folion metalli reagoivat suolaveden
kanssa, jolloin kehittyy sähköä, joka virtaa johtimia myöten.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

Mitä tapahtuu?
Polttimo syttyy vain, kun aukon sulkee sähköä
johtava aine. Metalli on hyvä johde. Muovi, lasi
ja kumi ovat eristeitä, joten lamppu ei syty, vaikka pidät johtimien päitä niitä vasten.

3.4.1.2 Minisalama */**/***

Miksi aine johtaa sähköä?
Atomien sisällä on pieniä osasia nimeltä elektronit, joissa on sähköinen varaus. Kun elektronit virtaavat yhdessä samaan suuntaan, ne kuljettavat
sähkövirtaa. Sähköä johtavissa aineissa, kuten
metalleissa, on vapaasti liikkumaan pääseviä elektroneja, jotka kuljettavat sähköä paikasta toiseen.
Eristeissä, kuten muoveissa, elektronit ovat tiukasti atomien sisällä. Ne eivät pääse liikkumaan
eivätkä myöskään pysty siirtämään sähköä.
Huom! Virtapiiri sopii liitettäväksi johonkin askarteluun, esim. majakkaan tai kulkuneuvoon.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

Tee tämä koe pimeässä huoneessa, jotta näet salaman. Salama kihelmöi hiukan sormenpäissä.
Tarvikkeet: Suuri leivinpelti, muovailuvahaa, suuri
muovipussi, metallinen purkinkansi tai kolikko
Toteutus:
1. Paina suuri kimpale muovailuvahaa
keskelle leivinpeltiä. Purista tiukasti
alustaa vasten, että se pysyy varmasti
paikoillaan.
2. Pane pelti muovipussin päälle. Pidä kiinni
muovailuvahasta ja hiero peltiä muovipussiin noin 30 sekunnin ajan.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Valmistus:
1. Poraa noin 10 cm mittaisen tyhjän lääkeputkilon kierrekanteen pieni reikä. Valuta
vähän vettä putkiloon ja kierrä kansi kiinni.
2. Kiilaa putkilo tiukasti tyhjään sardiinitms. rasiaan pitkittäin. Putkilon ja rasian
pohjan väliin tulee jäädä tilaa.
3. Sytytä lämpökynttilät palamaan putkilon
alle. Vesi rupeaa pian kiehumaan pienessä
tilassa, ja kannen reiästä haihtuva höyry
saa veneen liikkumaan eteenpäin.
Aseta vene uimaan.

3.4.1.4 Vakaan käden peli ***
Tarvikkeet: 6 voltin summeri, 4,5 voltin paristo,
teippiä, metri eristämätöntä metallilankaa, kuulakärkikynä, kenkälaatikko, 50 cm muovieristeistä
sähköjohtoa, sakset
Valmistus:
1. Tee kuulakärkikynällä kenkälaatikon
kanteen kolme reikää. Poista huolellisesti
2,5 cm eristettä sähköjohdon päistä.
2. Leikkaa metallilangasta 15 cm pätkä ja
taivuta sen toinen pää silmukaksi. Kiedo
toinen pää muovieristeisen sähköjohdon
paljaaseen päähän ja teippaa ne yhteen.
3. Pujota sähköjohdon toinen pää kannen
keskimmäisen reiän läpi. Taivuta loput
metallilangasta aalloiksi ja pujota se
metallisilmukkaan. Voit taivuttaa aaltolangan minkä malliseksi haluat.
4. Pujota aaltolangan päät laatikon kannen
reunoilla olevien reikien läpi. Teippaa päät
kannen alapuolelle, mutta jätä toisesta
10 cm vapaaksi.
5. Yhdistä aaltolangan vapaa pää summerin
toiseen johtoon teipillä. Teippaa pariston
toiseen napaan sähköjohdon paljas pää ja
toiseen napaan summerin vapaa johto.
Toimiiko summeri? Jos summeri ei toimi,
vaikka metallilangat koskettavat toisiaan,
etsi löysiä liitoksia. Jos mikään liitos ei ole
löysällä, tarkista että paristossasi on virtaa.
6. Piilota summeri ja paristo laatikon sisään.
Voit maalata laatikon tavalla, joka sopii
taivutetun langan muotoon. Lanka voi olla
esim. taivutettu kalan muotoon, jolloin
laatikkoon sopii vesinäkymä.

Mitä tapahtuu?
Tässä on kyse höyrykattilan yksinkertaisesta sovellutuksesta. Kun vesi putkilossa kiehuu, syntyy vesihöyryä. Koska se laajenee rajusti, se purkautuu suurella paineella kannen reiän kautta ja
saa veneen liikkumaan.
Lähde: Press, H. J. 1986. Tiede - luovaa leikkiä. 200
hyödyllistä ja hauskaa koetta. Helsinki: Otava.

3.4.1.6 Neulalla reikä metalliin */**/***
Tarvikkeet: Neula, korkki, peltipurkki, vasara
Toteutus:
1. Paina neula korkkiin siten, että kärki tulee
melkein esille.
2. Aseta korkki peltipurkin päälle ja lyö
vasaralla neulan näkyvään päähän.
Pidä lyödessäsi korkista kiinni.
Mitä tapahtuu?
Kun korkki ympäröi neulaa, ei neula voi liikkua
sivusuunnassa ja näin vasaran koko lyöntivoima
suuntautuu neulan kärkeen ja puhkaisee melko
helposti metallipurkin.
Lähde: Levemark, L. & Fresk, K. 1995. Tieteen takuutemput. 60 helppoa koetta. Helsinki: Schildts
Förlags Ab.

Miten pelataan?
Aloita siten, että silmukka on aaltolangan toisessa päässä. Tartu silmukkaan yhdellä kädellä ja siirrä silmukka langan toiseen päähän koskettamatta aaltolankaa. Jos lankasilmukka ja aaltolanka
koskettavat toisiaan, virtapiiri sulkeutuu, mikä
saa summerin toimimaan. Kun langat eivät kosketa toisiaan, piiri on poikki, eikä summeri toimi.
Lähde: Taikapallopullo ja muita kiehtovia kokeita. 1998. Helsinki: Tammi.

3.4.1.7 Rutistuva kanisteri */**/***
Tarvikkeet: Ohutpeltinen kanisteri, jossa on ilmatiivis korkki, puoli kupillista vettä, sähkölevy
tai kaasukeitin, patakintaat, jäähdytysalusta
Toteutus:
1. Puhdista kanisteri hyvin ulko- ja sisäpuolelta. Kaada vesi sisään ja kuumenna
varovasti. Älä laita korkkia kiinni.
2. Kun vesi kiehuu ja kanisterista nousee
höyryä, nosta se pois jäähtymään sopivalle
alustalle.

3.4.1.5 Eko-Elmerin suihkuvene ***
Tarvikkeet: Alumiininen lääkeputkilo korkkeineen (esim. poretableteista), sardiinirasia tai muu
sopivan kokoinen rasia, 2 - 3 lämpökynttilää,
pora, vettä, uittoastia
142
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3.

palikoiksi käyvät vuollut puukepit. Kapuloihin
voidaan myös kiinnittää päiksi pyöreät puupallot tai nahalla päällystetyt massapallot.
Lähde: Milne, L. 1995. Fun Factory. Games and
Toys from Househould Rubbish.

Kierrä korkki tiukasti kiinni. Seuraa
kannun rutistumista, mutta älä koske
siihen, koska kannu on kuuma!

Mitä tapahtuu?
Normaalisti kanisteri säilyttää muotonsa, koska
ilmanpaine sen ulko- ja sisäpuolella on sama.
Veden keittäminen työntää suuren osan ilmasta
pois vesihöyryn tieltä. Höyryn paine on kuitenkin vielä sama kuin ulkoilman, koska höyry pääsee ulos. Korkin sulkeminen estää ilmaa virtaamasta sisään, kun höyry jäähtyy ja tiivistyy vedeksi muodostaen osittaisen tyhjiön. Ulkopuolella oleva ilmanpaine kykenee nyt rutistamaan
kanisterin tilavuuden pienemmäksi
Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

3.4.1.10 Purkkijalat */**
Tarvikkeet: Kaksi suurta ja tukevaa metallipurkkia, askartelumaaleja, sivellin, narua, pora,
sakset
Valmistus:
1. Kokeile kestävätkö purkit painosi, kun
seisot jalka kummankin päällä. Maalaa
purkit haluamallasi tavalla. Anna kuivua.
2. Poraa kumpaankin purkkiin reiät pohjan
vastakkaisille puolille. Pujota naru
molemmista rei´istä. Nouse seisomaan
purkin päälle ja vedä narulenkki sen
mittaiseksi, että saat siitä tukevan nostootteen. Solmi narun päät purkin sisäpuolella yhteen tai tee suuri, pitävä solmu
molemmille puolille.
Tee vastaava operaatio toiselle purkille.
3. Kokeile purkkikävelyä.
Niillä voi järjestää esim. viestikilpailuja.

3.4.1.8 Tamburiini */**
Tarvikkeet: Vanha puukauha tai muu puukappale, kruunukorkkeja, nauloja, vasara, puukko, hiekkapaperia
Valmistus:
1. Veistä puusta käteesi sopiva puukappale ja
hio se hiekkapaperilla sileäksi. Voit
käyttää varreksi myös vanhaa puukauhaa.
2. Naulaa kruunukorkkeja puuvarteen
toinen toistensa päälle. Naulaa löyhästi,
jotta korkeille jää liikkumatilaa helistä
toisiaan vasten.

Lähde: Milne, L. 1995. Fun Factory. Games and
Toys from Househould Rubbish.

3.4.1.11 Metallilankahahmot *

Lähde: Hann, J. 1992. Kiehtovat luonnontieteet.
Porvoo: WSOY.

Metallilangan taivuttaminen sopii työtapana jo
esikouluikäisille lapsille. Se on hyvä ja helppo tapa
aloittaa metallityöt. Voidaan tehdä jousileluja,
eläin- tai muita hahmoja. Metallilankaan voidaan
yhdistellä muita materiaaleja. Hahmo pysyy hyvin pystyssä, kun se istutetaan puukiekon tai
veistetyn ja hiotun puupalan päälle.
Tarvikkeet: Helposti taipuvaa ohuehkoa metallilankaa (0,8 - 1 mm), pyörökeppejä, rimoja, puupalikoita, nahkaa, kangasta, huopaa, massapalloja, helmiä ym. lisämateriaalia.
Työvälineet: Puupaloja taivuttamisen avuksi, sivuleikkurit, hohtimet tai linjapihdit, kärkipihdit,
pieniä nauloja, vasara, liimaa, puukko, hiomapaperia jne.

3.4.1.9 Rummut */**
Tarvikkeet: Metallisia karamelli- tai keksirasioita, askarteluvärejä,värikästä kontaktimuovia tai
paperia, alumiinifoliota, sivellin, sakset ja liimaa,
(narua tai nauhaa), ilmastointiteippiä
Valmistus:
1. Maalaa rasiat tai päällystä se haluamallasi
tavalla. Anna kuivua.
2. Leikkaa alumiinifoliosta kuvioita (esim.
tähtiä) ja liimaa niitä rummun kylkeen.
3. Jos haluat kaulassa riippuvan rummun,
kiinnitä sopivan mittainen naru tai nauha
rummun kylkeen teipillä ennen
maalaamista.

Lähde: Hautakangas, J. 1997. Pikku nikkari. Puutyökirja päiväkodeille ja alkuopetukseen. Helsinki: Otava.

Voit halutessasi kiinnittää rumpuun myös kalvon
esim. paksusta sellofaanista. Kiinnitä se tukevalla kumilenkillä ja tiivistä reunat liimalla. RumpuEko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.4.1.12 Askarteluja
säilykepurkkimetallista */**/***

3.4.1.14 Kilpikonnaruukku kevätkukalle tai
vihanneskrassiastia */**/***

Säilykepurkkimetallista tai jätemetallilevystä
voidaan valmistaa kaikenlaisia vapaita sommitelmia koriste-esineiksi (ks. Romun toinen elämä -kirja). Säilykepurkki voidaan avata peltisaksilla leikkaamalla ja oikaista suoraksi levyksi. Leikattavat aiheet voidaan suunnitella etukäteen ja valmistaa paperista tai kartongista. Hyviä ovat erilaiset geometriset perusmuodot: kartiot, lieriöt jne. Malli siirretään metallilevyn pintaan piirtopuikolla tai pehmeällä lyijykynällä piirtäen. Perusmuotojen lisäksi voidaan käyttää erilaisia nauhoja, poimutuksia ja hapsuja.
Työvälineet: Pyöröpihdit, laakapihdit, peltisakset
(tai vanhat lujat sakset), neula ja vasara.

Tarvikkeet: Tyhjä metallinen säilykepurkki, askartelumaaleja, massapallo, silmiä, isoja puuhelmiä, liimaa
Valmistus: Maalaa askartelumaalilla tyhjä puhdas säilykepurkki (esim. nauta-sikapurkki) muistuttamaan kilpikonnan kilpeä. Maalaa massapallo kilpikonnan pääksi ja liimaa siihen silmät. Liimaa isot puuhelmet kilpikonnan jaloiksi. Täytä
purkki mullalla ja istuta siihen kevätesikko tai
kylvä vihanneskrassia.
Voit ideoida ruukusta myös jonkin muun
eläimen, yksityiskohtia ja värejä vaihtamalla.

Lähde: Buhler, W. & Köhler, O. 1994. Monitaito.
Askartelun pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY

3.4.1.15 Tuulisoittimet romuista */**
Kerätään erilaisia romuja: pellin paloja, tukevaa
paperi tai pahvia, puuta, muovia, lasinpaloja, pulloja, metallitölkkejä, putkenpätkiä. Etsitään rauhallinen paikka esim. lähimetsästä ja ripustetaan
romut roikkumaan puunoksasta asetelmaksi.
Romuja soitellaan kepeillä tai käydään tuulisella
säällä kuuntelemassa, millaista musiikkia tuuli
synnyttää. Erilaisten äänten kuuntelu helpottuu,
kun suljetaan silmät.

Lähde: Askartelu ja käsityö 2/94

3.4.1.13 Piparkakkumuotit */**/***
Tarvikkeet: Läkkipeltiä tai säilykepurkkimetallia, pyöröpihdit, laakapihdit, peltisakset (tai
vanhat lujat sakset), neula ja vasara, puunuija,
2 kpl kulmarautoja, viilapenkki, kolvi ja muutamia viiloja
Valmistus:
1. Piirrä metallilevylle noin 2,5 - 3 cm
levyisiä suikaleita, jotka irrotetaan peltisaksilla leikkaamalla. Muotin yläreunaan
valmistetaan reunaa vahvistava palte, joka
piparkakkuja muotilla painaessa tuntuu
käteen hyvältä. Taivutus tehdään kulmakiskojen välissä ruuvipuristimessa.
Paltteen leveys on 5 mm. Taivutus
hakataan aluksi kulmarautojen välissä
puunuijalla suoraan kulmaan. Sen jälkeen
kappale irrotetaan ja asetetaan pöydän
pinnalle. Taivutus viimeistellään
varovaisin iskuin.
2. Muotoillaan suikaleesta muotti pihdeillä
taivuttamalla.
Muotin tulee olla taikinaan sopiva,
ts. siinä ei saa olla kapeita eikä ohuita osia.
Erilaiset eläinhahmot ovat hyviä.
3. Kun muotti on saanut sille tarkoitetun
muodon, asetetaan sen päät sisäkkäin ja
juotetaan yhteen.

Lähde: Honkonen, L. & Karvonen, P.1995. Halataan puuta. Luonto- ja liikuntaleikkejä

3.4.1.16 Vesikiikari */**
Tarvikkeet: Suurehko säilyke- tai muu peltipurkki
tai pala viemäriputkea, läpinäkyvää muovikelmua, lujaa kuminauhaa, purkinavaaja, sakset
Valmistus:
1. Irrota purkinavaajalla peltipurkista pohja.
Taputtele vasaralla terävät reunat laitoja
vasten tai silota ne metalliviilalla.
2. Peitä putken toinen pää vesitiiviisti
muovikalvolla kuminauhan avulla.
Kun pidät kiikaria vedessä pystysuoraan veden
paine kupristaa kalvoa, jolloin se on kuin suurennuslasi.
Huom! Vesikiikarin voit valmistaa myös isosta
muovipullosta.

3.4.1.17 Pannunalusta kruunukorkeista */**
Tarvikkeet: Puualusta, kruunukorkkeja, vasara,
nauloja

Sarjavalmistuksessa taivutusmuotti voidaan valmistaa puusta.
Lähde: Buhler, W. & Köhler, O. 1994. Monitaito.
Askartelun pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY.
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Valmistus:
1. Maalaa purkin kannet valkoisiksi ja mustiksi. Tee saman verran molempia värejä.
Anna kuivua.
2. Piirrä pelialusta asfalttiin tai sileään
hiekkaan. Sisällä peliä voi pelata isolle
paperiarkille päällystetyllä alustalla.

Valmistus: Poista korkkien sisältä muovitiivisteet.
Sahaa laudasta tai muusta puualustasta sopivan
kokoinen levy. Asettele kruunukorkit alustalle
rosoreuna ylöspäin. Kun olet tyytyväinen asetelmaan, naulaa korkit kiinni pienillä nauloilla.
Lähde: Askartelu ja käsityö 79, kevät/kesä 2/98

Halutessasi voit tehdä kiinteän pelialustan vaneri- tai puulevystä tai tukevasta pahvista.

3.4.1.18 Pöytärasia */**/***

Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

Tarvikkeet: Metallinen säilykepurkki, aaltopahvia, kangasta, luonnonniintä tai narua, lankaa,
virkkuukoukku, nappeja, sakset ja liimaa
Valmistus: Silota metallisen säilykepurkin reunat metalliviilalla sellaisiksi, ettei niistä voi saada haavoja. Päällystä purkki aaltopahvilla. Sen
jälkeen voit koristella pintaa liimaamalla siihen
esim. värikkäitä aaltopahvi- tai kangassuikaleita, kangasrusetteja ja nappeja. Tai voit kiertää ja
kiinnittää liimalla purkin ympärille luonnonniintä
tai narua. Pintaa voidaan koristella myös virkatuilla ketjusilmukkanauhoilla.

3.4.1.21 Kynttilälyhty peltipurkista */**
Tarvikkeet: Iso peltipurkki, iso rautanaula, vasara, kynttilä, (askartelumaalia ja sivellin)
Valmistus:
1. Lyö isolla rautanaulalla läpimentäviä
reikiä peltipurkkiin. Voit tehdä reikiä
sinne tänne tai erilaisiin kuviomuotoihin
(geometriset kuviot hyviä).
2. Maalaa peltipurkki halutessasi.

Lähde: Askartelulehti nro 83, pääsiäinen 1999

Lähde: Laumanjohtajan käsikirja. Opas sudenpentujen johtajalle. 1994. Suomen Partiolaiset.
Hämeenlinna: Karisto Oy.

3.4.1.19 Ovikolistin ***
Tarvikkeet: Laudanpätkä (n. 20 cm), hiekkapaperia, lakkaa tai petsiä, pora, lankaa, metallisia
purkinkansia (esim. pilttipurkeista), askartelumaaleja
Valmistus:
1. Hio laudanpätkä sileäksi hiekkapaperilla.
Lakkaa tai petsaa se.
2. Poraa laudan toiselle pitkälle sivulle
poralla reikiä (esim. viisi). Poraa ripustusnyörin reiät sitä vastapäätä.
3. Maalaa purkin kannet askartelumaaleilla.
Poraa myös niihin pienet reiät.
4. Puno langasta ripustusnyörit.
5. Kiinnitä purkin kannet lautaan nyöreillä.
Kiinnitä laudan yläreunaan nyöristä
ripustuslenkki.

3.4.1.22 Tähtikuviopurkit **/***
Tarvikkeet: Peltisiä säilykepurkkeja tai juomatölkkejä, nauloja, vasara, tähtikuviomallit, vaaleaa ja tummaa paperia, tussi, teippiä tai liimaa,
sakset
Valmistus:
1. Kopioi tähtikuviomallit jostain kirjasta.
Suurenna tai pienennä mallit siten, että
ne sopivat käytettävissä olevien purkkien
pohjiin. Yhteen purkkiin tulee aina yksi
tähtikuvio.
2. Kiinnitä tähtikuvion mallipiirros purkin
pohjaan teipillä. Tee tähtien kohdalle
purkin pohjaan pienet reiät naulalla.
3. Liimaa purkin kylkeen paperi ja kirjoita
siihen tähtikuvion nimi.
4. Juomapurkissa kurkistusreikä on valmiina
kannessa. Jos käytät säilykepurkkia, josta
kansi on poistettu, liimaa kannen paikalle
tummaa paperia ja tee siihen pieni
kurkistusaukko.
5. Tähtikuviota katsellaan kurkistusreiästä
kirkasta valoa vasten.

Lähde: Elo, K. & Kananoja, S. & Kananoja, T. 1971.
Luo leikiten 2. Käsityötä ja askartelua. Tampere:
Tampereen Kirjapaino Oy.

3.4.1.20 Tammi- tai shakkipeli ulkona */**/
***
Tarvikkeet: Asfalttiin tai hiekkaan piirretty pelialusta, liitua, pilttipurkin kansia, valkoista ja
mustaa askartelumaalia, sivellin
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Lähde: Laumanjohtajan käsikirja. Opas sudenpentujen johtajalle. 1994. Suomen Partiolaiset.
Hämeenlinna: Karisto Oy.
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Arvoitus: Arvattava sana on KOMPOSTI. Opettaja esittää kirjaimen kerrallaan pantomiimina,
oppilaat arvaavat, mistä tekemisestä on kyse.
Jokainen sana kirjain tarkoittaa jotain tekemistä.
Kirjaimet on parasta esittää satunnaisessa järjestyksessä, jotta mielenkiinto säilyy loppuun asti.
Sitä mukaa kuin kirjaimet arvataan, ne merkitään
taululle. Lopuksi niistä muodostetaan etsitty sana.
Lukemaan opettelevien kanssa voidaan sana
koota tavuittain.
Verbit: K = kiivetä, O = onkia, M = maata,
P = pukea, O = ostaa, S = sekoittaa, T = tervehtiä, I = iloita

3.4.1.23 Tinanapit **/***
Tarvikkeet: Itsestään kovettuvaa massaa (esim.
Plastiroc), käytettyjä uuden vuoden tinoja,
kaiverrustikku, metallilankaa, tinakauha
Valmistus:
1. Tee massasta muotti. Halutessasi voit
kaivertaa massaan kuvion pehmeään
massaan. Kun massa on kuivunut,
hio sen pinta sileäksi.
2. Sulata tina varovasti. Kaada sula tina muottiin ja paina napin keskelle metallilangasta
taivutettu pieni silmukka. Älä kaada tinaa
liian paksuksi kerrokseksi, ettei napista tule
liian paksua. Anna tinan jähmettyä
rauhassa ja poista nappi muotista.

Virikekertomus: Mukavat olot
ötököille
Kesällä Elmerin isä rakensi perheelle kompostin. Kotikomposti
alkoi kerrostua lupaavasti. Nopeasti perhe oppi viemään ruuantähteet kompostiin, heittämään kuivikeainetta päälle ja tarkkailemaan kompostin hyvinvointia. Paitsi Elviira,
joka pelkäsi kuollakseen kompostin kannen avaamista. Häntä vainosi kertomus tytöstä, joka pahaa aavistamatta avasi ruokakomeron oven ja
hyllyllä kyyhötti iso rotta. Elviira kieltäytyi itsepintaisesti menemästä yksin kompostille, vaikka vanhemmat ja Elmeri kilvan vakuuttivat rottapelon olevan tuulesta temmattu. Miten rotat
kompostiin pääsisivät, siinähän oli tiivis ja tukeva kansi ja tiheällä verkolla vuorattu pohja. Rottia muka, pyh! Kas kun ei susia! hymähteli Elmeri pikkusiskon pelolle.
Elmeristä itsestään tuli perheen innokkain
kompostoija ja tutkija. Yhdessä kaverinsa Anan
kanssa Elmeri tarkkaili kompostiin menevien jätteiden määrää ja laatua, kuivikeaineen riittävyyttä, kompostin kosteutta ja lämpötilaa. Pojilla oli
ulkovajan hyllyllä vihko, johon he merkitsivät
havaintoja. Talikolla he myös silloin tällöin käänsivät kompostia ja kuivuuden uhatessa lorauttivat kastelukannusta vettä päälle. Kompostista
tuli heille muiden touhujen ohella uusi ekoharrastus. Myös Kerkko-kärpänen jakeli silloin tällöin omia kärpäsfilosofisia neuvojaan.
Ei siis ollut ihme, että elämä puutarhavajan
luonnon pienoislaboratoriossa kukoisti. Vaikka
Elmeri ja Ana eivät voineet nähdä paljain silmin
(kastematoja ja tunkiolieroja lukuun ottamatta),
teki lukuisa määrä erilaisia pieneliöitä ahkerasti
työtään tuottaakseen perheen kotoisista ruokajätteistä tuoksuvaa mustaa multaa. Sitä mukaa,
kuin komposti täyttyi ruokajätteistä ja kuivikeaineista, elämänkuhina kävi siellä yhä kiihkeämmäksi.

Huom! Samalla tavalla voit valmistaa tinasta rinta- tai kaulakorun, mitalin tai seinälaatan. Tinan
valumuotin voit kaivertaa myös puusta. Voidaan
myös valaa tinaa uudenvuodentinan tapaan. Syntynyt tuotos voidaan kiinnittää veistokseksi
puunpalan päälle epoksiliimalla.
Lähde: Askartelu ja käsityö joulu 4/95.

3.4.1.24 Jouluomena-kuusenkoriste *
Tarvikkeet: Metallitölkki, punaista askartelumaalia, vihreää kangasta tai muovia, niintä, sakset ja liimaa
Valmistus: Litistä juomatölkki litteäksi pohja ja
kansi samalle puolelle. Maalaa tölkki askartelumaalilla punaiseksi. Leikkaa kankaasta tai muovista lehdet ja liimaa paikoilleen. Tee niinestä rusetti ja ripustusnauha ja liimaa ne lehtien päälle.
Lähde: Askartelu ja käsityö 76, joulu 4/97.

3.5 Eko-Elmerin multasormet
Tavoitteet: Tutustutaan kompostointiin ja siitä saataviin etuihin. Opetellaan kompostoimaan koulun ja
kodin ruokajätteitä. Tutkitaan kompostin toimintaa ja
käytetään hyväksi sen tuottamaa multaa.
Motto:
On meillä kompostorit monenlaiset,
biojätteitä sinne laittaa miehet ja naiset.
Näistä jätteistä tulee multa hyvä,
pian siitä kasvaa vehnän jyvä.
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syvemmältä kompostista. Se oli yltä päältä hiessä pistäydyttyään kompostin lämpimissä sisäosissa, jossa lahoaminen oli päässyt mukavasti
vauhtiin. Pysykää te viileät tyypit vain täällä
pinnalla tai menkää alas pohjakerrokseen mönkimään. Siellä sitä kohta alkaakin olla teille möyhennettävää, kun me kuumakallet saamme hommamme selväksi tuolla kuumassa sisuksessa. Ei
madot kestä hohkaa kuumaa, se niiden päätä alkaa huumaa... lällättivät kuumuuteen erikoistuneet bakteerit ja sädesienet. Ne pitivät itseään
kompostin ydinjoukkona, eikä syyttä.
Hoh hoijaa, kun unettaa! Voi kunpa tänään
saataisiin vähän kostutusta, niin elämä palaisi
oikeille raiteille, huokailivat lahottajasienet toisiinsa nojaillen. Hei, älkää huolehtiko, tuolta
tulee taas se pellavapäinen poika ison kastelukannun kanssa. Varautukaa lämpimään suihkuun
tai kaivautukaa suoja-asemiin, jos ette tahdo joutua uimasille! huusivat tunkiolierot, jotka olivat luikerrelleet tiedustelemaan tilannetta kompostin pinnalle. Toivottavasti märkyys pysyy
kohtuuden rajoissa. Meille tulee tukalat oltavat,
jos kosteutta on liikaa. Tää mesta painuu kasaan
kuin korttitalo. Kosteudesta ja lämmöstä ei ole
mitään hyötyä, jos happi loppuu, tuumi muuan
onkiliero, joka kaivoi kompostista esille pensaan
lehden, jonka nosti päänsä päälle suojaksi vesisuihkua vastaan.
Öhöm, saisinko minäkin puheenvuoron,
vai pitääkö käyttää sarvia? Kaalinlehtien seasta
kömpi vaivalloisesti esiin iso etana ja kiipesi oksaa hyväksi käyttäen kokonaisen perunan päälle. Se aikoi ilmiselvästi pitää puheen. Arvokkaan
näköisen etanan ilmestyminen näyttämölle hiljensi tehokkaasti muun porukan mutinat. Ne asettuivat tottelevaisesti kuuntelemaan, myös sukkulamadot, jotka luopuivat hetkeksi ilkeämielisistä aikeistaan. Etana oli selvästi kompostiötököiden johtaja, jonka sanaa muut kunnioittivat.
Arvokkaasti rykäisten se aloitti puheensa: Arvoisat ensimmäisen asteen kanssahajottajat, siis
tuhatjalkaiset, siirat, lierot, punkit, kovakuoriaiset, sädesienet, sienet, kärpäset, sääsket, bakteerit, kotilot ja myös änkyrä madot! Korkeasti kunnioitettavat toisen asteen kuluttajat ja pedot! (Paikalla oli myös muutama hyppyhäntäinen ja hämähäkki.) Saanen huomauttaa, ettei kukaan
meistä ole täällä huvin vuoksi, vaan työskentelemme yhteisessä yrityksessä, jossa meitä kaikkia tarvitaan. Jokainen omalla paikallaan, jokainen omalla tavallaan suuressa multausprojektissa  se on kompostin kirjoittamaton laki!

Syksyisenä iltapäivänä käytiin Elmerin kotikompostissa seuraavanlainen keskustelu. Sen
aloitti eräs pullea punkki: Voihan vimmattu, kaverit, kyllä meitä hemmotellaan tässä taloudessa. Tänäänkin se pellavapäinen poika (Elmeri)
kaasi tänne sangollisen kaikenlaista herkkua. Oli
siinä meikäläisellä tekemistä, etten ahneuttani
poksahtanut puhki. Joo, ei ole valittamista ruokapöydän antimissa. Mutta ei se ruoka yksin kuulkaas meitä elätä. Happi se on, joka meikäläisen
ja teikäläisenkin elämän syrjässä kiinni pitää, sano
minun sanoneen. Jos täältä loppuis happi, kuoltais kohta ihan joka tappi! runoili muuan sauvamainen bakteeri huojuen edestakaisin perunankuoren koveralla pinnalla. Happea kaipaa otukset kaikki, myös Sulevi-Siira ja Kotilo-Maikki!
lauloi sädesienten kuoro rytmittäen biisiä luikertelevien raajojensa liikehdinnällä. Tosi on, uskomattoman ahkeria poikia nämä kaksi ihmislasta,
jotka talikkoa käyttävät. Tämä meidän mesta
kuohkeutuu kummasti, kun pari kertaa talikolla
heilauttaa! Ja ainahan voi mönkiä ilmarakojen
viereen happihaukulle, jos ilma loppuu ja jätteiden möyhennys kyllästyttää, tuumi pitkä ja siro
tuhatjalkainen, joka oli jatkuvasti menossa tai
tulossa. Niin ahkeraa otusta tuskin oli toista koko
kompostissa.
Happea riittää, mutta kuis on typen laita!
Mun mielestä tämä paikka kaipaa lisää typpeä,
eihän täällä huvita lisääntyäkään näin yksipuolisella ravinnolla. Eilenkin oli tosi puisevaa sapuskaa, talouspaperitolloja ja perunankuoria. Voihan
kutterinpuru! Sanokaa minulle, onko sellainen
kunnon ruokaa? Kun saatais vähän hevosen lantaa, niin olis eri pirteä tunnelma! Se lämmittäisikin mukavasti! ärähteli eräs änkyrimato, joka
nyrpisteli tuntosarviaan milloin mistäkin asiasta
muiden kiusaksi. Teikäläiset olette varsinainen
maanvaiva! Aina valittamassa! Painukaa pois
änkyröimästä, jos tää mesta ja seura ei huvita.
Sittenpähän jää typpeä, hiiltä, happea, kosteutta
ja ravinteita enemmän meille muille! huusivat
kovakuoriaiset tuohtuneina. Kaikkea on, mitä
meikäläiset kaipaa! Varsinkin kun voidaan syödä teitä kasvissyöjiä! tuumivat sukkelat sukkulamadot hieroen ovelia päitään yhteen. Ne selvästi suunnittelivat yllätyshyökkäystä viereisellä
tontilla asustavien kovakuoriaisen toukkien
kimppuun.
Jos lämmintä kaipaatte, niin senkun luikerratte vähän syvemmälle. Siellä kyllä lämpöä piisaa, liiankin kanssa. Oli vähällä, ettei meikäläiseltä loppunut luikertelu kokonaan tällä reissulla, huohotti eräs kastemato, joka tulla touhusi
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Tarkastellaan kalvoa 20:
Madoille ruokaa, kompostiin
tuokaa! Kirjoitetaan puhekupliin
sopivia tekstejä.

Meidän ensimmäisen asteen kuluttajien
väistämättömänä kohtalona on ennemmin tai
myöhemmin joutua toisen asteen kuluttajien
ruuaksi. Se on kova kohtalo, mutta ehkä teitä
vähän helpottaa, kun tiedätte, minkä vuoksi uhraatte itsenne. Emme ole olemassa itseämme varten, vaan olemme mukana suuressa multatehtailussa. Samoin myös te arvoisat toisen asteen kuluttajat ja kompostipedot. Tätä hienoa systeemiä,
jonka sivutuotteena tuotamme ihmisille muhevaa multaa, kutsutaan ravintoketjuksi. Me syömme jätteitä, sukkulamadot, rataseläimet ja hyppyhäntäiset popsivat meitä ja juoksujalkaiset,
petopunkit, petokovakuoriaiset, hämähäkit ja
muurahaiset taas puolestaan niitä. Kerta kaikkiaan hieno ja aukoton systeemi minun mielestäni.
Kaikkia meitä tarvitaan, sillä mitä enemmän kompostissa on väentungosta, sitä vakaampi on pienoismaailma, jossa me elämme ja josta kaikki
olemme riippuvaisia. Joten pulinat pois ja mars
hommiin jokainen!
Suuri etana päätti puheensa kumartaen arvokkaasti joka puolelle. Kaikki kompostin asukkaat aplodeerasivat ja päästelivät ilmoille eläköön etana- huutoja. Sitten ne noudattivat annettua neuvoa ja hajautuivat kukin jatkamaan
puuhiaan johtajan sanoista rohkaistuneina. Kaikki muut, paitsi änkyrimadot, jotka jäivät nyrpeinä märehtimään vanhoja juoniaan omaan nurkkaansa. Elmeri, joka tuli illansuussa tuomaan illallisen tähteitä kompostiin, ei nähnyt muuta
huomionarvoista kuin pari tunkiolieroa, jotka
puikahtivat kiireesti syvemmälle jätteiden sekaan. Kompostista kohosi Elmerin nenään hieman happamanimelä lemu, joka kertoi lahoamisen olevan hyvin käynnissä. Kun Elmeri käänsi
kompostimassaa talikolla, kompostin sisäosasta
kohosi lämmintä vesihöyryä viileään syysiltaan:
multatehtailu oli täydessä vauhdissa.

Opettaja voi näyttää kuvia erilaisista jätteistä ja
oppilaat sanovat, saako ne laittaa kompostiin vai
ei. Alkuopetuksessa kompostin tarkastelu sopii
hyvin vaiheeseen, jossa tarkastellaan elävää ja
elotonta luontoa ja luokitellaan sitä.
Opettajan kannattaa selventää kompostin
vaiheita ja kerroksia sekä niihin liittyvää eliöstöä oppilaille taulupiirroksella.
Kompostin kerrokset: Piirretään taululle
kompostilaatikko, johon merkitään seuraavat
kerrokset:
1. Kaasu- ja ilmatila 30 - 40 ºC
2. Lämpenemisvaihe 35 - 50 ºC
- bakteerit, sädesienet
3. Kuuma vaihe n. 70 ºC
- kuumiin oloihin erikoistuneet
bakteerit ja sädesienet
Jäähtyminen
4. Kypsymisvaihe eli
jälkikompostoituminen 20 - 35 ºC
- bakteerit, sädesienet ja muut pieneliöt
- vilkas pieneliöstö
Keskustellaan ravintoketju-käsitteestä. Selvennetään oppilaille, mitä käsite tarkoittaa kompostissa. Piirretään yksinkertainen kuva taululle kompostin ravintoketjusta: Esim. eloperäinen jäte sädesieni (ensimmäisen asteen kuluttaja) sukkulamato (toisen asteen kuluttaja) hämähäkki (kolmannen asteen kuluttaja, kompostipeto)
Selitetään oppilaille, että multaa syntyy eloperäisestä aineksesta kompostissa eliöiden aineenvaihdunnan seurauksena. Lisäksi madot ja
lierot kuohkeuttavat multaa siitä tulee hapekasta.
Huom! Biojätekompostissa ei synny valmista
multaa, vaan humus pitää jälkikypsentää ennen käyttöä esim. erillisessä puutarhajätekehikossa.

Huom! Oppilaille kannattaa kertoa, ettei edellä
oleva satu pidä täysin yhtä todellisuuden kanssa, koska kaikki tarinassa mainitut hajottajat ja
pieneliöt eivät suinkaan esiinny kompostissa samanaikaisesti, vaan eri vaiheessa olevassa kompostissa on oma eläin- ja sienikantansa. Samassa
kompostissa voi siis eri vaiheessa olevissa kerroksissa elää erilaiset bakteeri-, sieni- ja pieneläinkannat. Kompostissa on siis todellisuudessa monen kerroksen väkeä!
Keskustellaan siitä, mitä kompostiin on luvallista laittaa ja mitä ei. Periaate: Kaikki, mikä
on joskus ollut elävää, maatuu mullaksi!
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Keskustelurouheita:
 Mitä kompostin hajottajia ja
pieneliöitä tarinassa
mainittiin?
 Mitä kompostin hajottajat ja
pieneliöt tarvitsevat
voidakseen tehdä ruokajätteistä multaa?
Mitä tarkoitetaan ravintoketjulla?
Nimetään muita luonnon ravintoketjuja.
Mitä kompostiin saa laittaa?
Mitä sinne ei saa laittaa?
Miksi kompostiin ei saa laittaa muovia,
lasia tai myrkyllisiä aineita?

3.5.1 Eko-Elmerin multasormivinkit
Suuri osa seuraavista harjoituksista ja tutkimuksista soveltuu vain kouluun, jossa on oma talousjätekompostori. Tällöin on tärkeää, että oppilaat
pääsevät paitsi hoitamaan kompostia, myös hyödyntämään jälkikompostoinnin tuloksena syntynyttä multaa. Koululle voidaan perustaa esim.
oma pieni kasvimaa, yrttitarha tai kukkapenkki,
jonka hoito on pääosin oppilaiden vastuulla.
Näiden lannoitteena voidaan käyttää kompostimultaa. Samoin sisätiloissa voidaan kasvattaa
erilaisia hyöty- ja koristekasveja.
On tärkeää, että oppilaat saavat koulussa
osallistua oikeisiin töihin, tehdä havaintoja, kokeiluja ja oppia uutta. Kompostointi ja kasvien
kasvatus tarjoaa oppimiselle monenlaisia virikkeitä, joita luokassa opiskelemalla ei milloinkaan
voida korvata. Tärkeää on myös, että oppilaat
saavat olla mukana luonnon kierrossa ja kasvuprosessin seuraamisessa. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella tekemällä oppimisella on mahdollista välttää tietojen ja taitojen pirstaleisuus. Kokonaisuus hahmottuu paremmin tekemällä oppimisen ja osallistumisen kautta. Samalla myös
esim. sosiaaliset ja käden taidot kehittyvät. Kompostoinnissa ja kasvien kasvatuksessa  oikeastaan koko ympäristökasvatuksessa  on helppo
toteuttaa toiminnallinen kokonaisvaltaisuus,
mistä parhaimmillaan seuraa muutos oppilaiden
todellisuuden tiedostamisessa  aito oivaltaminen ja oppiminen.

Jos koulussa ei ole kompostia, jota oppilaat voivat hoitaa ja jossa tarkkailla humuksen muodostumista, kannattaa heille havainnollistaa kompostin toimintaperiaatteita esim. kompostimallin avulla. Myös isokokoisessa lasipurkissa voidaan tarkkailla esim. banaanin- tai perunankuorien muuttumista humukseksi. Oppilaat voivat
pitää päiväkirjaa havainnoistaan ja piirtää kuvia
maatumisen eri vaiheista. Maatumista on helppo
tarkkailla myös luonnossa, puutarhakompostissa tai lehtikasassa. Tällöin voidaan tehdä havaintoja ja muistiinpanoja maatumisen eri vaiheista.
Luonnosta voidaan koota näytekokoelmia maatumisen eri vaiheista (esim. kasvien lehdet). Voidaan tarkastella lehden elämänkaaren eri vaiheita, piirtää ja kirjoittaa niistä. Tällöin voidaan keskustella esim. siitä, miksi lehtipuiden lehdet
muuttavat syksyllä väriä, miksi ne tippuvat maahan ja miten pudonneet lehdet hyödyttävät luonnossa elämän kiertokulkua.
Oppilaille kannattaa korostaa, että kompostissa on kyse samasta ilmiöstä, joka luonnossa
tapahtuu itsestään kaiken aikaa. Luonnossa kuolema on aina elämän palveluksessa. Luonnon kiertokulku vaatii eliöiden syntymistä, elämää ja
kuolemaa. Kompostissa ihminen vain nopeuttaa
ja tehostaa eloperäisen jäteaineksen maatumista
sekä käyttää syntyneen maatumistuotteen hyödykseen. Ihminen on kerrankin keksinyt oivan
tavan hyödyntää luonnon prosesseja sen omilla
ehdoilla, muuttamatta tai tuhoamatta niitä.
Huom! Havainnolliset ja kopioitavat talousjätekompostinteko-ohjeet löytyvät Roskapuhetta kirjan liitteestä 4.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3.5.1.1 Eko-Elmeri lajittelee
biojätteitä *
Jos koulussa ei ole toimivaa kompostoria tai edes lajittelua, voidaan
biojätteiden
lajittelua
kuivaharjoitella. Tämä voidaan järjestää luokan yhteisenä, ohjattuna harjoituksena tai ryhmien harjoitteluna. Ryhmät voivat myös kilpailla lajittelun nopeudessa ja virheettömyydessä.
Harjoitella voidaan oikeilla biojätteillä (jos koulussa on toimiva lajittelu) tai tarkoitusta varten
valmistetuilla kuvasymboleilla. Ennen harjoittelua kannattaa kerrata perusperiaate: Se, mikä on
joskus ollut elävää, maatuu, ja voidaan siis kompostoida. Pienten oppilaiden kanssa voidaan
käyttää harjoituksen apuna käsinukkea (Eko-Elmeri tai muu hahmo), joka tarvitsee lasten apua
lajittelussa.
Oikeat biojätteet: Pöydällä, pussissa tms. on jätteitä, joista pitää erotella maatuvat ja kompostoituvat jätteet tiettyyn astiaan (kompostipus○
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on viisasta heti alussa sopia seurannan aikataulusta ja toteutuksesta. Kätköt kaivetaan auki
noin kuukauden välein ja tehdään havaintoja eri
aineiden maatumisen nopeudesta. Seurantaa voidaan jatkaa esim. vuoden ajan.
Samanlaisia jätteitä voidaan kokeilun vuoksi haudata erilaisiin paikkoihin, että voidaan arvioida maalajin ja esim. kosteuden vaikutusta
maatumiseen. Seurannan aikataulu ja kätköpaikat ja niiden sisällöt on hyvä olla luokan seinällä
ja/tai oppilaiden tutkimusvihoissa. Opettajan on
luultavasti muistutettava asiasta, koska varsinkin pienten oppilaiden ajantaju on vielä kehittymätön. Maatumisprojektin kokonaiskesto on
noin puoli vuotta. Seurannan yhteydessä oppilaan kirjaavat havaintoja ympäristövihkoihinsa.
Projektin lopuksi maatumattomat jätteet kaivetaan ylös maasta ja viedään oikeaan paikkaan.
Tehdään johtopäätökset kokeista: Mikä jäte
maatui nopeimmin, mikä toiseksi nopeimmin
jne.? Miksi järjestys oli tämä? Mitkä jätteet eivät
maatuneet ollenkaan? Miksi?
Joku oppilasryhmä voi tehdä vastaavia maatumiskokeita samanaikaisesti koulun kompostissa. Verrataan maatumistuloksia keskenään? Kummassa maatuminen oli nopeampaa? Miksi? Maatumista voidaan tutkia myös luokan ikkunalaudalla hautaamalla erilaisia jätteitä lasipurkkiin,
jolloin maatumista voidaan seurata ikkunan
läpi. Lasipurkkiin ei kuitenkaan kannata haudata kovin isoja tai haisevia jätteitä. Tutkittavat jätteet voidaan myös naulata lautoihin, jotka asetetaan nojalleen esim. seinää vasten sellaiseen
paikkaan, johon aurinko ja sade osuvat. Lautoihin kannattaa merkitä, mitä kullakin laudalla on.
Lautaan naulaaminen on kuitenkin hygienian
kannalta huonompi vaihtoehto kuin maahan hautaaminen, koska avoimet jätteet houkuttelevat
hyönteisiä ja muita eläimiä.
Maatumistutkimuksia on luontevaa tehdä
metsäretkien yhteydessä. Oppilailla on tällöin
mukana eväitä, jolloin ruokatauon jälkeen tähteeksi jääneitä jätteitä haudataan maahan kukin
laji eri paikkoihin. Paikat merkitään tarpeeksi selvästi esim. kookkailla kepeillä ja värikkäillä nauhoilla, että maatumista voidaan seurata.
Luonnossa voidaan seurata myös luonnollista maatumista. Esim. kootaan syksyn lehtiä
tiettyyn paikkaan ja seurataan niiden maatumista karikkeeksi. Kerätään ja verrataan maatumisen eri vaiheissa olevia lehtiä toisiinsa? Mitä lehdelle tapahtuu? Kootaan näytekokoelmia maatuvista kasveista.

silla vuorattu sanko tai pahvilaatikko). Mukana
pitää olla myös hankalasti lajiteltavia jätteitä,
esim. vauvan vaippa, nahkakintas, iso kivi, täysi
pölyimurin pussi jne. Kannattaa tarkasti perustella, miksi nämä joko sopivat tai eivät sovi kompostoitavaksi.
Kuvasymbolit: Luokan edessä on pahvista tms.
tehty leikkibiojätesäiliö, johon kiinnitetään kuvasymboleja. Voidaan piirtää myös taululle, jolloin kiinnitys sujuu taulumagneeteilla. Tehdään
harjoitus leikin muodossa  oppilaat auttavat
esim. Tumpelo-Tomppaa (nukkehahmo tai opettaja esittää) biojätteiden lajittelussa. Tämä voi tehdä hassuja virheitä, joita oppilaat korjaavat.

3.5.1.2 Eko-Elmerin maatumiskokeet
*/***/***
Eri aineiden maatumista on yksinkertaista tutkia
koulun pihalla tai vaikka lähimetsässä.
Erilaisia jätteitä haudataan sellaisenaan tai
muovisessa verkkopussissa matalaan maakuoppaan kepeillä tai naruilla rajatulle maa-alueelle.
Maatumista voidaan tutkia esim. siivoustalkoiden tai eväsretken yhteydessä. Paras ajankohta
maatumiskokeille lienee kevät tai kesä, jolloin ei
tarvitse pelätä maan routaantumista.
Haudattavia jätteitä:

muovipussi

jogurttipurkki

metallinen säilykepurkki

lasipurkki

leipäpala

omenankara

kuollut pikkulintu tai päästäinen

kivi

puunpala

sanomalehden sivu

kourallinen puun lehtiä
Muut tarvikkeet:

muovisia verkkopusseja, lapio, merkkikeppejä ja -lippuja, paperia ja kyniä
karttojen piirtämistä varten
Maatumiskokeita voidaan tehdä
a) koko luokkana
b) pareittain tai
c) yksin.
Kätköistä on viisainta piirtää jonkinlaiset kartat,
ettei kätköpaikat unohdu. Eri aineiden maatumisesta voidaan tehdä ennusteita tai veikkauksia. Parhaat veikkaukset voidaan palkita. Koska
maatumista seurataan parin kuukauden välein,
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Keskustelurouheita:
 Mitä jätteitä kannattaa eväsretken yhteydessä haudata
maahan?
 Mitä jätteitä voi polttaa
nuotiolla, jos sellainen on?
Mitä pitää kantaa repussa kotiin? Miksi?
Mitä maatuminen tarkoittaa?
Mitä aineelle tapahtuu, kun se maatuu?
Miten aine muuttaa muotoaan maatumisprosessin aikana?
Mitkä jätteet maatuvat? Mitkä taas eivät?
Millaiset jätteet maatuvat nopeimmin?
Mitkä asiat vaikuttavat maatumiseen?
Miten hautaamispaikan ominaisuudet
vaikuttavat maatumiseen?
Onko kosteudella tai lämmöllä vaikutusta
maatumiseen?
Kumpi on parempi maatumisen kannalta,
multa vai hiekka? Mistä ero johtuu?



Huom! Voidaan tutkia myös esim. oppilaiden
omien kotien biojätteen tuotantoa ja huoltoa.
Laajemmissa projektitöissä oppilaat voivat tehdä kysely- tai haastattelututkimuksen kokonaisen korttelin kotitalouksista. Kaikki muutkin jätteet ja niiden käsittely sopivat projektitöiden aiheiksi.

3.5.1.4 Eko-Elmerin biokaasureaktori **/***
Soveltuu hyvin syksyisen suoretken jälkeen tehtäväksi. Retkellä tarkkaillaan mm. suon hajua sekä
maaperän koostumusta ja tuntua jalan alla. Opettaja kertoo, että suo erittää runsaasti erilaisia kaasuja, esim. hajutonta metaanikaasua, joka syntyy bakteerien vaikutuksesta kasvin osien mädäntyessä suon hapettomassa tilassa. Otetaan
lietettä mukaan pulloon koetta varten.
Taustatietoa: Biokaasua ihminen voi hyödyntää
energiantuotannossa. Esim. Kiinassa biokaasua
tuotetaan yksinkertaisissa biokaasureaktoreissa.
Lantaa ja kaikkea muuta eloperäistä jätettä kerätään suuriin jätealtaisiin, joissa on tiivis kansi
päällä. Niissä syntyy kaasua mätänemisen tuloksena. Niissä syntynyt biokaasu johdetaan energianlähteeksi kaasuliesiin ja talojen lämmitykseen. Tämä on taloudellisesti kannattavaa, koska jätettä syntyy koko ajan lisää. Jäljelle jäänyt
jäteliete kuljetetaan pelloille lannoitteeksi. Suomessakin joillakin kaatopaikoilla tuotetaan biokaasua mädättämällä eloperäisiä jätteitä.
Tarvikkeet: Kookas lasipullo, mieluummin leveäsuinen, ehjä ilmapallo. kuminauhaa tai teippiä,
banaaninkuoria tai perunankuoria, vettä, suolta
tai seisseestä vesiojasta koukittua bakteeripitoista lietettä
Toteutus: Laita pullon pohjalle muutama sentti
ojamutaa tai lietettä, jota olet tuonut suolta. Tämä
on alkusiemen, jossa toivon mukaan on metaanibakteereja. Nämä bakteerit alkavat lisääntyä
pullossa, jos olot ovat suotuisat.
Täytä pullo puolilleen pilkotuilla banaanintai perunankuorilla. Metaanibakteerit käyttävät
niiden sisältämää tärkkelystä lisääntymiseen.
Kaada pulloon haaleaa vettä ja odota, kunnes
kaikki ilmakuplat ovat nousseet pois. Mitä vähemmän ilmaa pulloon jää, sitä suuremmalla to-

3.5.1.3 Koulun/kotitalouden/suurtalouden
biojäte -tutkimus ***
Soveltuu pienelle oppilasryhmälle tutkimuksen
aiheeksi esim. koulussa toteutettavassa jätteiden
syntyä, käsittelyä, kierrätystä ym. käsittelevään
projektiin. Oppilasryhmä kirjaa ylös esim. viikon
ajan, kuinka paljon koulun keittiössä ja ruokalassa syntyy ruokajätettä. Mikäli ruokajäte on
tapana panna samaan jätesäkkiin muiden roskien kanssa, pyydetään keittiöhenkilökuntaa varaamaan tutkimusajankohdaksi sekä keittiöön
että ruokasaliin erilliset roska-astiat.
Ruokajätteen määrä kirjataan sekä grammoina (punnitsemalla ruokajäteastia ja vähentämällä tuloksesta tyhjän astian paino) että litroina (arvioidaan jäteastian tilavuuden perusteella.
Ryhmä kokoaa tulokset taulukoksi. Arvioidaan
tämän perusteella, kuinka paljon biojätettä syntyy a) kuukauden b) vuoden aikana. Ryhmä kirjoittaa tutkimuksestaan raportin, johon tilasto
liitetään.
Selvitettäviä ongelmia:

Miten biojätteen määrää voitaisiin
vähentää?

Mitä koulun biojätteelle tapahtuu, jos se
kootaan erikseen? Voisiko sitä jossakin
hyödyntää? Mihin se päätyy  kaatopaikalle sekajätteen seassa, koulun omaan
kompostoriin, muualle kompostoitavaksi,
eläinten ruoaksi?

Onko koulun käytäntö hyvä ja toimiva?
Pitäisikö sitä muuttaa? Miten?
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Syntyykö koulussa muualla biojätettä?
Mitä sille tapahtuu?
Millaista pihajätettä koulussa syntyy?
Mitä sille tapahtuu?
(kysytään talonmieheltä)
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Kehikko täytetään seuraavasti (alhaalta ylöspäin):

kariketta

vanhaa kompostia

talousjätettä: hedelmien- ja juuresten
kuoria, kalanruotoja, talouspaperia,
kahvinporoja, käytettyjä teepusseja,
leivänkannikoita (ei lihaa tai kalaa)

kutterinpurua

multaa

talousjätettä

kutterinpurua

multaa

dennäköisyydellä koe onnistuu. Voit vaikka hieman koputella pullon kylkiä saadaksesi ilmakuplat pois.
Venytä pullon suulle ilmapallo siten, että
pallon sisälle jää mahdollisimman vähän ilmaa.
Varmista ilmapallon pysyminen teipillä tai kuminauhalla. Pullo on tärkeä saada mahdollisimman
ilmatiiviiksi.
Tämän jälkeen tarvitset kärsivällisyyttä, sillä voi kestää viikkoja, ennen kuin bakteerit ovat
lisääntyneet riittävästi ja alkavat tuottaa biokaasua. Edesautat bakteerien työtä pitämällä pulloa
lämpimässä, mutta ei liian kuumassa paikassa.
Aseta pullo esim. lämpöpatterin läheisyyteen 30
- 35 ºC lämpöön ja tarkkaile sitä silloin tällöin.
Heiluttele sitä kevyesti, jotta sakka pullossa sekoittuisi. Jos koe onnistuu, voit nähdä, miten
seoksesta nousee kaasukuplia, jotka täyttävät
pikkuhiljaa ilmapalloa. Jos mitään ei tapahdu,
mudassa ei ollutkaan metaanibakteereja tai ilmapallosi vuotaa. Joka tapauksessa olet saanut käsityksen siitä, miten biokaasua valmistetaan.
Lähde: Tärppihieveri. Suomen Partiolaiset Oy.

Siis alin kerros on kutterinpurua ja ylin kerros
multaa. Matoja laitetaan multakerroksiin. Talousjätekerroksia kostutetaan tarpeen mukaan. Kun
kehikko on täytetty, seurataan pleksilasin läpi
ainesten maatumista. Oppilaat voivat kirjoittaa
havaintoja ympäristövihkoon.
Keskustelurouheita:

Mitkä ainekset lahoavat nopeimmin ja
miksi?

Lahoaisivatko ainekset hitaammin,
jos mallissa ei olisi multaa ja vanhaa
kompostia? Miksi?

Miksi mallissa on pohjana verkko eikä
lautaa? Mihin tarvitaan kutterinpurua ja
kariketta?
Kun malli on loppuun asti maatunut ja muuttunut mullaksi, mullan voi käyttää esim. kasvien
kasvattamiseen luokassa.
Lähde: Koulun kompostiopas. 1994. Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike, Luonto-Liitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

3.5.1.5 Eko-Elmerin kompostimalli **/***
Kompostoitumisesta ja kompostin rakentamisesta voidaan rakentaa yksinkertainen malli. Malliin tarvittavien ainesten takia sen rakentaminen
onnistuu vain sulan maan aikana, alkusyksystä
tai loppukeväällä. Mallin voi tehdä opettaja, oppilasryhmä tai koko luokka yhdessä.
Tarvikkeet: Vanerilevy, kaksi lautaa (á 70 cm),
pleksilasi, tiheäsilmäistä metalliverkkoa, ripustuskoukut, nauloja, vasara, pora
Rakennusohjeet: Rakennetaan kehikko siten,
että sivuseiniksi tulee laudat ja takaseinäksi vanerilevy. Ennen kehikon kokoamista vanerilevyyn
porataan tasaisin välein noin kymmenen pientä
reikää ilmanvaihtoa varten. Etuseinäksi kiinnitetään pleksilasi ja pohja tehdään tiheäsilmäisestä
metalliverkosta.
Kehikko kiinnitetään yläreunastaan koukkujen ja naulojen avulla seinään.
Kehikon täyttäminen: Ennen kehikon täyttämistä pyydetään halukkaita oppilaita tuomaan kouluun kastematoja suljetussa purkissa, jonka kanteen on puhkottu ilmareikiä ja joka on täytetty
mullalla (jotta madot eivät kuole kesken kuljetuksen). Malli toimii ilman matojakin, mutta madot nopeuttavat ainesten hajoamista. Lisäksi oppilaista on mielenkiintoista seurata matojen puuhia pleksilasin läpi.
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3.5.1.6 Eko-Elmerin matokompostori **/***
Opettaja voi rakentaa pienikokoisen matokompostorin havaintovälineeksi. Se onkin erinomainen opetusväline, koska se on helppo koota ja
hoitaa. Oikein hoidettu matokompostori ei haise eikä kerää kärpäsiä. Matokompostori on laatikko, jossa tunkiolieroja ruokitaan eloperäisellä
jätteellä. Matokompostorissa kompostoituminen
tapahtuu siis suurimmaksi osaksi lierojen ruoansulatusjärjestelmän kautta. Tunkioliero on moderni keittiöpossu, joka syö ruoantähteet ja
muun ruokajätteen. Työn viimeistelyn hoitavat
mikrobit, jotka muokkaavat lierojen ulosteen
valmiiksi kompostimullaksi. Lopputuote on ravinteikkaampaa kuin kompostimulta, ja siksi
kasvien kasvualustana erittäin tehokasta.
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laatikko alkaa täyttyä, on ensimmäinen
komposti muuttunut muhevaksi mullaksi
ja on valmis tyhjennettäväksi.

Lierot tarvitsevat kosteutta ja sisätiloissa ne
pysyttelevät visusti kompostissaan. Ei siis tarvitse pelätä, että lierot lähtisivät harhailemaan ympäri luokkaa. Ärsytettynä tunkioliero erittää pahanhajuista kellertävää ainetta, jonka tarkoitus
on karkottaa saalistajat. Aine on kuitenkin vaaratonta ja helppo pestä käsistä. Oikein hoidetussa ja hyvin syötetyssä matokompostorissa sata
lieroa voi lisääntyä tuhanneksi parissa kuukaudessa. Ihanteellinen lämpötila lierojen lisääntymiselle on 20 - 25 ºC. Tällöin ne kehittyvät munasta sukukypsiksi aikuisiksi 5 - 9 viikossa.

Lähde: Koulun kompostiopas. 1994. Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike, Luonto-Liitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

3.5.1.7 Matolaatikko */**/***
Matolaatikko on komposti pienoiskoossa. Sitä voi
käyttää pienten ruokamäärien kompostointiin,
mutta sen suurin merkitys on opetuksellinen.
Oppilaat voivat tehdä itse kotona tai koulussa
matolaatikon. Matojen elämää on mukava seurata ja tehdä siitä muistiinpanoja.
Valmistus:
1. Hommaa laatikko. Kaupan pieni, puinen
hedelmälaatikko on ihan hyvä.
Laita vanha jätesäkki laatikon pohjalle,
ettei multa valu ulos.
2. Laita laatikon pohjalle reilu kerros puiden
lehtiä, turvetta tai revittyä paperia ja sen
päälle multaa. Madot pitävät selluloosasta
ja asuvat ruuan alla, eivät sen seassa.
Selluloosa pitää myös mullan kosteana.
3. Laita madot laatikkoon. Matoja löytyy
kaivamalla maata runsaskarikkeisesta,
kosteasta paikasta. Tehokkaimpia matoja
ovat kompostilierot, joita voi löytää
tunkiosta tai hevostallilta. Mitä enemmän
matoja on laatikossa, sitä nopeammin
komposti lähtee toimimaan.
4. Peitä komposti märällä sanomalehdellä tai
muovisuojalla, ettei se pääse kuivumaan.
5. Laita laatikkoon vähän ruoantähteitä ja
esim. kasvimaajätteitä. Laita aluksi vain
vähän, kunnes tiedät, miten paljon madot
ehtivät syödä tietyssä ajassa. Myöhemmin
voit lisätä ruoan määrää. Sekoita tähteet
turpeeseen tai paperiin, ettei laatikon
sisältö tiivisty liikaa ja rupea haisemaan.
6. Matolaatikkoon voi laittaa kaikkea, joka
on peräisin kasvikunnasta. Liha ja kala
eivät sovi sisäkompostiin, sillä ne rupeavat
helposti haisemaan, eivätkä ole matojen
perusruokaa.
7. Lisää matoja syntyy laatikossa. Antamalla
banaania silloin tällöin madot kuulemma
lisääntyvät hyvin.
Lähde: Koulun kompostiopas. 1994. Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike, Luonto-Liitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

Tarvikkeet ja käyttö:

Valmis kompostoriastia, esim. matala
puulaatikko, suurehko, mutta matalahko
muovi- tai emalivati, vanha akvaario tai

Itse vanerista nikkaroitu suorakaiteen
muotoinen astia (koko: 25 x 25 x 50 cm,
saumat kiinnitetään ohuilla rimoilla ja
pienillä ruuveilla)

Alusmuovi laatikolle (estää pöytä- tai
hyllypinnan homehtumisen, jos laatikosta
valuu vettä)

Laatikon sisustus: muutama sanomalehtisivu, multaa tai puutarhakompostia
(vähintään 10 cm)

Tunkiolieroja (muut lierot eivät käy), joita
voi tiedustella esim. kierrätyskeskuksista

Olosuhteista tärkeimmät ovat kosteus ja
happi. Ei liian kuiva eikä liian märkä.
Kastele pari kertaa viikossa. Liika kosteus
mullan pinnalla houkuttelee hometta ja
hyönteisiä. Jos haluat peittää kompostorin
kannella, poraa siihen riittävästi ilmareikiä,
että liika kosteus pääsee haihtumaan.

Ruoaksi käyvät hedelmien ja vihannesten
kuoret, kahvi- ja teenporot, kostea paperi
ja erilaiset ruoantähteet. Jätteet
paloitellaan pieniksi saksilla tai veitsellä.
Huom. Älä anna liikaa kerrallaan, ettei
syömättä jäänyt jäte ala haista. Lierot
syövät oman painonsa verran päivässä.

Lierot ruokitaan vähintään kerran viikossa.
Halutessaan voi ruokkia vaikka kerran
päivässä, mutta sitten pienemmin annoksin.

Laita ruoka aina mullan alle, ettei se
houkuttele kärpäsiä.

Matokompostori toimii kätevimmin
kahden kompostorin periaatteella, kuten
tavallinenkin kompostori. Kun matokompostori on täynnä puolivalmista
multaa, osa lieroista siirretään toiseen
laatikkoon. Siinä vaiheessa kun uusikin
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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sesta. Lämpötilan mittaaminen ja sen kirjaaminen opetetaan kaikille oppilaille, jotka huolehtivat kompostista. Heille annetaan myös tilaisuuksia harjoitella sitä, samoin kuin lämpötilataulukon ja -käyrän tekoa.
Hyvän kuvan kompostin kehityksestä saa
aloittamalla mittauksen noin viikkoa ennen kuin
komposti täyttyy ja sen täyttäminen lopetetaan.
Lämpötiloja voidaan toki mitata myös vajaasta
kompostista. Lämpötilaa mitataan säännöllisin
väliajoin ja seurataan sen avulla kompostoitumisen vaiheita. Työnnä lämpömittari kompostoituvan aineksen sekaan noin 15 - 20 cm syvyyteen.
Toista mittaus samasta kohdasta puolen viikon
tai viikon välein. Merkitse mittaustulokset taulukkoon. Muista merkitä kunkin tuloksen kohdalle mittauspäivämäärä. Piirrä mittaustulosten
perusteella käyrä koordinaatistoon, jonka vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla lämpötila
kymmenen asteen tarkkuudella. Keksimääräistä
kompostia kuvaava käyrä on ensin melko jyrkästi nouseva, kunnes se laskee loivasti jäähtymisvaiheen aikana.
Kompostin lämpötilan kehitys voidaan ilmaista myös pylväsdiagrammilla.
Huom! Älä käytä kompostin lämpötilan mittaamisen elohopeamittaria, joka voi mennä rikki.
Karannut elohopea myrkyttää kompostin. Digitaalinen lämpömittari on hyvä tähän tarkoitukseen.
Lähde: Koulun kompostiopas. 1994. Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike, Luonto-Liitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

3.5.1.8 Kompostin lämpötilan
seurantatutkimus **/***
Kompostin pieneliöt käyttävät ravintonaan sekä
kompostoituvia jätteitä että toisiaan. Elintoiminnoillaan pieneliöt tuottavat kompostiin lämpöä.
Kompostoitumisen eri vaiheita voi tarkkailla
mittaamalla kompostin lämpötilaa. Kompostoituminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: lämpenemisvaihe, kuumavaihe, jäähtymisvaihe ja
kypsymisvaihe. Jos komposti täytetään yhdellä
kertaa täyteen, vaiheet tapahtuvat yhtä aikaa
kompostin jokaisessa osassa. Jos jätettä lisätään
koko ajan vähän kerrassaan, kuten useimmiten
tapahtuu, on kaikkein päällimmäisenä lämpenemisvaiheessa ja sen alla oleva kerros kuumavaiheessa. Vanhemmassa kompostissa on pohjimmainen kerros jo jäähtymisvaiheessa.

Lämpenemisvaiheessa kompostin valtaavat bakteerit ja sädesienet. Hyvin toimiva
komposti lämpenee päivässä 40 - 50 ºC.

Kun lämpötila on noussut näin ylös, alkaa
kuumavaihe. Ensimmäisen asteen hajottajat väistyvät ja kompostin valtaavat kuumiin oloihin erikoistuneet bakteerit ja sädesienet. Ne käyttävät ravinnokseen kompostin helposti hajoavia ravintoaineita,
kuten sokereita ja rasvoja. Nyt kompostin
lämpötila voi nousta jopa 85 ºC. Kuumavaihe kestää enintään muutamia viikkoja.

Kun helpommin hajotettava ravinto alkaa
loppua, kompostin lämpötila alkaa laskea,
ja siirrytään jäähtymisvaiheeseen. Jäähtymisvaiheen lämpötila on noin 20 - 35 ºC.
Kompostin valtaavat taas uudet hajottajat.
Vaikeasti hajotettavia, esim. puuaineksia,
ryhtyvät hajottamaan niihin erikoistuneet
sienet ja sädesienet. Kompostissa voi kasvaa tuttuja lakkisieniäkin, kuten herkkusieniä ja mustesieniä. Myös homesienet
kuuluvat toimivaan kompostiin. Jäähtymisvaiheessa kompostissa voi paljain silmin havaita muutakin elämää: tunkiolieroja, kovakuoriaisia, tuhatjalkaisia jne.

Viimeiseksi, jälkikompostoitumisen aikana, on vuorossa kypsymisvaihe. Sen aikana komposti muuttuu valmiiksi mullaksi
eli humukseksi.

3.5.1.9 Kompostin pH-tutkimus **/***
Useimmat kasvit viihtyvät lievästi happamassa
maassa, jonka pH-arvo on 6 - 7. Myös valmiin
kompostimullan pH on tavallisesti noin 7. Kompostin pH vaihtelee sen mukaan, mikä kompostoitumisen vaihe on meneillään.
Alku: Mikro-organismit hajottavat helpoimmin
hajotettavat hiililähteet: sokerit, tärkkelyksen ja
rasvat, joiden hajoamistuotteina syntyy mm. etikkahappoa ja viinihappoa kompostimassa muuttuu selvästi happamaksi (pH n. 5,5)
Välivaihe: Mikro-organismit hajottavat valkuaisaineet, joiden hajoamisessa vapautuu typpeä
ja ammoniakkia kompostimassa muuttuu emäksiseksi (pH jopa 9)
Loppuvaihe: Vaikeimmin hajoavat aineet hajoavat: selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini kompostin lopputulos lievästi hapan (pH n. 7)

Tehtävä: Kompostin lämpötilan mittaaminen liitetään kompostin normaaliin hoitoon. Samalla
kun oppilasryhmä täyttää ja sekoittaa kompostia, se huolehtii myös kompostin lämpötilan mittaamisesta ja mittaustulosten vihkoon kirjaami154
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Tehtävä: Kompostin toiminnan
etenemistä voi seurata ottamalla
siitä näytteet, joista mitataan pH.
Näytteenotto aloitetaan noin
viikkoa ennen kompostin täyttymistä, jolloin sen täyttäminen lopetetaan. Ota
näyte viikon välein noin 15 - 20 cm syvyydeltä.
Kuivaa ottamasi näyte ja laita se lasipurkkiin tai
muovipussiin, jonka päälle kirjoitat näytteenottopäivän. Kuivaamisen tarkoitus on pysäyttää
mikrobien toiminta näytteessä, jotta näyte todella kuvaisi tuon päivän tilannetta.
Kun olet kerännyt näytteet noin kahdelta
kuukaudelta, mittaa niiden pH seuraavasti:
1. Punnitse 10 g kutakin näytettä ja pane ne
mittapulloihin, jokainen näyte eri pulloon.
Kiinnitä jokaiseen pulloon maalarinteippi,
josta ilmenee sen sisältämän näytteen
päivämäärä.
2. Lisää kuhunkin pulloon 30 ml tislattua
vettä.
3. Sulje pullot ja ravistele jokaista pari
minuuttia.
4. Mittaa kustakin pullosta pH ja piirrä
tuloksista käyrä koordinaatistoon, jonka
pystyakseli kuvaa pH-arvoa ja vaakaakseli aikaa. Käyrä on todennäköisesti
aluksi laskeva, sitten se nousee
voimakkaasti, kunnes tasaantuu.

3.
4.

5.
6.
7.

Lähde: Kara, P. & Kanerva, K. & Karkela, L. 1992.
Tutki ympäristöäsi. Helsinki: WSOY.

3.5.1.11 Hajottajamikrobien aktiivisuuden
tutkiminen **/***
Jätteitä hajottavat pääasiassa bakteerit, sienet,
sädesienet ja lierot, apunaan runsas joukko mitä
erilaisimpia pieneliöitä. Lierot on helppo havaita
multaa tonkimalla, mutta useimpia muita hajottajaeliöitä ei voida nähdä paljaalla silmällä. Niiden läsnäolo voidaan kuitenkin havaita esim. tällä
kokeella. Jos tutkittavassa näytteessä on hajottajamikrobeja, niiden entsyymit alkavat hajottaa
virtsa-ainetta eli ureaa. Hajoamistuotteina syntyy hiilidioksidia ja ammoniakkia. Mitä aktiivisempi mikrobitoiminta näytteessä on, sitä enemmän ammoniakkia kokeessa muodostuu.

Lähde: Koulun kompostiopas. 1994. Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike, Luonto-Liitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

3.5.1.10 Tutkitaan maahengitystä */**/***
Kuten ihmiset, myös kompostin mikrobit ja pieneliöt hengittävät  ne siis kuluttavat happea ja
tuottavat hiilidioksidia käyttäessään energiaa
elintoimintoihinsa. Hiilidioksidin voi havaita
kokeessa, jossa hiilidioksidi saostaa kalkkivedestä kalsiumkarbonaattia. Mitä vilkkaammin eliöt
toimivat, sitä enemmän syntyy hiilidioksidia, ja
sitä enemmän kalkkivesi kokeessa samentuu.
Tehtävä:
1. Ota koulun kompostista kaksi näytettä:
yksi pinnalta ja yksi syvältä. Kolmanneksi
näytteeksi otetaan multaa ulkoa, esim.
puun tai pensaan juurelta. Jokaisen
näytteen määräksi riittää lusikallinen tai
pari. Varmista, että komposti- ja maanäytteet tuntuvat kosteilta. Tarvittaessa
kastele ne tiputtamalla niille hiukan vettä.
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Valmista kylläinen kalkkivesi liuottamalla
200 ml:aan vettä niin paljon kalsiumkarbonaattia (saa apteekista) kuin siihen
liukenee.
Ota neljä kannellista lasipurkkia ja kaada
kuhunkin noin 50 ml kylläistä kalkkivettä.
Ota kolme pientä, edellä mainittujen
purkkien sisään mahtuvaa lasia ja laita
kuhunkin niistä yksi komposti- tai maanäytteistä. Laita lasi purkin sisään ja sulje
kansi. Kiinnitä purkkeihin maalarinteippi,
josta käy ilmi, mikä kolmesta näytteestä
missäkin purkissa on.
Sulje kansi myös neljännestä purkista,
jossa on kalkkivettä, mutta ei näytettä.
Se toimii vertailukohteena.
Odota noin yksi vuorokausi. Liikuttele
purkkeja muutaman kerran päivän aikana.
Vertaa kalkkiveden samentumia vedessä.
Mikä purkeista on samentunut eniten,
mikä vähiten? Miksi?

Tehtävä:
1. Kerää kolme näytettä: pitkälle kypsynyttä
kompostia
(kaivetaan lähes kompostin pohjalta tai
otetaan jälkikompostoitumassa olevasta
kompostista), tuoretta kompostia (kompostin pinnasta) sekä multaa maasta.
Vajaa desilitra kutakin riittää.
2. Punnitse ensimmäisestä kompostinäytteestä kaksi n. 20 g suuruista annosta
ja pane ne lasipulloihin.
3. Lisää yhteen pulloon 20 ml urealiuosta ja
toiseen 20 ml vettä.
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6.

4.

Sulje pullot ja kiinnitä molempiin
maalarinteippi, josta ilmenee näytteen
laatu ja käytetty neste.
5. Tee sama toiselle kompostinäytteelle ja
maanäytteelle.
6. Jätä pullot seisomaan vähintään yhdeksi
vuorokaudeksi.
7. Tutki kukin pullo erikseen seuraavasti:
Vaihda tutkittavan pullon korkki
reiälliseen korkkiin. Työnnä reikään
lasiputki ja liitä putken toiseen päähän
kumiletku.
8. Johda kumiletkun vapaa pää toiseen,
vastaavasti reiällisellä korkilla ja lasiputkella varustettuun lasipulloon,
jonka pohjalla on 20 ml vettä.
9. Lämmitä maanäytteen sisältävää pulloa
kevyesti pienellä liekillä viisi minuuttia.
10. Määritä toisen pullon vedestä pikatestillä
ammoniumpitoisuus.
11. Taulukoi tulokset.
Mitä niistä voidaan päätellä.

Lähde: Kara, P. & Kanerva, K. & Karkela, L. 1992.
Tutki ympäristöäsi. Helsinki: WSOY.

3.5.1.13 Idätyskoe */**/***
Idätyskoe kertoo kasvualustan laadusta. Sen
avulla saadaan selville mm. onko mullassa joitain itämistä estäviä aineita  tällaisia voivat olla
esim. kompostijätteiden hajoamisen välituotteet
vaiheissa, joissa kompostoituminen on vielä kesken. Idätyskokeen avulla voidaan siksi tutkia,
joko kompostimulta on valmista.
Tehtävä:
1. Ota koulun kompostista kaksi näytettä:
yksi pinnalta ja yksi syvältä.
Muutama ruokalusikallinen riittää.
2. Laita näytteet kahteen petrimaljaan.
Kolmannen petrimaljan pohjalle levitetään
kostutettu suodatinpaperi. Neljänteen
petrimaljaan laitetaan kostutettua hiekkaa.
3. Kylvä kuhunkin maljaan suunnilleen
sama määrä vihanneskrassin siemeniä.
Huolehdi, että kasvualustat pysyvät
kosteahkoina.
4. Vertaa tuloksia noin neljän tai viiden
päivän kuluttua. Mitä tuloksista voidaan
päätellä?

Lähde: Kara, P. & Kanerva, K. & Karkela, L. 1992.
Tutki ympäristöäsi. Helsinki: WSOY.

3.5.1.12 Hajottajasienten tutkiminen */**/
***
Eloperäisessä maa-aineksessa eli humuksessa
elää suuri määrä sienirihmoja, jotka pystyvät entsyymeillään hajottamaan selluloosaa. Niiden toiminnan voi havaita tällä kokeella.
Tehtävä:
1. Ota seitsemän petrimaljaa.
2. Pane kunkin maljan pohjalle samankokoinen pala talouspaperia.
3. Täytä kolme maljaa kompostimullalla.
Kastele ne kosteiksi, mutta ei märiksi.
Yksi kastellaan viisiprosenttisella kuparisulfaattiliuoksella, toiset kaksi tavallisella
vedellä. Merkitse maljat.
4. Pane maljat ilman muovikantta muovipusseihin. Siirrä toinen pelkällä vedellä
kastelluista maljoista jääkaappiin, jätä
muut kaksi maljaa huoneenlämpöön.
5. Täytä loput neljä petrimaljaa:
yksi mullalla, yksi turpeella, yksi hiekalla
ja yksi savella. Merkitse maljat.
Kastele kaikki vedellä kosteiksi.
Pane ilman kantta muovipusseihin kuten
edelliset ja jätä huoneen lämpöön.
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Tarkkaile paperin hajoamista katsomalla
kerran viikossa hyvässä valossa kunkin
maljan pohjan läpi. Jatka seurantaa kahden
kuukauden ajan ja kirjaa tulokset muistiin.
Mitä tuloksista voi päätellä?

Lähde: Kara, P. & Kanerva, K. & Karkela, L. 1992.
Tutki ympäristöäsi. Helsinki: WSOY.

3.5.1.14 Kasvatuskoe */**
Pitemmälle vietävä kasvatuskoe kertoo puolestaan siitä, kuinka hedelmällistä kasvualusta on,
eli kuinka paljon siinä on kasvien tarvitsemia
ravinteita. Kasvatuskokeeseen sopivat mitkä tahansa suhteellisen helposti itävät siemenet, esimerkiksi retiisin tai kehäkukan siemenet.
Tehtävä:
1. Ota koulun kompostista kaksi näytettä:
yksi pinnalta ja yksi syvältä.
Molempien näytteiden määräksi tarvitaan
noin 2 desilitraa.
Kolmas, suunnilleen saman kokoinen
näyte otetaan tavallisesta, lannoittamattomasta maaperästä, esimerkiksi metsästä.
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2.

3.
4.

13. Jos kompostirakennelma on tehty itse,
onko ilmennyt jotain vältettäviä virheitä
tai heikkouksia?
14. Ketkä osallistuvat kompostin hoitoon?
Miten? Miten kompostista on tiedotettu?
15. Onko esiintynyt ongelmia, jos on,
minkälaisia ja miten niistä on selvitty?
Onko jälkikäteen huomattu, että jotain
olisi pitänyt tehdä toisin?

Laita näytteet kolmeen pienehköön
kukkaruukkuun. Neljänteen ruukkuun
laitetaan kostutettua talouspaperia ja
viidenteen ruukkuun kostutettua hiekkaa.
Kylvä kuhunkin ruukkuun suunnilleen
sama määrä siemeniä. Huolehdi, että
ruukkujen sisältö pysyy kosteahkona.
Vertaa tuloksia kuukauden ja kahden
kuukauden kuluttua.
Mitä tuloksista voidaan päätellä?

3.5.1.16 Avokadonsiemenestä viherkasvi
*/**

Lähde: Koulun kompostiopas. 1994. Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike, Luonto-Liitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

Tarvikkeet: Avokadon siemen, neljä hammastikkua, lasipurkki, vettä, pieni saviruukku, multaa
Toteutus: Valitse aivan kypsä avokado. Irrota siemen varovasti. Pistä siihen neljä hammastikkua,
joiden avulla saat sen tuetuksi litteä puoli alaspäin lasipurkin suulle. Täytä purkki vedellä. Siemenen pitäisi juuri ja juuri ulottua vesirajaan. Pidä
purkki valoisassa paikassa. Lisää purkkiin vettä,
jotta vedenpinta ulottuu koko ajan siemeneen.
Tarkkaile, kuinka ensin siemenestä kehittyvät
juuret. Kun verso alkaa noin kuukauden kuluttua kasvaa, katkaise sen pää, jotta se alkaisi haaroittua. Kun kasvi on noin 30 cm korkea, istuta se
ruukkuun, jossa on hyvälaatuista multaa.

3.5.1.15 Kompostitutkimus ***
Soveltuu esim. pienryhmän projektityön aiheeksi. Jos kouluun ollaan suunnittelemassa omaa
kompostia, kannattaa kompostointiin käydä tutustumassa etukäteen jollakin kompostoivalla
koululla tai kerros- tai rivitaloyhtiössä. Näiden
kokemuksista voi saada hyviä vinkkejä ja muualla tehtyjä virheitä on mahdollista välttää. Jos
lähiseudulla on useita kompostoivia talouksia tai
taloyhtiöitä, saadaan tutkimisen aihetta usealle
oppilasryhmälle.
Oppilasryhmä sopii haastattelusta kompostoivan talouden asiantuntevan edustajan kanssa. Haastattelu voidaan nauhoittaa ja myöhemmin purkaa haastattelu raportiksi paperille.
Esimerkkikysymyksiä:
1. Kuinka kauan talossanne on kompostoitu?
2. Mitä kaikkea talossanne laitetaan
kompostiin?
3. Mitä kompostiin ei saa laittaa?
4. Miten kompostista on huolehdittava,
jotta se säilyisi toimintakykyisenä?
5. Miten kompostiin laitettavat jätteet
muuttavat muotoaan kompostissa?
6. Mihin tämä muodonmuutos perustuu?
7. Miten kompostista torjutaan haju- ym.
haitat?
8. Onko kaatopaikkajäte vähentynyt
kompostoinnin ansiosta?
9. Mitä hyötyä kompostista on?
10. Mitä työtä kompostin ylläpidosta aiheutuu?
11. Mitä kompostointi maksaa?
12. Mistä kompostori ja muut tarvikkeet on
hankittu? Mitä se on maksanut?
Miksi juuri nämä tuotteet on valittu?
Ovatko tuotteet vastanneet odotuksia?
Onko käytössä ilmennyt jotain
hankaluuksia tai rakennevirheitä?
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Lähde: Laumanjohtajan käsikirja. Opas sudenpentujen johtajalle. 1994. Suomen Partiolaiset.
Hämeenlinna: Karisto Oy.

3.5.1.17 Viljelykoe herneille */**
Tarvikkeet: Herneitä, multaa, vauvanruokapurkkeja
Toteutus: Liota herneitä vedessä yön yli, jotta ne
alkavat itää. Istuta herneet vauvanruokapurkkeihin, joissa on multaa. Tarkkaile miten erilaiset
kasvatusolosuhteet vaikuttavat herneisiin.
Kasvatustavat:
1. Huoneenlämpö, valo, vesi
2. Pimeä huoneenlämpöinen komero, vesi
3. Valo, vesi, kylmä kuisti, parveke tai
jääkaappi
4. Huoneenlämpö, valo, ei vettä
Kirjoita kunkin purkin kylkeen kasvatustapa.
Vertaile kasvin käyttäytymistä. Tee kokeesta
muistiinpanoja.
Lähde: Laumanjohtajan käsikirja. Opas sudenpentujen johtajalle. 1994. Suomen Partiolaiset.
Hämeenlinna: Karisto Oy.
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ja teippaa se tiukasti paikoilleen. Jätä purkki viileään paikkaan muutamaksi päiväksi. Kun irrotat paperin, näet purkin reunoilla lierojen tunneleita. Päästä lierot takaisin luontoon viikon sisällä, sillä pidempään ne eivät säily purkissa hengissä.

3.5.1.18 Perunasokkelo */**
Tarvikkeet: Kannellinen pahvilaatikko, tukevaa
pahvia, teippiä, sakset, peruna
Toteutus: Tee pahvista laatikkoon kaksi väliseinää. Kiinnitä ne paikoilleen teipillä. Leikkaa kolme reikää, yksi kumpaankin väliseinään ja yksi
laatikon toiseen päätyyn. Tee reiät niin, että ne
ovat eri korkeudella. Laita peruna laatikon reiättömässä päädyssä olevaan lokeroon. Sulje laatikko kannella. Odota muutama viikko. Huomaat,
että peruna itää pimeässä ja lämpimässä ja kasvattaa pitkän idun reikien kautta mutkitellen ulos
laatikosta. Koe onnistuu parhaiten keväällä, kun
perunat ovat herkkiä itämään.

Lähde: Manning, M. & Granström, B. 1998. Lasten
luontokoulu. Karkkila: Kustannus-Mäkelä Oy.

3.6 Eko-Elmerin vaateaatteet
Tavoitteet: Ymmärretään, ettei vaatteita ja tekstiilejä
tarvitse ostaa kaupasta uutena. Tutustutaan vaatteita
kierrättäviin paikkoihin. Hyödynnetään vanhoja tekstiilejä uuden raaka-aineena.

Lähde: Laumanjohtajan käsikirja. Opas sudenpentujen johtajalle. 1994. Suomen Partiolaiset.
Hämeenlinna: Karisto Oy.

Motto: Apina ja gorilla
tavarankierrätystorilla
vaihtoi vanhat vaatteet
oppi uudet aatteet.

3.5.1.19 Karikkeen eliöt */**
Tarvikkeet: Paperisuppilo, suuri lasipurkki, mustaa paperia, pöytälamppu, teippiä, kosteaa talouspaperia, suurennuslasi, käsineet, kariketta
(osittain maatunutta ainesta esim. vanhasta lehtikasasta tai kompostista)
Toteutus: Kääri musta paperi lasipurkin ympärille ja teippaa se paikoilleen. Laita kostea talouspaperi lasipurkin pohjalle ja paperisuppilo purkin suulle. Laita käsineet käteesi ja ota kourallinen kariketta ja laita se paperisuppiloon. Aseta
pöytälamppu suoraan suppilon yläpuolelle. Noin
tunnin kuluttua osa karikkeen sisältämistä pikkueläimistä on pudonnut purkkiin. Voit tutkia
niitä suurennuslasin avulla.

Virikekertomus:
Eko-Elmeri kirpputorilla
Elmerin luokassa valmisteltiin
näytelmää koulun itsenäisyyspäiväjuhlaan. Näytelmä oli perinneaiheinen ja siihen osallistui koko luokka. Tapahtuman suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin.
Näyttelijöiden lisäksi valittiin lavastusryhmä,
joka huolehti lavasteiden hankinnasta ja valmistamisesta. Koska kyseessä oli musiikkinäytelmä,
siihen tarvittiin myös kuoro ja säestysryhmä.
Tähän tehtävään värvättiin luokan musikaalisin
aines. Näyttelijät tarvitsivat myös sopivat vanhanaikaiset rooliasut. Alusta asti itse valmistamisesta luovuttiin, koska se todettiin liian työlääksi. Sen sijaan asusteita päätettiin hankkia
oppilaiden kotoa, isovanhemmilta ja lähiseudun
kirpputoreilta.
Elmeri kuului puvustuksesta vastaavaan
ryhmään. Ensin suunniteltiin tarkkaan, millaisia
vaatteita näytelmään tarvittaisiin ja kuinka paljon rahaa ostoksiin oli käytettävissä. Sitten eräänä päivänä puvustusryhmä lähti opettajan kanssa käymään toisella puolen kaupunkia sijaitsevalla suurella kirpputorilla.
Kirpputori piti majaa suuressa hallimaisessa rakennuksessa. Sen molemmissa kerroksissa
oli vieri vieressä pieniä kopperoita, joita myyjät
saattoivat vuokrata. Kussakin tavarassa oli lappu, josta kävi ilmi tavaran hinta. Lisäksi lapussa
oli myyjän koodinumero, jonka perusteella ta-

Lähde: Manning, M. & Granström, B. 1998. Lasten
luontokoulu. Karkkila: Kustannus-Mäkelä Oy.

3.5.1.20 Onkaloita purkissa */**
Tarvikkeet: Iso muovipullo, vielä isompi lasipurkki, hiekkaa ja multaa, kumilenkki, mustaa
paperia, teippiä, lehtiä ja ruohoa, pala hyttysverkkoa tai sukkahousua purkin kanneksi
Toteutus: Leikkaa isosta muovipullosta pohja ja
laita pullo isoon lasipurkkiin. Laita hiekkaa ja
multamaata kerroksittain purkkiin pullon ulkopuolelle ja kostuta maa. Kaiva kompostista tai
kasvimaalta muutamia lieroja ja laita ne purkkiin
mullan päälle.
Laita niiden päälle vielä lehtiä ja ruohoja lierojen evääksi. Pingota hyttysverkko tai sukkahousun pala purkin kanneksi ja kiinnitä se kumilenkillä. Kääri musta paperi lasipurkin ympärille
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

Telineissä riippuvat vaatteet sattuivat puhetuulelle ja Elmeri kuuli keskustelun, joka valotti
aika tavalla vanhojen vaatteiden elämäntaivalta. Keskustelun alkoi tumma miesten puku, joka
riippui telineessä ryhdikkäänä ja arvokkaana.
Enpä olisi uutena uskonut joutuvani kokemaan
tällaista häpeää. Riippua nyt yleisessä myynnissä, kaiken maailman rahvaan töllisteltävän ja
hypisteltävänä. Tällainen käy tehdastekoisille
tusinapuvuille. Mutta minulle, joka olen sentään
vaatturilla parhaasta villakankaasta teetetty paremman väen puku... Enkä mikä tahansa puku,
vaan pormestarin pojan hääpuku. Minut teetettiin isäntäni elämän suurimpaan juhlaan ja hyvin
minä häntä palvelinkin. Aivan tulee tippa silmään, kun sitä muistelen. Me olimme kaunis pari,
minä ja isäntäni sydämen valitun valkoinen pitsi- ja silkkiunelma! Olimme rakastuneita kuten
isäntäparimmekin. Se oli kiistatta puvunelämäni
kohokohta. Sen jälkeen riipuin vuosikausia tammipuisessa vaatekaapissa pitsiunelmani herttaisessa seurassa. Isäntäni käytti minua harvoin,
mutta sitäkin arvokkaammissa tilaisuuksissa.
Rakastettuni pitsiunelma sai sen sijaan riippua
ikuisesti käyttämättömänä kaapissa. Vain silloin
tällöin rouva kokeili pukuaan nähdäkseen, oliko
hän vielä entisissä mitoissaan. Voi, missähän rakkaani on nyt? Miksi elämä meidät erotti? Tumman puvun puhe hiljeni kaihoisaksi kuiskaukseksi. Sen silmiin kihosi kaipuun kyyneleitä.
Nyyhkittyään hetken muistojaan puku ryhdistäytyi ja jatkoi: Aina välillä isäntäni palvelija
otti minut esiin kaapista, puhdisti, harjasi ja tuuletti. Minuun on uhrattu paljon huolenpitoa. Siksi olen vieläkin hyvässä kunnossa. Joskus isäntäni kaunis rouva silitteli kauluskäänteitäni kasvoillaan hellän kaihoisa ilme. Silloin tällöin hän
painoi hyväntuoksuisen poskensa kangastani
vasten ja hyräili hiljaa. En koskaan unohda tuota
aikaa. Se oli joutilasta, mutta ihanaa. Ja missä olen
nyt  pölyisellä ja meluisella kirpputorilla halpahintaisten tusinatuotteiden seassa! Puku kahahti
halveksivasti ja kohottautui entistäkin ryhdikkäämpään asentoon vaatepuulla. Elmeri saattoi
melkein nähdä sen rypistävän jalosukuista nenänvarttaan loukkaantuneena.
Siisti ruudullinen arkipuku, joka roikkui
tumman puvun vieressä, jatkoi: Turhaan ylpeilet arvokkuudellasi, veliseni! Et ole loppujen lopuksi yhtään meitä tehdaspukuja parempi. Hienosta kankaastasi huolimatta et erotu joukosta
eduksesi. Yhtä ja samaa pukukansaa me ollaan
kaikki! Kaikissa meissä on yhtäläiset osat: hihat,
lahkeet, kauluskäänteet, taskut, vuori, napit, liivi

varan omistajalle maksettiin myöhemmin oikea
summa kirpputorin kassasta. Myyjän itsensä ei
tarvinnut olla paikalla. Kirpputorin asiakkaat
kiersivät paikkaa itsenäisesti, korjasivat mieleisen tavaran mukaansa ja maksoivat ostoksensa
kassalla. Paikka oli ihanteellinen asiakkaiden
kannalta. Siellä oli runsaasti tutkimistilaa, sovituskoppeja sekä nopeasti vaihtuva ja edullinen
tavaravalikoima.
Aktiivisille kirpputoriharrastajille, kuten Elmerin perheelle, kirpputori oli vanhastaan tuttu
paikka. Elmeri oli käynyt siellä usein aikaisemmin äidin ja kaverinsa Anan kanssa. Äiti oli vienyt sinne myytäväksi Elmerin ja Elviiran pieniksi jääneitä vaatteita. Hyväkuntoiset lasten vaatteet menivät kuin kuumille kiville. Joskus siellä
parveili perheenemäntiä lastenvaunuineen etsimässä jälkikasvulleen uudenveroista päälle pantavaa. Elmerikin oli vienyt kirpputorille vanhoja
lelujaan. Useammin kuin kerran hän oli myös löytänyt sieltä jonkun tarpeellisen tavaran, joskus
tietokirjan, kerran jopa hienon nahkatakin. Kesällä kirpputorin läheisyydessä pidettiin katukirppistä. Siellä Elmerin perheellä oli joskus ollut
oma myyntipöytä. He olivat ansainneet sievoisen summan myymällä omia ja ystävien tavaroita. Elmeri oli nähnyt omin silmin, että vanha tavara oli rahan arvoista.
Puvustusryhmä oli liikkeellä oikeana päivänä. Joskus kirpputorilla oli kova tungos ja hälinä,
niin että siellä tuskin sopi liikkumaan. Tänä päivänä siellä oli hiljaista, jopa unettavan rauhallista. Ryhmä päätti hajaantua, ja kukin lähti itsenäisesti tai pienryhmissä etsimään sopivia vaatteita. Puolen tunnin kuluttua päätettiin kokoontua
kirpputorin kahvioon. Siellä tarkastettaisiin, mitä
kukin oli löytänyt.
Yksin jäätyään Elmeri alkoi tutkia kirpputorin hyllyjä ja vaatetelineitä löytääkseen jotain
näytelmävaatteiksi sopivaa. Elmeri oli kirpputorilla kuin kotonaan. Hänen mielestään oli luonnollista ja järkevää kierrättää tavaroita. Eivät tavarat siitä pahentuneet, jos ne kulkivat omistajalta toiselle. Sitä paitsi Elmeri piti vanhoista tavaroista. Kun syventyi kuuntelemaan, vanhat tavarat kertoivat monenlaisia tarinoita. Elmeri ei
ollut mikään haihattelija, mutta hänellä oli hyvä
mielikuvitus. Kun hänen olisi pitänyt etsiä näytelmävaatteita, otti mielikuvitus jälleen kerran
selkävoiton todellisuudesta. Elmeri istahti erään
vaatetelineen taakse pienelle jakkaralle ja herkisti korvansa kuulemaan vanhojen vaatteiden
hiljaista jutustelua.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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seen tyyppiin lannevaatteesta kimonoon ja kaikkeen sillä välillä. Nahkainen pintani on imenyt
itsensä tietoa ja kokemuksia täyteen. Parhaat
kaverini olivat silti isäntäni kulunut reppu ja kitara! Olimme aina yhdessä, me kolme! Missähän
hekin ovat nyt? Kunpa pääsisimme vielä seikkailemaan edes yhden kerran! Mutta en minä ala
kohtaloani nurkumaan, meikäläiset menevät
kuulemma loistavasti kaupaksi täällä kirpputorilla. Meitä ostavat nuoret seikkailunhaluiset ihmiset, sekä tytöt että pojat. Nuorilla ihmisillä on
makua tänä päivänä. Enkä yhtään ihmettele,
olemme siistin näköistä sakkia ja aina ajan hermolla. Palvelemme hyvin säällä kuin säällä! hehkutti musta niiteillä koristeltu nahkarotsi. Se oli
hieman kulahtaneen näköinen, mutta silti Elmerin mielestä hurjan tyylikäs. Hän toivoi olevansa
muutaman vuoden vanhempi, jotta voisi ostaa
sen. Rotsissa oli rentoa suuren maailman tyyliä
ja ainesta kestämään kulutusta.
Läheiseltä naisten vaatteita sisältävältä vaatetangolta kantautui kiisteleviä ääniä Elmerin
korviin. Hän siirsi jakkaraansa lähemmäs kuullakseen tarkemmin. Askeettisen näköinen tiukkaan napitettu suoralinjainen jakkupuku napisi
valittavalla nuotilla: Ei totisesti huvita olla missään tekemisissä noiden kevytmielisten kesämekkojen kanssa. Ne ovat aina keksimässä konnankoukkuja meikäläisen pään menoksi. Aina
hihittelevät keskenään, tyrkkivät meikäläistä
alas tangolta ja haukkuvat tosikoksi! Ja minä kun
haluaisin vain olla rauhassa. Viettää eläkepäiviä
nyt, kun vihdoin ja viimein olen päässyt pois jokapäiväisestä käytöstä. Kauan sitä arkista aherrusta kestikin, melkein kuluin puhki. Ei paljon
naurata elämä meikäläistä!
Muuan rimpsuhelmainen kukkamekko
puuskahti: Voisit sinäkin vähän hellittää, nyt kun
olet päässyt raskaista velvollisuuksistasi. Sen luulisi olevan enemmän iloinen kuin surullinen asia.
Joten murheilme pois ja helmat heilumaan. Elämä ei ole suremista varten! Sääli olisi meidänkin
unohtaa kesäiset kukkaniityt ja karkelot. Välittömästi telineen kukkamekot alkoivat vauhdikkaan letkajenkan temmaten valittajamekonkin
mukaan ilonpitoon. Teline huojui ja heilahteli
puolelta toiselle, mutta pysyi kuin ihmeen kaupalla pystyssä. Muutama nappi vain singahti irti
raisussa tanssissa. Ilonpidon seasta kuului työpukujen kiusaantunutta mutinaa. Ne eivät aikoneet mennä mukaan moiseen kevytmielisyyteen.
Metelin hiukan tauottua eräästä pahvilaatikosta kohottautui esiin painava käsin neulottu
villapaita. Sillä oli selvästi asiaa. Laajoilla hihoil-

ja kaikki muu! Ja sama kohtalokin meillä on, riipumme täällä päivästä toiseen odottaen, että joku
muotitietoinen nuori mies tai pennitön uneksija
tulisi ja veisi mukanaan. Täällä kirpputorilla tasaarvo on toteutunut meidän pukujen maailmassa.
Liian kauan me tehdastekoiset saimme kokea
halveksuntaa teidän räätälöityjen pukujen taholta. Minunkaltaiseni velvollisuudentuntoinen ja
arkinen luonne halajaa pois täältä laiskottelemasta. Kelpuuttaisin isännäkseni melkein kenet tahansa, jos pääsisin riippumasta turhan panttina.
Sillä käyttöä varten meidät on tehty, eikä näyttöä! Ainakin meikäläiset, teistä hienostelijoista
en tiedä!
Mitä minä kuulenkaan, etteikö puku muka
ole näyttöä varten. Sanoisinpa, että takuulla on!
Minut on luotu nimenomaan ihailevia katseita
varten! Te miesten puvut olette kaikki arkista tusinatavaraa minun rinnallani. Minussa on sisään
ommeltua glamouria! Tuskinpa teistä kukaan on
pyörähdellyt parketilla suurissa gaalatanssiaisissa, mutta minäpä olen. Kun kerran on kokenut
elämänsä kohokohdan, ei sitä voi unohtaa. Mikään muu kokemus ei voi korvata sitä! Miten
kukaan voi sen jälkeen tyytyä tavallisen puvun
elämään, en minä ainakaan. Eikä minusta taitaisi
ollakaan arkipuvuksi, kun olen tällainen kimalteleva hörhö! Halajan paistatella parrasvaloissa!
Minkäs teet, kun on tanssipuvun luonto! liversi
viereisen telineen koristus, paljeteilla ja strutsinsulkajäljitelmillä koristeltu naisen juhlapuku.
Keimaillen se heilutteli leveitä helmojaan ja ojenteli tiukkoja hihojaan tanssiin lähtevän näköisenä. Jotkut arkisemmat puvut katselivat sitä halveksivasti ja supisivat keskenään. Niiden mielestä moinen pröystäily ei ollut sopivaa kirpputorilla. Sen sijaan miesten rivistössä riippuva pormestarin pojan hääpuku kumarsi tanssiaispuvulle
seurapiirietiketin mukaisesti. Elmeri puolittain
odotti niiden lähtevän yhdessä liitelemään pitkin kirpputorin pölyisiä lattioita Wienervalssin
tahdissa! Olisihan se näky!
Kehukaa nyt seurapiirikokemuksillanne,
senkin ansarikukat! Kovin on maailmankuvanne rajoittunut. Meikäläisellä se sen sijaan on laaja ja monipuolinen. On tullut nähdyksi elämää
kotimaan kamaralla ja vähän muuallakin. Olen
viilettänyt helmat tuulessa lepattaen moottoripyörän selässä nukkuvan maiseman halki, nukkunut junien vetoisilla käytävällä ja vaellellut
vanhojen kaupunkien katuja ristiin rastiin. Minulla oli onni saada seikkailunhaluinen ja rohkea
isäntä, jonka mukana pääsin näkemään maailmaa. Matkoilla tutustuin moneen mielenkiintoi160
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Eko-Elmeri Roska-Rerpen jäljillä materiaalien ihmemaassa

messa oli paljon muualta tulleita ihmisiä, jotka
olivat joutuneet lähtemään kotimaastaan vainon
tai sodan vuoksi.
Elmeri tarkkaili perhettä vaatteiden suojasta. Eivät nämä näyttäneet ihmisiä kummemmilta, ehkä vähän puheliaammilta ja köyhemmiltä
kuin keskivertosuomalaiset. Jokaisella ihmisellä
oli oikeus rauhalliseen elämään ja perustarpeisiin. Jos ihmiset eivät saaneet elää rauhassa kotimaassa, oli Elmerin mielestä oikein, että heille
annettiin mahdollisuus aloittaa uusi elämä jossain muualla, vaikka Suomessa.
Samassa lastenvaunut nytkähtivät liikkeelle
kassoja kohti. Äidillä oli kainalossa pino lasten
vaatteita - myös iloiset lastenhaalarit pääsivät
mukaan, lapset roikuttivat käsissään leluhyllyltä
löytämiään pehmoleluja ja isän käsivarrella lepäsi
ruudullinen arkipuku. Elmerin toivotti mielessään
perheelle onnea ja menestystä. Samalla hän ajatteli hiljaa mielessään: Olisiko noilla ihmisillä varaa ostaa uusia vaatteita ja leluja jostain hienosta
tavaratalosta? Tuskinpa vain. On hyvä, että tällaisia kirpputoreja on olemassa! Näine hyvineen
Elmeri kohottautui jakkaraltaan ja lähti suorittamaan kesken jäänyttä tehtäväänsä.

laan viittoillen se pyysi puheenvuoroa. Lopulta
se alkoi puhua pehmeällä äänellä: Kuulkaahan,
arvon sisaret ja veljet, kirpputorin vaatekansa
kaikki! Saamme olla tyytyväisiä siihen, että olemme päässeet tänne. Tiedättekö, vaihtoehtona saattaisi olla kaatopaikka, eikä se ole ollenkaan hyvä
vaihtoehto meille vaatteille. Mieluummin olen
täällä suojassa sateelta ja tuulelta kuin mätänen
taivasalla. Se, että olemme täällä osoittaa, että on
olemassa paljon viitseliäitä ihmisiä, jotka toimittavat vanhat, käyttökelpoiset vaatteet kirpputorille, sen sijaan, että nakkaisivat ne roskikseen.
Meillä, jotka olemme täällä, on toivo elämän jatkumisesta jossain muualla. Meillä on erilaisia elämänkohtaloita ja meidän voi olla vaikea ymmärtää toisiamme. Ei kannata kuitenkaan jäädä murehtimaan entistä elämää, vaan toivokaamme
parempaa tulevaisuutta. Jos meistä ei ole enää
vaatteeksi, voi meistä tulla jotain uutta, vaikkapa matonkuteita, tilkkuja tai lankaa. Silloin arvokas materiaalimme ei mene hukkaan. En ole
ollenkaan pahoillani lankakerätulevaisuudesta,
vaikka palvelen mieluummin nykyisessä pehmeässä olomuodossani. Ostaisi vain joku minut viluisten hartioittensa lämmikkeeksi.
Niin. Olisihan se melkoista tuhlausta heittää hienot haalarit menemään vain siksi, että lapsi sattuu kasvamaan niistä ulos. Siinähän menisi
hyvä raaka-aine ja työ tyystin hukkaan. Minä ainakin lähden ilomielin uudelleen palvelukseen,
kun sattuu sopiva asiakas kohdalle. Palvelusta
varten minut on tehtaalla tehty ja sitä haluan tehdä. On herttaista palvella pientä, vasta kävelemään opettelevaa kirkassilmää. Siinä tuntee toteuttavansa kutsumustaan, kun yrittää estää pikkuista kaatumasta kuralätäkköön. Toivottavasti
saumani kestävät seuraavan duunin ratkeamatta. Onneksi edellisen omistajani äiti ompeli paikat lahkeisiini polvien kohdalle. Muksahduksia
ei voi nimittäin välttää tässä työssä, virnistelivät iloisenväriset lastenhaalarit hyllyllä olevasta
korista. Niissä oli kuin olikin nahkapaloista ommellut polvipaikat.
Vaatteiden pulina taukosi, kun kulman takaa ilmestyi asiakkaita. Pukujen takana istuva
Elmeri saattoi nähdä läheisten vaatetankojen
eteen pysähtyneen nuoren ulkomaalaisen näköisen äidin lastensa kanssa. Pienin lapsista istui lastenrattaissa ja ojenteli käsiään leluhyllyä kohti.
Isommat lapset alkoivat penkoa sitä toiveikkaina. Perheen isä tutkaili takki- ja pukurivistöä. Perhe pajatti keskenään outoa kieltä, jota Elmeri ei
ymmärtänyt. Elmeri arveli kyseessä olevan pakolaisperheen. Hän oli kuullut uutisista, että SuoEko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Keskustellaan luetusta kalvon 21:
Elmeri kirpputorilla avulla.
Kirjoitetaan puhekupliin ohjeita.
Keskustelurouheita:
 Miksi tumma puku ei pitänyt
joutumisesta kirpputorille?
Entä tanssiaispuku?
 Mikä kertomuksen vaatteista
olisit halunnut olla? Miksi?
Mikä vaatteista suhtautui mielestäsi
parhaiten kirpputorilla oloonsa?
Oletko ostanut kirpputorilta vaatteita tai
muita tavaroita?
Mikä on paras kirpputorilöytösi?
Onko perheesi innokas kirpputorin
käyttäjä?
Oletko vienyt kirpputorille vanhoja
vaatteitasi tai tavaroitasi?
Millaiset ihmiset käyttävät kirpputoria?
Miksi kirpputorilta ostaminen kannattaa?
Mitä mieltä olet kirpputorivaatteista?
Voisitko itse pukeutua kirpputorivaatteisiin?
Tarvitaanko kirpputoreja? Miksi?
Miten pakolaisiin ja muihin köyhiin
ihmisiin pitäisi mielestäsi suhtautua?
Miten heitä voisi auttaa?
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Tehtävä 1: Valitse joku kertomuksen vaatteista ja keksi sille elämäntarina.
Miksi vaate joutui kirpputorille?
Kirjoita tarinaksi ja kuvita se.

C. Kantimet (leveys 10 cm, pituus 45 cm)
2 kpl
Huolittele kaikkien osien reunat siksakilla.
Aloita ompelu kassin kantimista. Taita
kangas pitkiltä sivuilta keskustaan, silitä.
Taita vielä kerran. Ompele suora ommel
molempiin pitkiin sivuihin. Silitä.
Tee toinen kannin samoin.
Taita taskukappaleen reunasta 2 cm
nurjalle puolelle ja ompele yläreunaan
ompeleet.
Käännä kassiosan yläreunasta 5 cm
nurjalle puolelle, aseta samalla kantimien
päät 15 cm etäisyydelle kassin reunoista ja
ompele yläreunaan sekä taitteen
alareunaan ompeleet. Ompele myös
X-kirjaimen muotoiset vahvistukset
kannattimen ja kassin yhdyskohtiin.
Ompele samalla tavalla kassin toinen
yläreuna.
Taita taskun sivuista ja pohjasta sisävarat.
Ompele tasku paikoilleen, noin 15 cm
etäisyydelle kassin yläreunasta. Ompele
kaksi ommelta paininjalan päähän
toisistaan. Voit myös jakaa taskun kahteen
osaan pystyompeleella.
Ompele kassin reunat nurjalta puolelta.
Mittaa sen jälkeen kassin pohjasta
molemmilta sivuilta 6 cm saumaa ylöspäin,
taita pohja ja tee 12 cm poikittainen
ommel molempiin kulmiin. Näin kassin
pohjasta tulee tukevampi.
Voit vielä ommella ns. hiuslaskosompeleet
kassin sivujen ja pohjan ympäri.
Ompeleet antavat kassille ryhdikkyyttä.
Jos haluat tehdä tavallista hienomman
ostoskassin, materiaalina voi käyttää
nahkaa, gobeliinikangasta tai itse
kudottua poppanaa. Persoonallista ilmettä
kassiin saa myös tekemällä kassin tilkuista
tai itse painetusta kankaasta. Perusmallia
voi muunnella esim. tekemällä kassiosan
nelikulmaiseksi ja pidentämällä sankoja,
jolloin kassista tulee olkalaukku.

2.
3.

Tehtävä 2: Keksi jonkin kirpputoriesineen tarina.
Kirjoita se kertomukseksi, esitä pantomiimina tai
näytelmänä. Kirpputorivierailulla oppilaat valitsevat itselleen jonkin mielenkiintoisen esineen.

4.
5.

Apukysymyksiä:

Missä esine oli ennen kirpputoria?

Miten ja miksi esine joutui kirpputorille?

Mitä esineelle tapahtui kirpputorilla?
Mitä tai keitä se kohtasi siellä?

Pääsikö esine pois kirpputorille?
Millainen oli sen uusi elämä?
Tehtävä 3: Laadi kirpputorin mainos. Voit tehdä
mainoksesta seinälehden, radio- tai TV-mainoksen.

6.

Tehtävä 4: Lainataan kirpputorilta vaatteita tai
tuodaan kotoa vanhoja vaatteita ja järjestetään
kirpputorimuotinäytös. Muotinäytös voidaan
harjoitella ja järjestää myös ulkopuoliselle yleisölle tavallaan kirpputorin mainokseksi tai koulun ympäristöteemapäivän ohjelmanumeroksi.

7.

Tehtävä 5: Vieraillaan kirpputorilla. Jokainen valitsee itseään miellyttävän vaatekappaleen ja esittelee sen muille. Vaatekappaleelle voidaan miettiä myös uusia käyttötarkoituksia tyyliin Kymmenen tapaa käyttää.

8.
9.

3.6.1 Eko-Elmerin vaatevinkit
3.6.1.1 Kangaskassi **/***
Kassin materiaaliksi soveltuu mikä tahansa kulutusta kestävä kangas, joka on helppo kääriä
kokoon ja sopii pieneen tilaan. Valkaisematon
lakanakangas, juuttikangas tai tukeva puuvilla
sopii hyvin. Ks. Luku 5.6 Eko-Elmeri oppii viisasta kuluttamista.
Tarvikkeet: Metri kangasta (leveys 75 cm), kankaaseen sopivaa ompelulankaa
Valmistus:
1. Leikkaa kankaasta seuraavat osat:
A. Kassiosa (leveys 50 cm, pituus 1 metri)
1 kpl
B. Tasku (leveys 25 cm, korkeus 30 cm)
1 kpl
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Huom! Kahvinystävän persoonallisen kauppakassin saat ompelemalla muovisia kahvipusseja
yhteen. Jos teet kassin 0,5 kg:n kahvipaketeista,
tarvitset niitä noin 10 kappaletta. Tyylikkäin kassi syntyy, jos pussit ovat kaikki samaa laatua.
Kassiin kannattaa ommella vuori puuvillakankaasta.
Lähde: Askartelulehti Nro 84, kevät/kesä-99.
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5.

3.6.1.2 Hedelmien punnituspussi */**/***

Jos ompelet tilkuista esim. seinävaatteen,
liinan tai keinutuolinmaton voit huolitella
reunat kangassuikaleilla tai leveällä
kanttinauhalla. Työhön voi ommella myös
yksivärisen vuorin ja sisälle vanun.

Tarvikkeet: Kevyttä, läpinäkyvää ja helposti pestävää kangasta (valoverhokangas hyvää), puuvillalankaa, (nauhaa)
Valmistus:
1. Leikkaa kankaasta esim. 50 x 30 cm pala.
2. Taita pala kaksin kerroin ja ompele kiinni
toisesta reunasta ja pohjasta.
3. Taita suuhun nauhakuja ja ompele se. Voit
ommella nauhakujan myös kanttinauhasta
noin 5 cm päähän yläreunasta.
4. Puno nyöri esim. kahdella värillä.
Pujota nyöri nauhakujaan.

Hyvä sovellutus isommille oppilaille: Luokan
yhteinen satu- tai juttumatto neliönmuotoisista
tilkuista
Päälle mahtuvat luokan kaikki oppilaat yhtä
aikaa. Maton koko esim. 5 x 5 m. Materiaalina
käytetään erilaisia vaatetustehtaista, ompelimoista, kangasliikkeistä, kirpputoreilta, oppilaiden kotoa ym. hankittuja jäännöskankaita tai
vanhoja vaatteita. Väliin vanulevy, alle vuorikangas, josta taitetaan reunat päälle. Ruudun koko
esim. 15 x 15 cm tai 20 x 20 cm. Toteutetaan koko
luokan ryhmätyönä: osa oppilaista piirtää ruudut pahvikaavan avulla / leikkaa huolellisesti /
ompelee ruudut yhteen paininjalan etäisyydeltä
suikaleiksi / silittää saumat auki / yhdistää suikaleet toisiinsa jne.
Myöhemmin valmiista työstä on hauska etsiä omia tilkkuja / kertoa tarinoita tilkkujen pohjalta / etsiä erilaisia muotoja tai värisävyjä /valita
kauneinta tilkkua jne. sen lisäksi, että se toimii
rentoutus-, kuuntelu- ja taikamattona.
Melko yksinkertainen, ala-asteelle soveltuva, tilkkuompelutekniikka on myös ns. hirsimökki eli spiraali. Siinä ompelu aloitetaan keskeltä
ompelemalla kaksi neliönmuotoista tilkkua yhteen. Seuraavaksi aletaan lisätä aina kappaleen
reunan levyisiä suorakaiteen muotoisia tilkkuja.
Suikaleiden leveys pysyy samana, pituus lisääntyy aina aloitusneliön verran. Työ laajenee spiraalin tavoin sisältä ulospäin. Hirsimökkitekniikka soveltuu kaikkiin samoihin töihin kuin neliötekniikkakin. Sillä saa esim. kauniin sängynpeiton ompelemalla useita hirsimökkejä yhteen.
Vuoriksi käy yksivärinen vanutettu kangas.

Hedelmän punnituspusseja voidaan valmistaa
sarjatuotantona jaettavaksi koteihin. Työ sopii
isommille oppilaille lisätyöksi.

3.6.1.3 Tilkkutöitä neliöistä tai suikaleista
*/**/***
Tilkuista voidaan valmistaa esim. pannulappu,
tyyny, keinutuolin matto, liina, kassi, sängynpeitto (nuken, vauvan tai oman), seinävaate, pehmolelu, liivi, takki jne. Tilkkujen koko ja määrä riippuu halutusta lopputuloksesta. Yksinkertainen
tilkkutyö voidaan tehdä vain kahdesta kankaasta, jolloin lopputulos on shakkiruutumainen. Mitä
enemmän kankaita on, sitä värikkäämpi ja kirjavampi lopputulos on. Työn suunnitteluun kannattaa uhrata kunnolla aikaa, koska värien ja
muotojen yhteensopivuus on tärkeää. Tilkkutöiden tekeminen on hyvää värisilmän harjoitusta.
Pienet oppilaat voivat tehdä tilkkutöitä käsin
ompelemalla, liimaamalla tai liimaharson avulla
esim. juuttikangasalustalle.
Tarvikkeet: Palakankaita, kankaisiin sopivaa lankaa, (vanulevyä vuoriksi)
Valmistus:
1. Valitse työhösi kankaat. Valmista pahvikaava, jonka mukaan leikkaat tilkut.
Piirrä tilkut kankaille pahvikaavan avulla.
Tilkkujen on oltava samankokoiset, joten
piirrä ja leikkaa huolella. Huom! Kaikissa
tilkuissa on oltava sama langansuunta.
2. Aseta neliöt haluamaasi järjestykseen.
3. Ompele neliöt pitkiksi riveiksi paininjalan
etäisyydeltä. Silitä saumanvarat auki
nurjalta puolelta.
4. Yhdistä tilkkurivit toisiinsa. Silitä.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Huom! Tilkuista saa ompelemalla tai liimaharsotekniikalla mainion tavarapussin, joka voidaan
kiinnittää esim. auton selkänojaan tarranauhalla
tai painonapeilla. Pussissa pysyvät pikkulelut,
kirjat, karkit ja pelit tallessa.
Lähteet: Askartelulehti Nro 84, kevät/kesä -99,
Knuutila, R. 1994 Kerää, kierrätä, korjaa.
Ensimmäiseksi ommeltavaksi tilkkutyöksi sopii
myös kilpikonnan selkäpanssari. Samansävyisistä tilkuista kootaan yksinkertainen kuvio. Tilkut
voivat olla neliöitä tai suorakulmaisista kolmioista koottuja neliöitä. Kilpikonnan muut osat
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voidaan ommella askarteluhuovasta. Täytteeksi
sopii vanu. Silmiksi käyvät valmiit silmät, napit
tai puuhelmet.



Lähde: Askartelu ja käsityö 80 3/98.

3.6.1.4 Vanhojen asusteiden
uudistamisvinkkejä **/***




Kyynärpäistä rikki kulunut villapusero:
Rikkinäiseen kohtaan silitetään ensin
liimakangas, päälle kirjotaan villalangoilla
joku kuvio, reiät voidaan peittää myös
nahkapaikoilla tai virkatuilla paikoilla.
Vanha pitkähihainen collegepaita:
Lyhennetään hihat, ommellaan esim.
olkapäille koristenauha, johon kirjaillaan
käsin mieleisiä kuvioita.
Pieneksi jäänyt collegepaita: Leikataan
paita poikki sekä miehustasta että
hihoista, liitetään keskelle yksiväristä tai
kuviollista kangasta
Vanha neulepaita: Ommellaan koristeeksi
esim. lankatupsuja, nappeja, helmiä tai
kirjaillaan kuvioita langoilla halutulla
tavalla. Käytetään mieluummin neuleen
laatuisia lankoja (villalle villaa, puuvillalle
puuvillaa).
Vanha T-paita: Ommellaan etumukseen
nappeja, helmiä, paljetteja, pieniä lankatupsuja, rusetteja, ryijynukkasolmuja tms.
Jos käytetään koristeluun lankaa, valitaan
kevyt, lähellä T-paidan materiaalia oleva
lankalaatu. Yksivärinen T-paita uudistuu
myös päällikeompelulla (alle liimakangas,
päälle ommellaan kuvio halutusta kankaasta tiheällä siksakilla), marmoroinnilla
tai solmubatiikilla.
Vanhat farkut: Minihame: Leikkaa
farkkujen lahkeet poikki sopivasta kohdasta. Ratko sivusaumat ja lahkeensaumat.
Leikkaa lahkeiden alaosista sopivan
kokoiset kolmiot. Kokeile ensin paperista
oikea muoto ja koko. Kiinnitä kolmiot
paikoilleen nuppineulojen avulla. Sovita.
Ompele kolmiot. Taita helma ja ompele.
Silitä saumat ja helma hyvin. Samaan
tapaan farkuista voidaan tehdä myös pitkä
hame. Vanhoista farkuista syntyy myös
tukeva urheiluvälinepussi, kassi, reppu tai
olkalaukku. Vanhat farkut soveltuvat
hyvin myös tilkkutöiden materiaaliksi,











varsinkin jos käytössä on useat erisävyiset
farkut. Farkkukankaan koristeeksi sopivat
hyvin erilaiset koristenauhat.
Farkkuvaatteet: Voidaan uudistaa päällystämällä osia kankaalla tai nahalla, päällikeompelulla, kirjomalla lankakuvioita,
nahkahapsutuksella jne.
Kirppikseltä tai ullakolta esiin kaivettu
vanha hattu, myssy tai baskeri uudistuu
kirjonnalla, nauhoilla, napeilla tms. Myös
vanhat lapaset, sormikkaat tai kaulaliina
voidaan uudistaa kirjonnalla.

Lähde: Knuutila, R. 1994. Kerää, kierrätä, korjaa,
uudista.

3.6.1.5 Solmubatiikki */**/***
1. Kierrä värjättävän kankaan ympärille
lankaa tai tukevia kumirenkaita tiukkaan.
Ne kohdat, jotka jäävät sidoksen alle,
eivät värjäänny. Solmubatiikilla syntyy
erilaisia kuvioita riippuen siitä, rypistetäänkö kangas vai laskostetaanko se sekä
miten solmut sidotaan. Ennen varsinaisen
työn värjäämistä erilaisia tapoja olisi ehkä
syytä kokeilla tai opettajalla voisi olla
aikaisemmin tehtyjä malleja erilaisista
solmutyypeistä.
2. Keitä työtäsi väripadassa n. 10 - 15 min
riippuen väriliemen voimakkuudesta.
Batiikkivärjäykseen soveltuvat tavalliset
tekstiilivärit ja batiikkivärit.
3. Ota työ pois väripadasta ja huuhtele,
kunnes siitä ei enää irtoa väriä.
4. Avaa solmut varovasti. Varo rikkomasta
kangasta.
5. Ripusta työsi kuivumaan. Silitä kuivunut
työ.
Hyvä sovellutus: Seinävaate kouluun
Leikataan vanhoista lakanoista samankokoisia
tilkkuja. Tilkut jaetaan oppilaiden kesken. Kukin
oppilas tekee haluamansa solmut tilkkuun. Lopuksi tilkut värjätään tekstiili- tai batiikkiväreillä. Käytetään vain muutamaa toisiinsa sointuvaa
väriä harmonisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tilkut huuhdellaan ja ripustetaan kuivamaan. Avataan solmut ja silitetään tilkut. Sommitellaan seinävaatteeksi. Ommellaan tilkut ensin pitkiksi suikaleiksi, sitten suikaleet yhteen.
Väliin ohut vanulevy, alle vuori samanvahvuisesta kankaasta.
Lähde: Knuutila, R. 1994. Kerää, kierrätä, korjaa,
uudista.
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3.6.1.6 Kankaan marmorointi */**/***

3.6.1.8 Käsi-, sormi- ja keppinuket */**/***

Katso marmorointiohjeet luvusta 3.1 Eko-Elmerin paperitutkimusretki. Kankaan marmorointi
sujuu melkein samaan tapaan.
1. Leikkaa kankaat sopivan kokoisiksi
kappaleiksi. Voit marmoroida myös yksivärisen vanhan T-paidan. Käytä kankaan
marmoroinnissa vesiliukoisia, silittämällä
kiinnitettäviä silkkivärejä.
2. Tiputa värit liisteripinnalle ja kuvioi
seoksen pinta haluamallasi tavalla.
3. Aseta kangas varovasti seoksen pinnalle
niin, että kankaan keskiosa osuu väripintaan ensiksi ja vasta sitten reunat.
Kangas on asetettava seoksen pinnalle
yhdellä kertaa mahdollisimman tasaisesti,
ettei kuviopinta rikkoudu. Anna värien
imeytyä hetken kankaaseen.
4. Nosta kangas pois liisteristä vetämällä
kangasta marmorointialtaan etureunaa
vasten, jolloin suurin osa liisteristä jää
altaaseen.
5. Aseta kangas kuivumaan muovilla
suojatulle tasaiselle alustalle.
6. Kun kangas on kuivunut, kiinnitä väri
kankaaseen silittämällä kangas silkki- tai
leivinpaperin läpi.
7. Pese liisteri pois haalealla vedellä.
Anna kankaan kuivua ja silitä kangas.

Kuluneesta ja reikäisestä sukasta, käsineestä tai
lapasesta saadaan käsinukke. Liimataan tai ommellaan silmät, korvat, kuono, kieli, tukka, harja
jne. Voidaan tehdä mitä hahmoja tahansa. Erilaiset eläinhahmot ovat hyviä.
Sorminukkeja voidaan tehdä esim. risojen sormikkaiden sormista tai kangas- ja huopatilkuista. Kokonainen perhe syntyy sormikkaasta. Nukkien tekemiseen voidaan käyttää erilaisia lankoja, helmiä, paljetteja, foliota, metallilankaa, nahkaa, turkista jne. Vain oma mielikuvitus asettaa
rajan nukkehahmoille.
Keppinukke voidaan valmistaa rikkimenneistä
sukkahousuista. Puukepin päähän sidotaan sukkahousuista leikattu kappale, joka täytetään vanulla. Ennen keppiin kiinni solmimista solmitaan
nenä (sisälle vanua tai iso puuhelmi). Tehdään
nukelle ilme ommellen tai liimaten. Kiinnitetään
hiukset langasta. Puku tehdään ympyrän- tai neliönmuotoisesta kangastilkusta, keskellä reikä
keppiä varten. Nuken hartioihin saadaan leveyttä kiertämällä kaulan ympärille tuki metallilangasta. Puetaan puku nuken päälle ja lisätään tarvittavat yksityiskohdat.

3.6.1.9 Sukkahousunaamari */**
Jokainen tuo kotoa puhtaat, käytöstä poistetut
sukkahousut tai ostetaan tarjouksesta halpoja
sukkahousuja. Sukkahousuista voidaan tehdä
eläimiä, peikkoja, hirviöitä jne. Naamari sopii
vaikka vapuksi. Luonnonmateriaalilla tai erilaisella jätemateriaalilla koristellut sukkahousunaamarit sopivat hyvin ympäristöteeman askarteluksi.
Tarvikkeet: Vanhat sukkahousut, lankaa, turkisja kangaspaloja, matonkuteita, vanua, kumilenkkejä, pehmeitä liituvärejä, luonnonmateriaalia,
sakset ja kontaktiliimaa. Koristelumateriaalit
ovat vaihtoehtoisia, kaikkea ei tarvita.
Valmistus: Pujota sukkahousun housuosa päähän. Merkitse tussilla silmien ja suun paikat. Laita housuosa suuren kiven tms. päälle ja levitä
merkittyjen aukkojen ympärille liimaa. Anna
kuivua ja leikkaa aukot terävillä saksilla. Liima
estää neuloksen purkaantumisen. Jalkaosat voidaan täyttää korviksi, sarviksi tai palmikoida leteiksi. Koristele haluamallasi tavalla. Voit esim.
piirtää sukkahousun pintaan pehmeillä liiduilla
eläimen naaman ja lisätä irtotavarana viiksiä,
tuntosarvia jne.

3.6.1.7 Ryhmätyö pujottelemalla */**/***
Jokainen oppilas punoo oman neliönsä haluamallaan tavalla. Valmiit neliöt kootaan luokan yhteiseksi työksi seinälle.
Tarvikkeet: Yhtä pitkiä puun oksia, jäännöslankoja, ohuita matto- tai poppanakuteita, ohutta
sitomis- ja loimilankaa, kuivia kasveja, hakaneula, tukeva ripustuspuu, teippiä
Valmistus: Sido neljä oksanpätkää neliöksi. Sopiva neliön suuruus on 20 x 20 cm. Luo kehykseen loimi. Kiinnitä se reunoista teipillä, jotta loimet pysyvät paikoillaan. Pujota jäännöslangoista tai matonkuteista ison hakaneulan avulla kudetta 2 - 3 cm. Pujota sen jälkeen luonnosta kerättyjä, kuivattuja kasveja. Jatka pujotellen vuorotellen kudetta ja kasveja.
Lähde: Knuutila, R. 1994. Kerää, kierrätä, korjaa,
uudista.

Lähde: Askartelu ja käsityö 72, talvi 5/96
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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cm päästä reunasta. Sauman voi ommella
myös koneella. Hernepussi on sopiva
lapsen ensimmäiseksi koneompelutyöksi.
Käännä sammakko oikein päin.
Täytä kuivatuilla herneillä.
Taivuta aukon reunat sisäänpäin ja ompele
kiinni päärmepistoin.
Leikkaa mustasta huovasta silmät ja liimaa
ne kiinni. Piirrä leveä suu mustalla tussilla.

3.6.1.10 Lankaliimaus */**
Tähteeksi jääneet langanpätkät sopivat hyvin
taulujen, peilinkehysten, rasioiden, purkkien ja
erilaisten leikkiaskartelujen koristetekniikaksi.
Voidaan käyttää samaan tapaan askartelussa kuin
alkuopetuksessa yleisiä ketjusilmukkalenkkejä
 siis pinnan peittämiseen. Tekniikka sopii siis
hyvin monenlaisiin yhteyksiin, joita ei tässä ole
tarpeen yksilöidä sen tarkemmin. Jos lankamaalauksen kohteena on selkeästi esittävä aihe
(esim. taulussa), kannattaa kuva hahmotella pääpiirteissään alustalle kynällä. Tämä helpottaa liimaamista ja estää virheitä.
Levitä liimaa tasaiseksi kerrokseksi pienelle alalle kerrallaan. Älä käytä liikaa liimaa, ettei
pinta sottaannu. Paina langat vieri viereen puutikun avulla. Lankaliimauksen idea on peittää pinta erivärisillä langoilla niin hyvin, ettei tausta näy
lankojen välistä. Tärkeää on työskennellä huolellisesti ja järjestelmällisesti.
Lähde: Knuutila, R. 1994. Kerää, kierrätä, korjaa,
uudista.

3.
4.
5.

Lähde: Paakkanen, M. (suom.) 1988. Puuhakirja.
Amer-yhtymä Oy. Weilin&Göös.
Huom! Hernepussi voi olla muukin eläin. Muodon on oltava kuitenkin melko yksinkertainen.
Eläimen tunnuspiirteet voidaan piirtää kankaalle ja ommella ne tiheällä siksakilla kankaalle ennen pussiksi ompelemista.

3.6.1.13 Käärme */**
Tarvikkeet: Vanha pyyheliina, viivoitin, huopakynä, kanavaneula, helmilankaa tai ohutta villalankaa, nuppineuloja, lumppuja tai vanhoja sukkahousuja täytteeksi, huopatilkkuja, villalankaa,
isosilmäinen neula, sakset
Valmistus:
1. Piirrä huopakynällä viiva 25 cm päähän
pyyhkeen reunasta. Leikkaa kaitale irti
viivaa pitkin. Kaitaleesta tulee käärmeen
ruumis.
2. Piirrä kaitaleeseen viiva noin kuuden
senttimetrin päähän reunasta. Ompele
viivan päälle ketjusilmukoita kanavaneulalla koko kaitaleen matkalle.
Päättele lanka nurjalle. Voit halutessasi
koristella muutenkin käärmeen pintaa.
3. Taita kaitale pitkittäin kahtia niin, että
ketjusilmukoiden oikea puoli jää taitoksen
sisään. Kiinnitä reunat ja toinen pää nuppineuloilla. Ompele saumat kiinni
etupistoilla. Muista päätellä lanka.
Irrota nuppineulat.
4. Käännä käärme oikein päin. Täytä se.
Käytä viivoitinta apuna, jotta saat täytteen
sullotuksi häntäpäähän saakka.
Tee käärmeestä tasaisen pullea.
5. Leikkaa käärmeelle kieli huovasta.
Aseta kieli avoimen reunan keskelle.
Taita avoimen pään reunat sisään ja kiinnitä
sauma nuppineuloilla. Ompele kiinni
päärmepistoilla.
6. Liimaa silmät huovasta tai ompele ne
villalangalla laakapistoja käyttäen
Lähde: Paakkanen, M. (suom.) 1988. Puuhakirja.
Amer-yhtymä Oy. Weilin&Göös.

3.6.1.11 Korvakorut **/***
Pienet Meksikon ristit: Leikkaa tulitikun syttyvä pää pois. Leikkaa tulitikku puoliksi ja sido ristiksi keskeltä. Käytä ohuita lankoja: helmi-, koneompelu-, muliini- tai nimikoimislankoja. Ristiin punotaan lankaa, kunnes se on täynnä. Liimaa tikkujen päihin pienet helmet, jotta lanka ei
purkaannu. Kiinnitä risteihin valmiit korvakoruripustimet.
Lähde: Knuutila, R. 1994. Kerää, kierrätä, korjaa,
uudista.
Huom! Korvakoruja voidaan valmistaa monista
jätemateriaaleista: helmistä, elektronisten laitteiden pienistä osista, muttereista, metallilangasta,
uusiopaperista, hiotuista lasinpaloista, metallilangasta, kivistä, pikkukävyistä jne.

3.6.1.12 Hernepussisammakko */**
Tarvikkeet: 2 eriväristä palaa kangasta tai huopaa (vaalean- ja tummanvihreää), mustaa huopaa, musta tussi, kuivattuja herneitä, nuppineuloja, silmäneula, lankaa, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa kankaasta tai huovasta kaksi
sammakon muotoista kappaletta.
Käytä kappaleisiin eriväristä kangasta.
2. Aseta sammakonpuoliskot oikea puoli
vastakkain ja kiinnitä nuppineuloilla. Jätä
päähän pieni aukko. Ompele sammakon
saumat pienillä harsimapistoilla noin 1,5
166
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Yliluottele tai ompele pykäpistoilla
suikaleen reunat. Ompele toinen pää
lokerikkoon niin, että suikaleen keskikohta on farkkujen keskisauman kohdalla.
Kokeile kynällä lenkin kireyttä ja kiinnitä
sopivasta kohtaa nuppineulalla.
Ota kynä pois ja ompele lenkki farkkuun
kiinni. Ota nuppineula pois.
Tee samanlaisia lenkkejä koko suikaleesta.

3.6.1.14 Tilkkumosaiikki
-taulu */**
Aiheiksi sopivat kasvit, eläimet,
ihmiset, maisemat, esineasetelmat
jne. Tilkkumosaiikkitekniikkaa
voidaan yhdistää myös muihin askartelutäihin,
esim. rakennelmiin, naamareihin ja lasi- ja metallitölkkien pinnan peittämiseen.
Tarvikkeet: Erivärisiä ja erikokoisia tilkkuja, kartonkia, pahvia, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Luonnostele aihe kartongille.
2. Sivele pieni alue kerrallaan liimalla ja
peitä se mosaiikkitilkuilla. Työtä helpottaa,
jos tilkut leikellään etukäteen samankokoisiksi ja -muotoisiksi sekä lajitellaan
ne värin mukaan.

4.
5.

Lokerikkoon saa helposti lisätilaa, jos ompelee
lisätaskut olemassa olevien päälle. Taita leikatut
reunat aina nurjalle ja harsi ennen ompelemista.
Huom! Älä ompele alla olevaa taskua kiinni sen
alla olevaan kankaaseen!
Farkkulokerikosta voi tehdä myös esiliinan.
Tällöin ripustuslenkkien paikalle ommellaan n.
30 cm pitkät nauhat. Koko farkkulokerikon voi
myös ommella isommalle kankaalle, johon ommellaan paljon erilaisia taskuja ja lokeroita.

Samalla periaatteella mosaiikin materiaaliksi sopivat myös muut jätemateriaalit, kuten lasinpalaset, käpyjen suomut, poltetut tulitikut, lastut ja
pakkausrouheet. Suurikokoiseen seinätauluun
voidaan käyttää useita erilaisia materiaaleja ja se
voidaan valmistaa ryhmätyönä tai koko luokan
yhteisenä työnä. Taustana voidaan käyttää kartongin tai pahvin lisäksi esim. kangasta tai vaneria.

3.6.1.16 Koristepallo */**/***
Tarvikkeet: Pyöreä ilmapallo, tähteeksi jääneitä
lankoja, vesilasia, astia, iso pensseli, sakset
Valmistus:
1. Puhalla ilmapallo täyteen ilmaa.
Sido pallon suu.
2. Sivele runsaasti vesilasia pallon pintaan
pensselillä tai käsin, varmuuden vuoksi
kahteen kertaan.
3. Kun vesilasi on vielä märkää, ala kiertää
lankaa pallon ympäri vapaasti ristiin
rastiin. Työskentelyn aikana kastele
säikeet suoraan astiassa olevaan vesilasiin
tai sivele vesilasia suoraan pallon pinnassa
oleviin säikeisiin.
4. Kun olet kiertänyt tarpeeksi säikeitä
pallon ympärille, ripusta pallo sidelangasta
riippumaan. Aseta pallon alle astia tai
paperia, jotta tippuvat vesilasipisarat eivät
sotke pöytää tai lattiaa.
5. Pallo on valmis vuorokauden kuluttua.
Päästä ilmapallosta ilmat pois ja poista se
jäykäksi tulleen lankapallon sisältä.
Koristepallo on valmis.

3.6.1.15 Farkkulokerikko **/***
Vanhoista farkuista saat hyvän lokerikon ripustettavaksi seinälle, komeron oveen, tuolin selkänojaan tms. paikkaan. Voit säilyttää lokerikossa
kyniä, värejä, askartelutarvikkeita jne.
Tarvikkeet: Vanhojen farkkujen yläosa, kangassuikaleita (esim. lahkeista), sakset, nuppineuloja, viivoitin, neula ja lankaa
Valmistus:
1. Taita alareunat sisäpuolelle ja kiinnitä
nuppineuloilla. Harsi ja poista nuppineulat. Yliluottele tai ompele osat pykäpistoilla yhteen. Poista harsimalangat.
2. Leikkaa kaksi noin 5 x 16 cm kokoista
kangassuikaletta. Taita leikatut reunat
sisäpuolelle ja ompele suikale kaksinkertaiseksi yliluottelupistoin tai koneella.
Ompele ne molemmista päistään
ripustusnauhoiksi lokerikon yläkulmiin.
3. Leikkaa 3 x 13 cm kokoinen kangassuikale
kynien telineeksi. Yhden kynän lenkkiin
tarvitaan n. 2,5 cm, joten tämänpituinen
suikale riittää suunnilleen viidelle kynälle.

Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Lähde: Buhler, W. & Köhler, O. 1994. Monitaito.
Askartelun pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY.
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3.

3.6.1.17 Pieni räsymatto */**/***
Tarvikkeet: Vanhoja vaatteita, iso kudontakehys
tai pienet pöytäkangaspuut, sukkula, loimilankaa, sakset
Valmistus:
1. Oppilaat tuovat kotoa vanhoja vaatteita,
jotka leikataan matonkuteiksi.
Kukin väri keritään omaksi keräkseen.
2. Kudontakehykseen tai pöytäkangaspuihin
luodaan loimi esim. kalastajalangasta.
3. Kukin pujottelee sukkulan avulla matonkuteita loimeen haluamassaan järjestyksessä.
4. Kun haluttu pituus on saavutettu,
katkaistaan loimilangat ja päät solmitaan
tiukasti.

4.
5.

Lähde: Askartelulehti Nro 82, talvi 98-99

3.6.1.19 Linnunpelätin */**/***
Koululla, jossa on kasvimaa, tarvitaan linnunpelätintä oikeasti karkottamaan tuholaiset. Linnunpelättimet voivat olla myös hauskannäköisiä
patsaita koulun pihalla tai käytävällä. Niiden
valmistamisesta voidaan järjestää kilpailu lumiveistosten tapaan. Linnunpelätinten valmistuksessa on mahdollista hyödyntää kaikenlaista jätemateriaalia, jota oppilaat voivat tuoda tätä tarkoitusta varten myös kotoa.
Tarvikkeet: Kirpputorilta tai muualta hankittuja
vanhoja vaatteita ja asusteita, tukeva ihmisen
mittainen seiväs tai keppi, lyhempiä keppejä (käsiksi ja lantioksi), sukkahousuja, olkia, heiniä tai
syksyn lehtiä, säilykepurkkeja, foliovuokia, kruunukorkkeja, muttereita ym. jätemateriaalia
Valmistus: Linnunpelätin rakennetaan maahan
pystytetyn pitkän kepin ja siihen kiinnitettyjen
lyhyempien keppien ympärille. Puetaan vaatteet
päälle. Täytetään esim. kuivalla ruoholla. Pää tehdään esim. sukkahousuista. Koristellaan halutulla tavalla. Perinteisesti linnunpelättimessä on ollut lintuja pelottavia, kolisevia ja välkkyviä materiaaleja, mutta yhtä hyvin voidaan valmistaa
luonnonaineksilla koristeltu linnunpelätin.

Isoissa kangaspuissa voidaan kutoa yhteisesti
luokan oma räsymatto. Jokainen saa vuorollaan
kutoa mattoon raitoja.
Kapeista matonkuteista voidaan virkata
paksulla virkkuukoukulla esim. ympyränmuotoinen matto. Matonkuteita voidaan liimata esim.
pahvi- tai paperimassa-alustalle. Niitä voidaan
käyttää kollaasitöissä isojen pintojen peittämiseen.
Matonkuteista voidaan solmia myös ryijymatto harvalle ryijyalustalle. Tällä tekniikalla
syntyy myös kiva tyyny, nojatuolinmatto tai seinävaate.

3.6.1.18 Pienet sydämet  luokan oma puu
**/***
Luokassa voidaan valmistaa ryhmätyönä seinätaulu, johon kerätään kaikkien oppilaiden kuvat.
Vastaavasti oppilaat voivat valmistaa itse esim.
sukupuun tai ystävien puun.
Tarvikkeet: Tukevaa yksiväristä kangasta (juuttikangasta, rohdinpellavaa tai jokamiehen lakanakangasta), askarteluhuopaa, värikkäitä puuvillakangastilkkuja, tukevaa kartonkia, luokkalaisten kuvat, tukeva puukeppi ripustamista varten, sakset ja liimaa
Valmistus:
1. Leikkaa pohjakankaasta noin 40 x 80 cm
pala. Huolittele reunat tarvittaessa
ompelemalla.
2. Leikkaa puun runko huovasta ja liimaa se
alustalle. Leikkaa myös lehtiä huovasta tai
puuvillakankaasta ja liimaa ne puun
runkoon.
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Leikkaa pieniä sydämiä tukevasta
kartongista ja tee niiden keskelle kuvaaukot. Kierrä ja liimaa sydänkehyksen
ympärille kangassuikaleet
(jokainen oppilas saa itse valita kuosin).
Liimaa sydämet pohjaan siten, että valokuvat voidaan pujottaa paikalleen niiden
yläosasta.
Taulun yläosaan ommellaan kuja, josta
puukeppi pujotetaan ripustusta varten.

Lähde: Bennett, S. & Bennett, R. 1999. 365 pihaleikkiä. Helsinki: Otava.

3.6.1.20 Ruokatavarat kauppa-, koti- ja
ravintolaleikkeihin */**/***
Erivärisistä trikootilkuista voidaan ommella erilaisia ruoka-aineita (hedelmiä, kasviksia, jäätelöä, ruoka-annoksia jne.). Täytteeksi sopii vanu
ja superlonpalat. Yksityiskohtia voidaan liimata
ja piirtää kangastusseilla. Nämä ovat kevyitä,
särkymättömiä ja pesunkestäviä. Oppilaat voivat valmistaa niitä esim. pikkusisaruksille.
Lähde: Askartelu ja käsityö 5/94.
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päätellä. Maapainanteesta löytyi vanhoja torjunta-, kasvinsuojelu- ja puunkyllästysaineita, rikkihappoa ja jäteöljyä sisältäviä puoliksi ruostuneita metalliastioita ja muuta epämääräistä roinaa tunnistamattomissa ja puoliksi hajonneissa
pakkauksissa. Löytöä tonkinut koira joutui eläinlääkärin tarkastukseen. Koira oli voinut vahingossa syödä jotain myrkkyä maata tonkiessaan.
Onneksi koira todettiin täysin terveeksi. Joku
Elmerin luokkalaisista kertoi kuulleensa tapauksesta, jossa irti juossut koira oli syönyt maastosta löytämäänsä myrkytettyä ruokaa ja kuollut.
Joku eläintenvihaaja oli päättänyt toimittaa lähiseudun koirat pois päiviltä. Elmeriä ja hänen
ystäviään ajatus puistatti ja kammotti. Oli väärin, että viattomat eläimet joutuivat kärsimään
ihmisten piittaamattomuudesta ja jopa suoranaisesta ilkeydestä.
Elmerin luokkalaisille metsälöytö antoi aiheen pohtia jäteasiaa uudesta näkökulmasta.
Vaikka kaikki jätteet olivat ei-toivottavia ja niiden kanssa piti osata menetellä oikein, oli kuitenkin ero jätteellä ja JÄTTEELLÄ. Paperi-, lasitai metalliroskia ei saanut heittää luontoon ihmisten ja eläinten kiusaksi ja ympäristön rumentamiseksi. Niitä ei silti voinut vaarallisuudessa
verrata jätteisiin, joita metsäkuopasta oli paljastunut. Helmi-opettaja kertoi, että nyt löydetyt
jätteet olivat ongelmajätteitä. Luokassa syntyi
keskustelua siitä, mitä oikein tarkoitettiin ongelmajätteellä. Miten ne erosivat tavallisista
jätteistä?
Opettajan mukaan ongelmajätteet olivat
jätteitä, jotka sisälsivät myrkyllisiä aineita. Ne
olivat suoraan vaarallisia ihmisille, eläimille ja
muulle luonnolle. Tällaisia jätteitä tuli käsitellä
erittäin varovaisesti ja huolellisesti. Ongelmajätteet eivät olleet oikeastaan lainkaan lasten, vaan
aikuisten asia. Jokaisessa kodissakin syntyi ongelmajätteitä esim. remontin, puutarhatöiden,
siivouksen tai autonkorjuun yhteydessä. Ongelmajätteet oli tärkeää tunnistaa, jotta niihin osaisi
suhtautua oikein. Osan saattoi kuulemma tunnistaa pakkauksissa olevista merkinnöistä, joista yleisin oli musta rasti oranssilla pohjalla. Opettaja näytti kuvia muutamista merkeistä, jotka
osoittivat tuotteen olevan ongelmajätteen. Tunnistamista vaikeutti se, ettei kaikissa ongelmajätteissä ollut tätä merkintää. Esimerkiksi myös
lääkekaapin vanhat pilleripurkit olivat ongelmajätettä, samoin vanhanaikaiset kuumemittarit ja
loisteputket, koska ne sisälsivät elohopeaa.

3.6.1.21 Kirpputorihaastattelu **/***
Käydään kirpputorilla haastattelemassa siellä
asioivia ihmisiä. Laaditaan kysymyksiä etukäteen. Yritetään löytää haastateltaviksi mahdollisimman monenlaisia henkilöitä.









Mallikysymyksiä:
 Miksi käyt kirpputorilla?
 Käytkö usein kirpputorilla?
 Etsitkö jotain tiettyä asiaa
vai oletko liikkeellä
pääasiassa huvin vuoksi?
Asioitko monilla eri kirpputoreilla?
Vertaile niitä.
Oletko tuonut itse myytäväksi tavaraa
kirpputorille?
Oletko koskaan vuokrannut pöydän
kirpputorilta?
Millaisia kokemuksia sinulla on
myymisestä ja ostamisesta kirpputorilla?
Oletko saanut vanhoja tavaroitasi
kaupaksi?
Mitkä ovat parhaita kirpputorilöytöjäsi?
Mitä hyötyä kirpputoreista mielestäsi on?

3.7 Eko-Elmeri ja vaarallisten
jätteiden salaisuus
Tavoitteet: Tutustutaan ongelmajätteisiin ja niiden
asianmukaiseen hävittämiseen. Opitaan suhtautumaan oikein ongelmajätteisiin ja suojelemaan itseään
ja ympäristöään niiltä.
Motto: Kadmiumparisto ja lyijyakku
 siinäpä vasta ongelmakakku!
Virikekertomus: Varo, meissä on
virtaa...
Ennen syyslomaviikkoa Elmerin
luokassa keskusteltiin vaarallisista jätteistä. Asia lähti liikkeelle
löydöstä, jonka eräs lenkkeilijä teki lähimetsässä. Hänen koiransa alkoi kaivaa metsässä olevaa
maakuoppaa, ja sieltä paljastui ikävä kätkö. Joku
piittaamaton tyyppi oli päättänyt päästä eroon
jätteistään piilottamalla ne maan alle. Löytäjä
kutsui varmuuden vuoksi poliisit paikalle. Tarkemmassa tutkimuksessa löytö osoittautui vaarallisemmaksi kuin ensisilmäykseltä olisi voinut
Eko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Saatuaan Elmeristä ja Kerkosta yleisön paristot pistivät ranttaliksi, kuului sähköistä sihinää niiden loikkiessa edestakaisin laatikossa. Elmeri erotti pieniä värillisiä, salamankaltaisia valoja, jotka sinkoilivat paristojen pienen pienistä
kantapäistä. Hän katseli lumoutuneena paristojen tanssahtelua. Sehän oli sähköistä touhua. Ei
uskoisi noin piskuisista olennoista.
Säntäiltyään jonkin aikaa laatikkoa ristiin
rastiin, paristot pysähtyivät aivan Elmerin eteen.
Sähköinen rätinä vaimeni. Ne tekivät sulavan
hovikumarruksen, ja Elmeri taputti käsiään. Bravo, sehän oli hieno tanssiesitys! En tiennytkään,
että osaatte tällaistakin! Mutta kertokaa jotain
itsestänne, hyvät paristot, jos osaatte puhua!
Paristot iskivät silmää toisilleen, ja siitä kimpoili
pieniä kipunoita. Sitten pieni pyöreä nappiparisto alkoi puhua touhukkaalla äänellä. Se oli näköjään pariskunnan puheliaampi osapuoli.
Morjens! Minä olen Nelli Nappiparisto ja
tämä suulas veikko tässä (hän viittasi tuppisuuhun toveriinsa) on Santeri Sormiparisto. Meillä
molemmilla on levottomat jalat ja kädet, sillä
meissä on virtaa... virtaaaaa.... Toimettomana laatikon pohjalla makoilu ei ole meitä varten. Tiedätkös ihmislapsi, meidät on valmistettu erilaisista maaperän metalleista ja sähköisistä ainesosista. Kauan saivat raaka-aineemme maata syvällä maan alla, ennen kuin te ihmiset keksitte
kaivaa ne esiin. Olemme hyvin hyödyllisiä käytössä, mutta muutumme ongelmaksi sen jälkeen
kun sähköinen latauksemme on käytetty loppuun. Meillä on nimittäin sisällämme raskasmetalleja: elohopeaa, kadmiumia, kuparia ja vaikka
mitä. Ne ovat raskaansarjan alkuaineita, niin vahvoja ja myrkyllisiä, että teidän ihmisten sietää olla
varovaisia meidän kanssa. Kuten näet, meillä on
päällämme kuori, joka suojaa teitä ihmisiä myrkyiltämme.
Nelli jatkoi opettavaiseen sävyyn: Koska
olemme ongelmajätettä, emme sovi alkuunkaan
tavallisen kesyn ja kiltin sekajätesäiliön ruuaksi.
Erään kerran yksi sellainen nielaisi meikäläisen
ja sai kaameita hallusinaatioita. On harmillista,
että meidät raskasmetalliparistot ja vaarattomat
serkkumme ruskohiiliparistot sotketaan usein
keskenään. Ei ole meidän vikamme, etteivät paristojen valmistajat laita meihin kunnollisia merkintöjä. Mistäpä sinun kaltaisesi pojannappula
voisi tietää, onko paristo vaarallinen vai ei, jos
siinä ei ole kunnon merkintää sinun omalla äidinkielelläsi. Tiedätkös sinä ihmisen lapsi, miten
meikäläisten kanssa toimitaan?

Oppilaille tuli kotitehtäväksi listata kotona
kaikki sellaiset jätteet, joita he epäilivät ongelmajätteiksi. Heidän piti kysyä vanhemmilta, tiesivätkö he, miten tällaisten jätteiden kanssa tuli
menetellä ja tehdä siitä muistiinpanoja. Elmeristä tehtävä oli mielenkiintoinen. Kotiin päästyään
hän teki muut läksyt nopeasti. Harmi vain, etteivät isä ja äiti sattuneet olemaan kotona, joten
heiltä Elmeri ei voinut kysyä neuvoa ongelmajäteasiassa. Puutarhassa lenteli tapansa mukaan
hänen ystävänsä Kerkko-kärpänen, jonka Elmeri kutsui sisään terävällä merkkivihellyksellä.
Kärpäskäppänällä tuntui olevan yllättävää viisautta pienessä kärpäsen päässään. Useammin
kuin kerran hän oli valistanut Elmeriä ympäristöasioissa. Huolettomasti Kerkko surrasi sisään
avoimesta ikkunasta ja istahti Elmerin eteen kirjahyllyn reunalle. Mikäs nyt mättää, kuomaseni? Korviesi asento paljastaa, että mietit jotain
tärkeää. Mikä on ongelman nimi? kysyi Kerkko
tapittaen Elmeriä tiukasti verkkosilmillään.
Kuulehan Kerkko, mitä sinä tiedät ongelmajätteistä, vai tiedätkö mitään? tiedusteli Elmeri
ystävältään ja kertoi tälle koko tarinan. Kuultuaan jutun juurta jaksaen Kerkko puuskahti paheksuvasti: Kuinkahan moni maaperän kunniallinen
pieneliö on kuukahtanut pois päiviltä tuon typeryyden takia! Haluaisitteko te ihmiset, että teidän
kotinne myrkytettäisiin? Pitäisi osata ajatella vähän nenäänsä pitemmälle! Mutta eihän se ole sinun vikasi. Minä tiedän sinut kunnon kaveriksi,
joka et koskaan tekisi mitään sellaista. On hyvä,
että haluat oppia oikeaa suhtautumista ongelmajätteisiin. Eikä sellainen ole enää ongelma, jonka
kanssa osaa toimia oikein. Niin kuin kaikissa jäteasioissa, tässäkin on parasta lähteä liikkeelle oman
kärsän alta. Kurkistetaanpa, löytyykö omasta lipaston laatikostasi jotain asiaan liittyvää?
Kummissaan Elmeri avasi koulupöytänsä
ylimmän laatikon. Kerkko iski hänelle silmää tietäväisen näköisenä. Ensisilmäyksellä laatikosta
ei paljastunut mitään erikoista. Vain paperilappuja, keräilykortteja, joitain pennosia ja sekalaista pikkutavaraa. Yhtäkkiä laatikon paperit
alkoivat kahista omituisesti. Elmerin sydän hyppäsi kurkkuun ja saman tien melkein ulos! Oliko
siellä hiiri? Miten hiiri oli laatikkoon päässyt?
Mutta eihän hiiri ole ongelmajätettä! Mitä se voi
olla? Samassa papereiden alta kömpi esiin kummallinen pari. Toinen oli pieni ja pullea nappi, toinen taas pitkulainen pötkö. Ne taapersivat käsikynkkää kuin pariskunta ikään. Elmeri tunnisti
hahmot oitis ylimääräisistä raajoista huolimatta.
Nehän olivat nappi- ja sormiparisto! Hän oli ostanut niitä eilen peleihin ja korvalappustereoihin.
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Elmeri oli kuunnellut Nelli Nappipariston
jutustelua vaiti. Häntä vähän kismitti, että häntä
luultiin täysin tietämättömäksi. Hän päätti näyttää, että tiesi sentään jotain ongelmajätteistä.
Pontevasti hän vastasi: Tottahan minä tiedän,
että kaupassa myydään sekä vaarallisia että vaarattomia paristoja. Koska en voi olla aivan varma, mikä milloinkin on kyseessä, vien kaikki käytetyt paristot R-kioskin tai kaupan paristonkeruulaatikkoon. Niin, että voitte olla varmoja siitä, etten syötä teitä sekajäteroskikselle!
Yllättäen puuttui puheeseen Santeri Sormiparisto. Sillä oli matalampi ja rauhallisempi ääni
kuin kaverillaan Nellillä. Sinähän taidatkin olla
melko valveutunut kaveri näissä asioissa. Se on
hyvä asia, sillä liian moni meikäläinen riutuu kaatopaikalla ja vuodattaa myrkkyä ympäristöön
silkasta turhautumisesta. Kaatopaikalla meikäläisen arvokkaat aineet valuvat tyystin hukkaan,
sen sijaan että ne otettaisiin asianmukaisesti talteen uudelleenkäyttöä varten. Mehän olemme
joutuneet hyviin käsiin, vai mitä Nelli? Nelli?
Nelli Nappiparisto oli niin hätäistä sorttia, että
se oli ponkaissut kesken keskustelun tiehensä.
Kenties se oli ryöminyt takaisin papereiden alle
latautumaan. Pikkusormellaan Santeri Sormiparistolle vilkuttaen Elmeri työnsi laatikon kiinni.
Kerkko viittilöi hänelle puolessa välissä portaita. Mitähän sillä nyt oli mielessä?









Jatketaan kertomusta yhdessä tai yksin. Mietitään, mitä muita ongelmallisia aineita Elmeri kotoaan löytää. Mitä ongelmajätteitä kylpyhuoneessa voi olla? Entäpä varastohuoneessa, siivouskomerossa ja autotallissa?
Luokassa voi olla esillä konkreettisia kodin
ongelmajätteitä (vanhentuneita lääkepakkauksia, vanha elohopeakuumemittari, pesu- ja desinfiointiaineita, maali- ja lakkapurkkeja, vanha loisteputki jne. Kunkin kohdalla pohditaan, mikä tekee siitä ongelman, miten sen kanssa pitää menetellä ja mihin se pitää toimittaa (apteekki, huoltoasema, kaatopaikan ongelmajätekontti jne.).
Jos konkreettisia ongelmajätteitä ei ole saatavissa, voidaan käyttää yksinkertaisia piirroskuvia. Taululla voi olla esim. sikin sokin erilaisten jätteiden kuvia. Oppilaat valitsevat niistä
erikseen ongelmajätteet erilliselle taululle. Kunkin ongelmajätteen kohdalla mietitään, mikä tekee siitä ongelmajätteen ja mikä on oikea menettelytapa.
Tutkitaan
ongelmajätteen
osoittavia
pakkausmerkintöjä erilaisista pakkauksista tai
kuvina. Ainakin seuraavat merkit kannattaa ottaa esille:
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Räjähtävä aine
Hapettava aine
Syttyvä aine
Myrkyllinen aine
Haitallinen tai ärsyttävä aine (rasti)
Syövyttävä aine
Ympäristölle vaarallinen aine

Kuvat löytyvät esim. kunkin kunnan omasta jätehuoltomateriaalista tai Ekokemin julkaisemasta ongelmajäteoppaasta. Isokokoiset kuvat voidaan laittaa luokan seinälle, jotta oppilaat muistavat ne. Oppilaat voivat piirtää merkit omaan
ympäristövihkoon. Huom. Kaikissa merkeissä on
musta kuvio oranssilla väripohjalla. Voidaan tutkia, löytyykö näillä merkinnöillä varustettuja aineita koulusta ja kotoa.
Keskustellaan ongelmajätteiden
säilytyksestä:
 Ne pitää säilyttää suljetussa,
lukittavassa tilassa - Miksi?
 Säilytys erillään asuintiloista
ja elintarvikkeista - Miksi?
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään
- Miksi? Keskenään sekoitetut ongelmajätteet voivat reagoida vaarallisesti
(myrkkykaasut, räjähdys, tulipalo jne.)
Ongelmajätteitä ei koskaan viemäriin
- Miksi?
Huom! Litra jäteöljyä riittää pilaamaan
100 000 litraa juomavettä!





Keskustellaan myös siitä, miten ongelmajätteiden
syntyä voidaan välttää. Lasten osalta tämä rajoittunee oikeastaan vain paristoihin. Voidaan hankkia erilaisia sormi- ja nappiparistoja, verrata niiden haitallisuutta ja mahdollisesti etsiä merkkejä,
joissa ei ole raskasmetalleja. Lapsia kannattaa ohjata tunnistamaan paristoissa olevia merkintöjä.
Kirjoitetaan ongelmajätteitä koskevia ohjeita kalvon 22: Varo, minussa on virtaa... puhekupliin.
Keskustelurouheita:
 Millainen voisi olla
Aimo-akku?
Entäpä Malla-Maalipurkki,
Kullervo Kuumemittari,
Lenni Lääkepurkki,
Lotta Loisteputki tai
Jalmari Jäteöljy? x)
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Toiset nuuhkaisevat ilmaa ja Tiina pinkaisee juoksuun huutaen mennessään: Sen täytyy
tulla lammesta. Se on varmasti saastunut. Tulkaa
pian, nyt on kiire.
Öljyn haju voimistuu mitä lähemmäksi lampea he tulevat. Polun varressa huojuu koivu, jonka lehdet ovat ruskeat ja käppyräiset. Se huokaisee: Minä en enää jaksa kovin kauan. Tämä sairaus etenee niin nopeasti etten ehdi kerätä voimia toipuakseni. Tehkää jotain, etteivät toiset
vain sairastu. Tämä tauti on kauhea. Juuria polttaa ja kirvelee, enkä pysty enää imemään vettä
niillä. En voi nukkua, enkä olla valveilla. Leena
sivelee puun runkoa rauhoittavasti: Me saamme kyllä selville taudin aiheuttajan. Älä ole huolissasi. Apu ehtii kyllä sinullekin ajoissa. Koivu
huokaisee kiitollisena: Hyvä että joku edes yrittää tehdä jotain. Sitten se vaipuu horrokseen.
Tiina on jo ehtinyt lammen rannalle. Vesi
näyttää likaiselta ja tahmealta. Tiina kahmaisee
kourallisen ja haistelee sitä: Kyllä tämä on ihan
selvästi öljyä. Mutta mistä sitä on tähän lampeen
valunut?
Sienipieni kiertää lammen rantaa kuivettuneessa ja puolikuolleessa heinikossa. Hänen kiljaisunsa tuo hetkessä toiset hänen viereensä:
Täällä se on, alkusyy. Minä löysin sen!
Kaislikossa kellottaa kumollaan ruostunut
öljytynnyri, jonka pinnasta maali on rapissut pois,
niin ettei sen kyljessä olevasta kirjoituksesta saa
mitään selvää. Öljyä tipahtelee tynnyriin syöpyneistä rei´istä.
Tämä on jäteöljyä, ihan takuulla. Mutta
mistä se on tänne tiensä löytänyt? ihmettelee
Tiina.
Jäteöljythän pitäisi viedä kaatopaikalle.
Nehän ovat ongelmajätettä, jakaa Leena tietoaan. Sienipieni puuskahtaa ärtyisästi: Kyllä ihmiset ovat sitten ajattelemattomia. Likaavat luontoa ja jättävät jätteensä huolimattomasti minne
vain. Heitä pitäisi jonkun valistaa, että he tietäisivät, mitä aiheuttavat meille sienille ja puille. Nyt
minä olen todella vihainen. Sienipienen kasvot
tulevat tomaatinpunaisiksi kiukusta.
Haltia yrittää rauhoitella: Eivät kaikki ihmiset varmaankaan ole samanlaisia. On sellaisiakin, jotka yrittävät puhua ja tehdä kaikkensa luonnon hyvinvoinnin puolesta. Tämän tynnyrin on
varmasti jättänyt tänne joku ymmärtämätön.
Äkkiä jossain lähellä paukahtaa auton ovi.
Askeleet lähestyvät lampea. Pian piiloon, suhahtaa Leena ja he piiloutuvat suuren katajapensasryhmän taakse. Kaksi miestä rantautuu polulta kantaen välissään samanlaista ruosteista öljy-

Miksi nämä kaikki ovat ongelmajätettä?
Mitä haittaa niistä on?
Mikä on oikea tapa hävittää ne?
Miksi ongelmajätteet ovat aikuisten
huolehdittava asia?
Minkä ongelmajätteiden kanssa lapsetkin
voivat joutua tekemisiin?
Miksi paristoja ei kannata heittää roskiin
noin vain? Miten sinä toimit vanhojen
paristojesi kanssa?
Miksi myrkyllisiä aineita ei kannata
säilyttää esim. vanhoissa mehukanistereissa? Miksi tuotteen alkuperäinen
pakkaus on paras?
Miksi jäteöljyä ei saa kaataa tai valuttaa
maahan tai veteen?
Miksi lääkkeet pitää säilyttää lukitussa
paikassa? Miksi vanhoja lääkkeitä ei saa
heittää roskikseen tai huuhtoa viemäristä
alas?
Miksi digitaalinen kuumemittari on elohopeamittaria parempi? Miksi elohopeaa
ei saa päästää karkuun kuumemittarista?
Miten kodin siivouksessa voidaan säästää
luontoa?













Huom! Kukaan yksityishenkilö ei saa omin päin
hävittää ongelmajätteitä. Se on AINA asiantuntijan tehtävä.
Tehtävä: Valitse joku edellä mainituista ongelmajätteistä x) tai joku muu. Keksi sen tarina. Piirrä ja
valmista hahmosta keppinukke. Kerro sen tarina
keppinuken avulla parillesi.

3.7.1 Eko-Elmerin ongelmajätevinkit
3.7.1.1 Teksti toiminnan virikkeenä */**/***
Mustan mönjän salaisuus
Varhain aamulla, ennen kuin kukaan herää, hiippailevat Haltia,
Sienipieni, Leena ja Tiina kylästä
poispäin. Heillä on jaloissaan
sammaleista tehdyt tossut askelien vaimentamiseksi. He näyttävät aivan salapoliiseilta. Leenalla
on ruudullinen lippalakki päässään ja Sienipienellä kädessään kimalteleva suurennuslasi. Hiljaisuus
ympäröi heidän kulkuaan, lehtikään ei liikahda
puissa ja tuulikin nukkuu vielä. He suuntaavat askeleensa kohti lampea, josta Korvasieni oli juonut. (Ja sitten sairastunut salaperäiseen tautiin.)
Äkkiä Leena tuntee hajun: Öljyä. Haisee öljylle.
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seen etelään talvehtimaan. Kylmyys houkuttelee puita talvihorteeseen, näkemään unia aurinkoisesta keväästä, jolloin ne taas heräävät uuteen
kasvuun. Sienetkin jo haukottelevat aivan yhtenään.
Kylänvanhin sormeilee partaansa ja kääntelee lihavarrastaan: Sääli, että teidän täytyy jo
lähteä kotiin. Olisimme pitäneet teitä vierainamme vaikka kuinka pitkään. Leena pyyhkäisee
salaa läpikuultavan kyyneleen silmänurkastaan,
heittäytyy sitten asialliseksi tunteitaan peittääkseen:  Emme me tahtoisi vielä lähteä, mutta Tehtävämme on kesken. Heti aamulla menemme
poliisilaitokselle. Rosvot saadaan kiinni ja te voitte jatkaa rauhassa elämäänne täällä Sienikylässä.
Me puolestamme aloitimme jo luonnonsuojelun
kirjoittamalla teistä runon. Tytöt kaivavat taskuistaan paperilaput ja alkavat lausua:

tynnyriä kuin se, jonka Sienipieni aivan äsken oli
löytänyt. Tyttöjen suut pyöristyvät eivätkä he ole
uskoa silmiään, kun miehet heittävät tynnyrin
huolimattomasti rannalle. Tynnyri pyörähtää
muutaman kerran ympäri ja pysähtyy iskeydyttyään kiveen. Öljyä alkaa tihkua pieninä noroina
sen ruskeaa kylkeä pitkin. Onneksi tynnyri ei rikkoonnu kokonaan.
Leena kuiskaa Tiinalle: Miten joku voi olla
noin ajattelematon. Ihan hävettää olla ihminen.
Mustapartainen mies pyyhkäisee käsiään housujensa lahkeisiin ja virnistää kaverilleen: Tämä
oli viimeinen tynnyri. Tästä hyvästä saamme
kunnon palkkion ja pääsemme elämään herroiksi. Toinen miehistä nyökkää ja virnistää takaisin: Niin tämä on ollut rahakas keikka. Huomenillalla haetaan taalat Mönkköseltä ja sitten häivytään maasta ja sassiin. Oor lait, toinen vastaa venytellen kummallisesti ääntään ja miehet
palaavat takaisin autolleen. Ovi pamahtaa ja kaasutusääni raatelee korvia. Se jää pitkäksi aikaa
soimaan luonnottoman kovana rikkoen metsän
lempeää hiljaisuutta ja rauhaa.
Leena katsoo Tiinaa ällistyneenä: Oliko se
todellakin Parta-Pave? Oli. Ja Janne Mann. Niitten kuvat olivat siinä lehdessä, joka löytyi polulta. Ne ovat etsintäkuulutettuja. Haltia ja Sienipieni katselevat kummissaan. Ne eivät ymmärrä, mistä nyt puhutaan. Tiina kaivaa ryppyisen
lehden taskustaan ja selittää. Sitten Leena keksii:
Meidän täytyy mennä heti kotiin palattuamme
poliisilaitokselle ilmoittamaan, että olemme nähneet nuo roistot täällä. Niin, ja poliisit nappaavat heidät tehtailija Mönkkösen luota, kun he hakevat rahojaan. Juuri niin me teemme, hyväksyy Tiina, mutta nyt meidän täytyy pitää huolta, ettei tuosta vasta tuodusta tynnyristä valu
enempää öljyä lampeen ja maahan. Poliisilaitokselle me ehdimme vielä aamullakin.
He nostavat suurin ponnistuksin punaruskean tynnyrin pystyasentoon ja tukevat sen niin,
ettei se enää pääsisi kaatumaan. Haltia kerää turvekasoja sen ympärille varmistaen näin öljyn
imeytymisen turpeeseen, jos tynnyristä sattuisi
vielä sitä valumaan. Ja nyt lähdetään takaisin
kylään kertomaan kaikille, että vaara on tältä erää
ohi, Sienipieni sanoo helpottuneesti huokaisten.
Tuli leiskahtelee ja räiskähtelee luoden lämpöisiä varjoja Sienimetsän tummenevaan yöhön.
Torvisieni etsii kitarastaan haikeita säveliä, jotka
tahtomattaan siivittävät kaikki erotunnelmaan.
Vietetään syksyn viimeistä iltaa. Talvi jo kolistelee metsän ovilla ja linnut värjöttelevät puiden
oksilla odotellen sanatonta lähtökäskyä lentääkEko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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Ei saastuneessa maailmassa
voi olla retkellä,
jos jätteitä on haisemassa
siellä sillä hetkellä.
Jo kaikki viisaat tietää sen,
vain luonto puhdas suo
meille mielen hyvän, iloisen
sekä virkistyksen tuo.
Kerto: En saastuta, en roskaa,
en käytä muovia.
Jos ei rannat peity moskaan,
saamme kuunnella kuovia.
En saastuta, en roskaa,
niin saan luonnosta voimia.
Jo tänään, nyt jos koskaan
on aika toimia.
Ei öljyisissä järvistöissä
nyt kalan liikkeet näy.
Ei kuulakkaissa kesäöissä
enää linnun siivet käy.
Jos kuolee sienet, koivupuut
ja metsät saasteisiin,
ei auta huudot, suuret suut,
metsä vastaa haasteisiin.
Kerto: En saastuta, en roskaa,
en käytä muovia.
Jos ei rannat peity moskaan,
saamme kuunnella kuovia.
En saastuta, en roskaa,
niin saan luonnosta voimia.
Jo tänään, nyt jos koskaan
on aika toimia.
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Kylänvanhin on liikuttunut: Tuo kuulosti hyvältä. Te olette todellakin ajatelleet asiaa. Ehkäpä te
saatte toisetkin kuuntelemaan. Korvasienikin on
jo paljon paremmassa kunnossa. Neiti Seitikki on
hoitanut sitä ja keksinyt uudenlaisen parannuskeinon. Sen resepti on kuulemma vanha sukusalaisuus.



C. Ryhmätyö: Muokataan kertomuksen pohjalta näytelmäksi, harjoitellaan ja esitetään se

yhteinen teema: Ympäristöongelma
Sienimetsässä

jos muokataan kertomus sellaisenaan
näytelmäksi, tarvitaan kuhunkin ryhmään
tarvitaan vähintään kahdeksan oppilasta

kukin ryhmä saa päättää esittämistavasta
(oikea näytelmä, keppinuket, käsinuket,
pöytäteatteri)

ryhmä ideoi, valmistaa ja hankkii
tarvitsemansa lavasteet ym. tykötarpeet

valmis kertomus toimii näytelmän
virikkeenä, oppilaat voivat muunnella
ongelmaa, tapahtumia ja vuorosanoja

Lähde: Airas, P. 1994. Sienipieni ja mustan mönjän salaisuus. Helsinki: Kesuura Oy.
Kertomuksen käsittelytapoja
A. Luetaan teksti

ääneen vuorolukuna, oppilailla on roolit
(myös kertoja)

opettaja lukee, keskeytetään välillä
lukeminen ja keskustellaan luetusta

oppilaat lukevat ryhmissä, kullakin on
roolit

luetaan hiljaa itsekseen
B. Luetun ymmärtäminen

keskustellaan kertomuksesta ja peilataan
siihen omia kokemuksia
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D. Kertomuksen soveltaminen omaan elinympäristöön

Leikitään yksin tai pareittain ympäristösalapoliiseja ja etsitään lähiympäristöstä
vastaavia ympäristöongelmia.

Harjoitellaan yhdessä ongelman tunnistamista (haju, omituinen väri maassa tai
vedessä, kuollut kasvillisuus, kuolleet
pikkueläimet, maan tai veden likaisuus
tai sameus jne.).

Pohditaan kuvitteellisia ongelmatilanteita.
Esimerkiksi
1) hylätty auto
2) maahan haudatut ongelmajätteet
3) kuolleet linnut tai kalat / Mitä haittaa
luonnolle? Mitä voidaan tehdä?

Etsintäretkellä tehdään muistiinpanoja
vihkoon.

Löydetty kohde voidaan valokuvata tai
piirtää, sijoittaa karttaan.

Laaditaan kirjallinen raportti, josta käy
ilmi ongelman sijainti, laatu, laajuus,
mahdolliset tuhot kasveille ja eliöille,
onko maa, pinta- tai pohjavesi vaarassa
saastua ongelman vuoksi, miten ongelma
ratkaistaan tai miten haittoja vähennetään,
kuka vastaa ongelman ratkaisusta.

Jos mahdollista, pyritään ratkaisemaan
ongelma itse, ei kuitenkaan oteta terveysriskejä.

Ongelma ja sen ratkaisu voidaan esittää
myös kuvallisesti esim. suurikokoisen
julisteen muodossa.

Keskustelurouheita:
 Mikä ympäristöongelma
kertomuksessa on?
 Miten se ilmenee?
 Ketkä kärsivät erityisesti
ongelmasta?
Mitä muuta tuhoa öljy saattaa aiheuttaa
luonnolle kertomuksen ympäristössä?
Millaisia kertomuksen a) tytöt b) miehet
mielestäsi ovat?
Miksi miehet tekivät niin kuin tekivät?
Miten kertomuksen tytöt päättivät
ratkaista ympäristöongelman?
Oliko ongelman ratkaisu mielestäsi hyvä
vai huono?
Miksi he eivät itse voineet ratkaista koko
ongelmaa?
Mitä sinä olisit tehnyt kertomuksen
tyttöjen asemassa?
Mistä voi päätellä tyttöjen haluavan
suojella luontoa?
Millainen mahtoi olla neiti Seitikin
parannuskeino? Keksi sen resepti.
Mikä kertomuksessa voisi olla totta ja
mikä vain satua?
Mitä muita ympäristöongelmia
kertomuksen sienimetsässä saattaisi olla?
Mitä ratkaisuja keksit niihin?
Oletko törmännyt vastaavanlaisiin
ympäristöongelmiin omassa elinympäristössäsi? Miten olet suhtautunut niihin?
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Miksi ympäristöongelmia on usein vaikea
havaita?
Miksi on tärkeää olla saastuttamatta
luontoa?
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teiden kanssa. Tällöin on tärkeä korostaa suojatoimia ja varovaisuutta itse työssä. Itse osallistumalla oppilaat paremmin ymmärtävät oikean
suhtautumistavan tärkeyden.
Sekä kodin että koulun ongelmajätteiden
osalta on tärkeää miettiä, ovatko kaikki ne tuotteet, joista muodostuu ajan myötä ongelmajätettä, tarpeellisia ja välttämättömiä. Voitaisiinko ne
korvata vähemmän haitallisilla aineilla? Esim. siivousaineiden osalta voitaisiin tutkia, mitä ne sisältävät, miten ne ovat vaarallisia ympäristölle
ja miten niitä voitaisiin korvata. Onko steriili siisteys tärkeämpää kuin ympäristön hyvinvointi?
Voitaisiinko nämä tavoitteet yhdistää mielekkäällä tavalla koulun arkipäivässä?

Oppilaiden löytämistä ympäristöongelmista voidaan laatia havainnollinen kartta.

3.7.1.2 Kodin/koulun ongelmajätteet
-kartoitus **/***
Oppilaille annetaan lomake, jossa on luettelo
kodin yleisimmistä ongelmajätteistä. Oppilaat
selvittävät listan ja kotiväen avulla, mitä ongelmajätteitä kotona on. Kukin ongelmajäte on helppo merkitä rastilla lomakkeeseen. Lomakkeeseen
merkitään myös tiedot ongelmajätteiden säilytyksestä ja käsittelystä kotioloissa sekä ongelmajätteiden hävittämisestä. Kerätään tietoa siitä, mitä oppilaiden kotona tiedetään ongelmajätteistä, niiden asianmukaisesta säilyttämisestä
ja hävittämisestä.
Ongelmia:
*
Mitä ongelmajätteitä kotona on?
*
Missä ja miten kukin ongelmajäte
säilytetään? (ovatko pakkaukset
turvallisia, näkeekö niistä heti, mitä ne
sisältävät, säilytetäänkö ongelmajätteet
suljetussa paikassa, erillään muista
tuotteista, asuintiloista, elintarvikkeista)
*
Miten ongelmajätteeksi muodostuneet
tuotteet hävitetään? Mitä kullekin kodin
ongelmajätteelle pitää tehdä? Mihin teidän
taloudesta toimitetaan ongelmajätteet?
*
Onko ongelmajätteiden kanssa
toimiminen mielestänne työlästä?
*
Miten niiden hävittämistä voisi helpottaa?

3.7.1.3 Vierailut ongelmajätteiden
vastaanottopisteissä */**/***
Koko luokka tai vain oppilasryhmä, joka laatii
selvityksen saamistaan tiedoista. Laaditaan ennen vierailua kysymyksiä ongelmajätteiden vastaanotosta.
Vierailukohteita:

apteekki

huoltoasema

kaatopaikka

terveyskeskus

ongelmajätteiden alueellinen keräyspiste
Huom! Varsinaisia Ekokemin ongelmajätteiden
käsittelylaitoksia ei ole Pohjois-Pohjanmaalla.
Luokkaan voidaan kutsua esim. kunnallinen jäteneuvoja tai ympäristösihteeri kertomaan
oman ongelmajätteiden käsittelystä. Valmistetaan etukäteen kysymyksiä.

Opettaja laatii selkeän yhteenvedon kartoituksen tuloksista. Tämän voi tehdä myös joku oppilas tai oppilasryhmä esim. projektityönä. Arvioidaan yhdessä tuloksia. Mietitään, onko kotien
ongelmajätetietämyksessä ja toimintatavoissa
parantamisen varaa. Ilmenikö niissä selkeitä puutteita tai suoranaisia vaaratilanteita? Listataan
parannuskeinoja, jos tarvitaan. Kartoituksen pohjalta laaditaan selkeä ja havainnollinen ongelmajäteopas kotiin. Toimitetaan se kotiin ja tehdään
vanhempien kanssa tarvittavat uudelleenjärjestelyt.
Vastaavan ongelmajätekartoitus ja -analyysi
voidaan tehdä myös koulussa. Poikkeavatko
koulun ongelmajätteet kodin ongelmajätteistä?
Mitä eroja löytyy? Osataanko koulussa käsitellä
niitä oikein?
Oppilaat voivat haastatella siivoojia ja talonmiestä asiasta sekä havainnoida heidän työtään ongelmajätteiden osalta. Oppilaat voivat
myös aikuisen valvonnassa osallistua koulussa
työhön, jossa joudutaan tekemisiin ongelmajätEko-Elmerin löytöretki Roska-Repen jäljillä
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3.7.1.4 Ryhmätyö ongelmajätteistä ***
Ryhmätyöhön kannattaa varata aikaa vähintään
kaksi tuntia työn tekemiseen ja yksi töiden esittelyyn. Ennen ryhmätyön tekemistä on tärkeää keskustella riittävästi ongelmajätteistä ja siitä, miten
kuluttaja voi omalla toiminnallaan ja valinnoillaan
ehkäistä ongelmajätteiden syntymistä.
Lähteinä voidaan käyttää erilaisia tietokirjoja, lehtiä ja esitteitä, joita voidaan hankkia kunnan ympäristöviranomaisilta tai tilaamalla esim.
Ekokemiltä.
Haastatteluissa voidaan käyttää nauhuria
tai tehdä haastattelu manuaalisesti ympäristövihkoon, josta se kirjoitetaan puhtaaksi seinälehtialustalle.
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Tehtävät:
Ryhmä 1: Piirtäkää ja leikatkaa
kuvia tavaroista. ja esineistä, joista tulee ajan myötä ongelmajätettä. Liimatkaa ne taustapahville ja
kirjoittakaa kuvatekstit, joissa
kerrotaan miksi ja milloin tuote muuttuu
ongelmajätteeksi.

3.7.1.6 Öljykatastrofi */**/***
Tämä yksinkertainen demonstrointi antaa kuvan
sitä, mitä öljy aiheuttaa vesiluonnolle ja miten
öljykatastrofissa toimitaan. Koe voidaan tehdä
yhteisesti tai pienissä ryhmissä.
Tarvikkeet: Reunallinen vati tai iso kulho (mieluummin läpinäkyvä), kiviä, turvetta, kalkkia
(esim. murskattua taululiitua), öljyä (ruoka- tai
moottoriöljyä), tiskiainetta, foliota, pari linnun
sulkaa, mehupillejä

Ryhmä 2: Laatikaa ohjeet ongelmajätteiden säilyttämisestä ja hävittämisestä. Piirtäkää selventäviä kuvia.

Toteutus:
1. Kaada astiaan vettä kuvaamaan merta ja
laita sinne muutama iso kivi kuvaamaan
saaria.
2. Taittele foliosta pieni vene kuvaamaan
öljytankkeria. Täytä tankkeri öljyllä.
3. Aseta tankkeri mereen. Laita tankkerin
viereen muutama höyhen kuvaamaan
uivia lintuja.
4. Tankkeri kaatuu ja öljyä pääsee mereen.
Kuinka käy linnun? Vertaa öljyn tahriman
ja puhtaan sulan kellumista?
5. Meressä on nyt öljyä, jota pitäisi torjua.
Eräs keino on mekaaninen torjunta.
Yritä poistaa öljy lusikalla. Mekaanista
torjuntaa helpottaa, jos yrität imeyttää
öljyn turpeeseen. Ripottele turvetta
öljyyn. Mitä tapahtuu?
6. Mekaaninen torjunta ei täysin onnistu.
Seuraavaksi voit koettaa upottaa öljyn
kalkilla, jottei se pääsisi tuhoamaan
rantoja. Ripottele esim. murskattua taululiitua öljyn päälle. Painuuko öljy pohjaan?
Mitä tuhoja pohjaan painunut öljy voi
tehdä meren pohjassa?
7. Viimeinen keino on torjua öljy
kemiallisesti. Tiputa öljyn viereen
muutama tippa tiskiainetta.
Mitä öljylle tapahtuu? Onko öljyongelma
nyt pois päiväjärjestyksestä?

Ryhmä 3: Käykää haastattelemassa koulun vahtimestaria tai talonmiestä koulussa syntyvistä jätteistä. Tiedustelkaa syntyykö koulussa ongelmajätteitä. Laatikaa kysymykset etukäteen valmiiksi. Nauhoittakaa haastattelu ja laatikaa siitä kirjallinen esitys.
Ryhmä 4: Käykää haastattelemassa paikallisen
huoltoaseman henkilökuntaa huoltoasemalla
syntyvistä ja sinne toimitettavista ongelmajätteistä. Sopikaa haastattelusta ja laatikaa kysymykset etukäteen. Nauhoittakaa haastattelu ja
laatikaa siitä kirjallinen esitys.
Ryhmä 5: Käykää haastattelemassa paikallisen
paloaseman henkilökuntaa siitä, mitä ongelmia
ongelmajätteet aiheuttavat tulipalotilanteissa.
Sopikaa haastattelusta ja laatikaa kysymykset
etukäteen. Nauhoittakaa haastattelu ja laatikaa
siitä kirjallinen esitys.
Ryhmä 6: Käykää haastattelemassa lähistön maatilan ihmisiä maatilalla syntyvistä ongelmajätteistä. Sopikaa haastattelusta ja laatikaa kysymykset etukäteen. Nauhoittakaa haastattelu ja
laatikaa siitä kirjallinen esitys.

3.7.1.5 Kemikaalien merkinnät kaupoissa
** / ***

Voit kokeilla myös öljypuomeja mehupilleistä.

Käydään tutkimassa esim. lähistön ruokakaupassa, rautakaupassa, huoltoasemalla jne. millaisissa tuotteissa löytyy näitä haitallisten aineiden
merkintöjä. Oppilaat kiertävät kaupassa ja keräävät tuotteista luettelon. Millaisista aineista on
kyse? Mitä vaaroja näiden aineiden kanssa toimimiseen liittyy?
Kerätään havainnoista yhteinen luettelo.
Mietitään, voitaisiinko mikään aineista korvata
vähemmän vaarallisella.
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*

Mitä hyviä ja huonoja puolia eri öljyntorjuntamenetelmissä on?
Mikä öljyntorjuntamenetelmä on
mielestäsi paras ja miksi?
Palaako öljy?
Onko öljyn polttaminen hyvä ratkaisu?

*

Lähde: Tärppihieveri. 1991. Suomen Partiolaiset.
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