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Ohjaajalle
Kädentaitajat tuunaavat -teemakerhossa innostutaan yhdessä 
luomaan vanhasta uutta ja kaunista. Kierrätysmateriaalien käyttöä 
kannattaa suosia monesta eri syystä.

Kierrätysmateriaalin käyttö on ekoteko! Uusien materiaalien valmis-
tukseen käytetään luonnonvaroja. Tarvitaan sähköä, vettä ja monia 
erilaisia raaka-aineita, jotta saadaan valmistettua uusia tuotteita 
ihmisten käyttöön. Osa näistä tuotteista on oikeasti tarpeellisia 
arjessa, osalle tuotteista taas on luotu mainonnan kautta tarve. 
Luonnonvaroja tulisi käyttää mahdollisimman järkevästi ja sääste-
liäästi. Olemassa olevan materiaalin kierrätys ja uusiokäyttö on hyvin 
tärkeää. Kierrätys tapahtuu laittamalla tavara tai materiaali sille kuu-
luvaan paikkaan: oikeaan kierrätysastiaan, kaupan keräyspisteeseen 
tai esimerkiksi jäteasemalle. 

Kierrätysmateriaaleista on myös paljon iloa ja hyötyä askarrellessa 
ja tehdessä käsitöitä. Oppaassa esitellyissä ohjeissa kierrätysmate-
riaalia käytetään monipuolisesti, mutta jätetään myös tilaa valmis-
tettavien tuotteiden muokkaamiseen. Kierrätysmateriaalia käyttäen 
onkin helppo muunnella tehtäviä oman halun, tyylin ja materiaalin 
saatavuuden mukaan. Jos jotain tiettyä materiaalia ei ole, kannat-
taa pysähtyä miettimään, voisiko sen korvata jollain toisella. Hyvää 
materiaalia kyllä löytyy, kunhan opimme katsomaan ympäristöämme 
uusin silmin!

Lopuksi vielä muutama ohje:  

Oppaan tehtävien teko kestää 1–3 kerhokertaa. Jos ryhmä on suuri 
tai osallistujat teemakerhon pienimmästä päästä, mieti, miten 
voisit helpottaa tekemistä. Tee oppaan käsityöt. Kokeile varsinkin 
ajatustyötä vaativien tehtävien tekoa ensin itse (Rokkaava rytmi-
muna, Värikäs avainnauha, Neulekonevalmistajan rengastehdas). 
Näissä tehtävissä sinulla on tekemisessä ja töiden esittelyssä apuna              
YouTube-videot 4HSuomi-kanavalla. Kädentaitajat tuunaavat 
-teemakerhoon kuuluu näyttelyn järjestäminen. Muistakaa sopia ja 
suunnitella siihen liittyvät asiat hyvissä ajoin muun tekemisen ohella. 
Esimerkiksi tehtävät Haitariamppeli ja Punottu kori ovat lyhyempiä 
tehtäviä, jolloin muuhunkin jää aikaa. 

Pitäkää hauskaa, Kädentaitajat!
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1. 

Valmistelu
Varaa materiaalit. Suosittelemme, että tekisit 
ilmoitustaulun mallikappaleeksi kerhoon.
Huomioi, että ilmoitustaulun tekeminen kestää 
ryhmästä ja materiaaleista riippuen 2–3 kerho-
kertaa. Jos haluat nopeuttaa valmistusprosessia, 
hankkikaa valmiiksi sahattuja sopivan mittaisia 
laudan pätkiä tai taulunkehyksiä.

Lapset ovat erilaisia käsityön tekijöinä. Joillain 
asiat onnistuvat hetkessä, ja joillain voi kestää 
hieman pidempään. Ohjaa nopeampia autta-
maan hitaampia ja toimimaan näin apuohjaajina.

Kerhon aloitus
Esittele itsesi ja kerhopaikka lyhyesti. Anna kaik-
kien paikalla olevien esittäytyä vuorollaan
ja kertoa vaikka omista lempikäsitöistään. Kes-
kustelkaa kierrätyksestä ja tuunauksesta: Mitä 
sanat tarkoittavat? Täydennä lasten kertomaa 
Ohjaajalle-aloitusluvun asioilla. Kun tuunaus 
ja kierrätys ovat sanoina tuttuja, voitte aloittaa 
käsityön tekemisen.

Ja sitten käsitöitä           
tekemään
Esittele tehtävä käsityö ja siihen liittyvät tarvik-
keet. Tehkää oppaan TOP-tehtävä Dinosaurus-
ten ilmoitustaulu.

Lopuksi keskustellaan
Kerhon lopuksi keskustella tekemisestä. Mikä oli 
vaikeaa, mikä oli helppoa? Mitä tärkeää ilmoitus-
taululla voisi säilyttää? Voitte keskustella myös 
lisää tuunaamisesta ja kierrättämisestä Pohditta-
vaa-kysymyksen avulla.

K E R H O -
K E RTA

Dinosaurusten ilmoitustaulu

Tuunaaminen tarkoittaa valmiiden 

esineiden ja tekstiilien muokkaamista. 

Vanhasta tavarasta saadaan uutta 

ja omannäköistä. Tuunaamisessa 

käyttämättömälle tuotteelle 

keksitään uusi käyttötarkoitus tai 

siitä tehdään vain yksinkertaisesti 

hienompi. 

Kerhokerralle sopiva 
TOP-tehtävä

Dinosaurusten ilmoitustaulu
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)
Magneettinen muistitaulu
(Sisusta oma huoneesi -teema)

Usein tuunaamisessa käytetään monia erilaisia 
tekniikoita ja materiaaleja. Erilaisten asioiden 
yhdistäminen, omien ratkaisujen keksiminen ja 
oivaltaminen on kivaa! On sallittua ja jopa suosi-
teltavaa soveltaa tuunausohjeita omien miel-
tymysten ja materiaalin saatavuuden mukaan. 
Kierrätys on tuunauksessa tärkeä lähtökohta.

Pohdittavaa
Oletko tuunannut tai tehnyt kierrätyskäsitöitä? 
Mitä muuta voi kierrättää tai tuunata kuin käsi-
töitä?

Muistiinpanoja
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Tehtävässä valmistettava ilmoitustaulu on 
kätevä moneen paikkaan. Sen voi sijoittaa 
työpöydän yhteyteen ja kiinnittää siihen 
erilaisia muistilappuja, kuitteja, pieniä 
piirroksia tai postikortteja. Jos pyykkipojat 
vaihtaa s-koukkuihin, muuntautuu 
ilmoitustaulu käden käänteessä 
avaintauluksi. Puutarhavälineiden 
varastoon sijoitettuna siihen voi ripustaa 
esimerkiksi siemenpusseja.

Dinosaurusten 
ilmoitustaulu
Ilmoitustaulun materiaaliksi voidaan käyttää kaikkea ylimääräisenä löytyvää lautaa, 
paneelia tai vanhoja puulistoja. Myös puutavaran leveys voi vaihdella. Mallikappaleessa 
kehykset on valmistettu ulkoverhouspaneelin asennuksesta jääneistä suikaleista. 
Puutavarasta rakennetut kehykset voi korvata myös puisilla taulu- tai valokuvakehyk-
sillä. Kehyksen maalaamiseen kannattaa käyttää akryylimaalia, sillä se kuivuu nopeasti. 
Kehykset ja muovikoristeet voi maalata halutessaan myös spraymaalilla.

Materiaalit: kapeaa lautaa tai puulistaa, valokuvakehykset tai taulun kehykset 
(mallin laudat 2 x 40 cm ja 2 x 60 cm), mitta, merkitsemisvälineet, saha laudanpät-
kien sahaamiseen, (hiekkapaperia), akryylimaalia ja sivellin, muovieläimiä tai muita 
muovileluja, nauloja 4 kpl kehyksen kasaamiseen ja vasara, kuumaliimaa ja kuuma-
liimapistooli muovikoristeiden kiinnitykseen, kanaverkkoa, sivuleikkurit, niittipyssy, 
pyykkipoikia

1. Mittaa ja sahaa kapeasta laudasta kaksi 40 cm:n ja kaksi 60 cm:n pitkää pätkää. Hio 
tarvittaessa sahauspintoja hiekkapaperilla. Jos käytät valmiita kehyksiä, siirry suoraan 
maalaamiseen, kohta 4.

2. Aseta laudanpätkät suorakaiteen muotoon niin, että niiden päät menevät nurkista 
päällekkäin.

3. Kiinnitä osat toisiinsa nauloilla nurkista. Jokaiseen nurkkaan tulee yksi naula, joka 
lävistää kokonaan toisen laudan ja uppoaa lisäksi toiseen lautaan tukevasti. Valitse 
naulojen pituus käyttämäsi laudan paksuuden mukaan. 

4. Maalaa kehys. Halutessasi voit maalata myös muovikoristeet. 
5. Anna kuivua.
6. Leikkaa sivuleikkureilla kanaverkosta kehyksen kokoinen pala ja kiinnitä se kehyk-

seen niittipyssyllä nurjalle puolelle.
7. Merkitse kohdat, joihin haluat kiinnittää koristeeksi muovieläimiä. Kiinnitä kuumalii-

malla paikoilleen.
8. Ripusta ilmoitustaulu seinälle. Pyykkipojilla voit kiinnittää siihen esimerkiksi muisti-

lappuja tai kortteja.
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2.K E R H O -
K E RTA

Rokkaava rytmimuna

Suomessa pakkausmateriaalin eli 

kartongin, lasin ja metallin kierrätys 

sujuu hyvin. Yli puolet pakkauksista 

saadaan kierrätettyä. Muovin 

kierrättämisessä on sen sijaan 

parantamisen varaa. Moni tavaran 

muovikääre päätyy sekajätteeseen.

Kartongin kierrätys on osa pakkausmateriaalin 
kierrätystä. Kerätystä kartongista valmistetaan 
käsittelyn jälkeen esimerkiksi uutta aaltopahvia, 
pakkauskartonkia, kirjekuoria, laminaattipaperia 
sekä monenlaisia pahvihylsyjä. 

Pohdittavaa
Erilaisista kierrätysmateriaaleista on helppo 
rakentaa myös soittimia: säilykepurkista ja har-
janvarresta bassokitara, pahvilaatikosta kitara ja 
mehupilleistä oboe. Pohdi, millaisia kolmiulottei-
sia muotoja näillä kierrätyssoittimilla on? 

Rokkaava rytmimuna
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Valmistelu
Oheisessa TOP-tehtävässä tehdään rytmimuna 
pakkauspahvista. Tarvikkeet ovat yksinkertaiset, 
mutta tekeminen vaatii hieman miettimistä. Val-
mista rytmimunasta erilaisia työvaiheita kuvien 
mukaisesti, niin sekä sinun itsesi että lasten on 
helpompi hahmottaa tekemistä.

Kerhon aloitus
Esittele käsityö, jonka aiotte tehdä, ja kerro 
pakkausmateriaalin kierrättämisestä. Voitte 
halutessanne myös katsoa ohjevideon YouTu-
besta 4HSuomi-kanavalta. Millä tavoin kotona 
ja koulussa kierrätetään pahvia? Millä tavoin se 
eroaa lasin tai muovin kierrättämisestä?

Ja sitten käsitöitä          
tekemään
Valmistakaa rytmimuna. Kerro ja esittele teke-
minen eri työvaiheissa olevien rytmimunien 
avulla. Huomioi, että rytmimunan koristeluun 
voi kulua kuinka paljon aikaa tahansa! Jos haluat, 
että rytmimuna valmistuu yhdellä kerhoker-
ralla, kerro lapsille, että puolet tekemisajasta on 
varattu koristeluun, puolet kokoamiseen. Varoita 
koristeluajan loppumisesta noin viisi minuuttia 
ennen sen loppumista, jotta ehditte myös koota 
rytmimunat kerhokerralla.

Lopuksi 
Jokainen esittelee rytmimunansa. Keskustellaan 
siitä, millaista tekeminen oli. Jos jää aikaa, voitte 
loppuleikkinä leikkiä ja laulaa rytmimunien säes-
tyksellä tuttuja lastenlauluja. Voit kysellä lapsilta 
ehdotuksia. 

Muistiinpanoja
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Tässä tehtävässä valmistetaan 
pakkauspahvista, pullonkorkeista ja 
riisistä rytmimuna. Tehtävässä opitaan, 
kuinka kaksiulotteisesta, tasaisesta 
pahvista saadaan valmistettua 
kolmiulotteinen muoto, pallo.

Rokkaava rytmimuna

Materiaalit: taipuisaa pakkauspahvia, sakset, sukkapuikko tai muu terävähkö 
piikki, kirkasta teippiä, musta, vedenkestävä, ohutkärkinen tussi, kaksi limsapullon 
kierrekorkkia, riisiä, raesokeria tai soraa

1. Kopioi kolme kaavan mukaista kappaletta pakkauspahvista. 
2. Leikkaa palat irti ääriviivoja myöten. 
3. Leikkaa puoliympyrän muotoiset osat pois kaavoista. Aseta uudelleen kaava vuoro-

tellen kunkin pahvin päälle ja ”piirrä” sukkapuikolla puolikuun muoto painaumaksi 
pahviin. 

4. Koristele kukin pahvisuikale haluamallasi tavalla kuvioimalla pinnat tussikuvioin. 
(Kuva A)

5. Kierrä pahvisuikale renkaaksi niin, että suikaleen toinen pää ylettyy toisessa päässä 
olevaan katkoviivaan asti. Teippaa päät yhteen. Toista sama toiselle pahvisuikaleelle. 
(Kuva B)

6. Pujota kaksi pahvirengasta lomittain kuvan osoittamalla tavalla. (Kuva C)
7. Täytä yksi pullonkorkki raesokerilla. Aseta toinen korkki päälle ja teippaa yhteen. 
8. Aseta limsakorkkihelistin edellä yhdistämäsi kahden pahvirenkaan sisään. 
9. Ota kolmas suikale ja pujota se pahvirenkaiden välistä kuvan osoittamalla tavalla. 

Yhdistä tämän suikaleet päät teipillä samaan tapaan kuin yhdistit kahden muunkin 
suikaleen päät. (Kuva D)

10. Kierrä viimeiseksi liittämääsi pahvirengasta varovasti niin, että saat saumakohdan 
kiertymään piiloon toisten pahvirenkaiden alle.  (Kuva E)

11. Tarkista, että kaikki saumakohdat ovat piilossa toisen pahvirenkaan alla. Kierrä tarvit-
taessa liitoskohta piiloon. 

12. Painele lopuksi varovasti painaumia pitkin pahvirenkaat kaarelle, jolloin saat rytmi-
munasta kuvan kaltaisen muodon

A . B .

C .

D .

E .
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Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

3.

Valmistelu
Oheisessa TOP-tehtävässä tehdään avainnauha 
paperista. Valmista mallikappale ja varaa työn 
esittelyyn materiaaleja, niin voit esitellä pape-
rihelmen valmistuksen käytännössä. Huomioi, 
että avainnauhan valmistaminen kestää 1-2 
kerhokertaa.

Kerhon aloitus
Esittele käsityö, jonka aiotte tehdä. Voitte halu-
tessanne myös katsoa ohjevideon YouTubesta 
4HSuomi-kanavalta. Keskustelkaa, millaisia 
askarteluja tai käsitöitä lapset ovat tehneet kier-
rätyspaperista. 

Ja sitten käsitöitä                   
tekemään
Lapset valitsevat sopivan värisiä mainospa-
pereita ja helmiä ja sen jälkeen suunnittelevat 
avainnauhan niiden avulla. Moni voi innostua 
ja haluaa tehdä isommankin työn, esimerkiksi 
helminauhan. Ensimmäisenä työnä kannat-
taa kuitenkin valmistaa avainnauha, jossa on 
kohtuullisen vähän paperihelmiä. Työtä voi vielä 
helpottaa siten, että kaikki helmet ovat saman-
kokoisia. Nopeat voivat suunnitella lisätyöksi 
minkä tahansa tuotteen. 

Lopuksi 

Katsellaan yhdessä valmistettuja avainnauhoja. 
Samasta aiheesta syntyy aivan erilaisia toteutuk-
sia esimerkiksi mielivärien pohjalta! Keskustel-
laan tekemisestä ja tuotteesta. Oliko paperihel-
men tekeminen uutta? Miltä tekeminen tuntui? 
Miten värit ja muodot valikoituivat? Tuleeko 
avainnauha itselle vai lahjaksi?

K E R H O -
K E RTA

Värikäs avainnauha

Paperijätettä kertyy koteihin 

mainoslehtien, sanomalehtien ja 

erilaisten aikakauslehtien muodossa. 

Paperinkeräykselle on järjestetty 

jätteen lajittelupisteissä omat 

astiansa. Keräyspaperista 

valmistetaan esimerkiksi 

sanomalehtipaperia sekä WC- ja 

talouspaperia. 

Värikäs avainnauha
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)
Kierrätyskoru
(Tuunaa tuote -teema)

Muistiinpanoja

Tiesitkö, että kaikki paperit eivät sovellu kierrä-
tettäväksi? Paperijätteen kierrätyslaatikkoon ei 
saa laittaa märkää tai likaista paperia, pehmo-
paperia, alumiinipaperia, ruskeita paperikasseja, 
aaltopahvia, kartonkipakkauksia, lahjapaperia, 
kovakantisia kirjoja tai tapettia. 

Paperinkierrätys ja uusiokäyttö ovat hyviä 
tapoja hyödyntää jo olemassa olevaa materiaalia 
teollisesti, mutta joskus materiaalia on myös kiva 
käyttää hyödyksi omassa tekemisessä.

Pohdittavaa
Tutki internetistä, miten sanomalehti- ja aika-
kauslehtipaperia voi hyödyntää askartelu- ja 
kädentaitomateriaalina?
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Värikäs avainnauha valmistetaan ohjeen 
mukaan erikokoisista helmistä.  Jos 
helmistä haluaa kestävämmät, voi 
ne halutessaan suojata liima–vesi-
maalauskerroksella. Maitomainen seos 
kuivuu värittömäksi.

Värikäs avainnauha 

Materiaalit: aikakauslehtiä ja mainoksia, erikeeper-liimaa, sakset, viivoitin, lyijy-
kynä, muovinen mehupilli, liimausalusta, nyöriä, narua tai nauhaa, avainrengas tms.

1. Suurimman helmen valmistus (1kpl): Mittaa, piirrä ja leikkaa kolme 3 cm sivun kor-
kuista, tasaleveää suikaletta. 

2. Ota yksi suikale ja levitä sen nurjalle puolelle liimaa niin, että noin 3 cm suikaleesta 
jää ilman liimaa. Kiedo paperisuikale pillin ympärille aloittaen liimattomasta päästä. 

3. Levitä liimaa koko matkalta toisen suikaleen nurjalle puolelle ja kierrä se edellisen 
paperihelmen ympärille. Toista sama kolmannella suikaleella. 

4. Mittaa, piirrä ja leikkaa yksi kolmion muotoinen kiilasuikale, jonka kanta on 3 cm 
leveä. 

5. Levitä liima suikaleen nurjalle puolelle ja kierrä helmen ympärille. Pujota varovasti 
helmi pois pillin ympäriltä ja anna kuivua hetki.

6. Keskikokoisten helmien valmistus (2kpl): Mittaa, piirrä ja leikkaa kaksi 3 cm leveää 
suikaletta. Liimaa yksi suikale pillin ympärille kuten edellä. 

7. Leikkaa kaksi kolmion muotoista, kannasta 3 cm leveää kiilasuikaletta. Liimaa yksi 
suikale valmistettavan helmen ympärille. Irrota helmi varovasti pillin ympäriltä. Val-
mista toinen helmi samoin.

8. Pienten helmien valmistus (4kpl): Mittaa, piirrä ja leikkaa neljä kolmionmuotoista 
kiilasuikaletta, jonka kanta on 1,5 cm leveä.  Liimaa yksi suikale pillin ympärille kuten 
edellä. Irrota varovasti pillistä ja toista kolmelle muulle suikaleelle. 

9. Mittaa nyöristä sinulle sopivan pituinen avainnauha. Leikkaa nyöri. 
10. Taita nyöri kaksin kerroin ja pujota toiseen päähän avainrengas. 
11. Pujota nyörin molemmat päät suurimman helmen läpi.
12. Pujota puolet helmistä haluamassasi järjestyksessä toiseen nyöriin ja puolet toiseen. 
13. Sido lopuksi nyörin päät yhteen solmulla.
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4.

Valmistelu

Valmista mallikappale ja varaa kerhokerralle 
materiaalit. Huomioi, että farkkupunotun alusen 
voi tehdä myös pienessä koossa, jolloin siitä 
tulee pannunalunen tai nuken matto. Toisaalta 
iso alunen voi olla istuinalusta tai matto omaan 
huoneeseen. Jos ryhmässä on hyvin eri-ikäisiä, 
kannattaa aloittaa pienellä työllä. Silloin työs-
kentely etenee nopeammin. Farkkupunotun 
alusen tekemisen kestää 2 kerhokertaa.

Kerhon aloitus 

Esittele käsityö, jonka aiotte tehdä. Keskustelkaa 
puuvillasta esittelytekstin avulla. Mistä muusta 
materiaalista kuin puuvillasta tehdään vaatteita 
tai sisustustekstiileitä? Katsokaa vaatteiden 
tuotetietolapuista, mistä materiaalista ne on 
valmistettu.

Ja sitten käsitöitä tekemään

Tässä työskentelyssä tarvitaan tilaa! Kun fark-
kunauhat eli loimilangat laitetaan ympyrän 
muotoon, ne vievät paljon pöytätilaa.

Lopuksi 

Katsellaan yhdessä valmistettuja tuotteita. Kes-
kustellaan tekemisestä ja tuotteesta. Millaiselta 
sen tekeminen tuntui? Ideoidaan farkuista 
tehtäviä uusia kierrätystuotteita Pohditaan- 
kysymyksen avulla.

K E R H O -
K E RTA

Farkkupunottu alunen

Farkut valmistetaan puuvillasta, jonka 
kasvatukseen ja käsittelyyn tarvitaan 
valtava määrä vettä. Esimerkiksi 
uusien farkkujen valmistamiseen 
kuluu noin 10 000 litraa vettä. 
Määrä on niin suuri, että sitä on 
vaikea ymmärtää. Se vastaa kolmen 
kuukauden suihkuja tai 17 vuoden 
juomavesiä. 

Runsas veden kulutus tuhlaa luonnonvaroja ja 
energiaa. On tärkeää, että käytöstä poistetut far-
kut kierrätetään vaatekeräyksen kautta tai niistä 
valmistetaan uusia tuotteita, jolloin tuotteen 
elinikä pitenee eikä materiaalia mene hukkaan. 
Kierrätys on luonnonsuojelua. 

Pohdittavaa
Usein farkuista jää hyödyntämättä farkkujen tas-
kut, vyötärökaistale ja saumat. Keksitkö jonkun 
tuotteen, jossa voisit vielä hyödyntää nämä osat 
materiaalista?

Farkkupunottu alunen
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Muistiinpanoja
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Tässä tehtävässä vanhoista farkuista 
leikataan kangasnauhaa eli kudetta, 
josta punotaan pannunalunen. Myös 
loimilangat eli punonnan runko tehdään 
farkuista leikatuista kangasnauhoista. 
Käytetyissä farkuissa voi hyvin olla pieniä 
reikiä, kulumia tai tahroja. Ne eivät yleensä 
näy lopullisessa tuotteessa.    

Farkkupunottu alunen 

Materiaalit: vanhat aikuisten farkut (lasten farkkuja tarvitset useammat), sakset, viivoitin tai 

muu mitta, ompelukone

1. Leikkaa vanhat farkut saumojen vierestä mahdollisimman suuriksi paloiksi. Leikkaa 
palat pituussuunnassa 3cm leveiksi suikaleiksi. Suikaleiden leveys noin 3 cm. 

2. Ota suikaleista pisimmät 8 kpl loimilangoiksi. Varaa yksi lyhyt suikale loimilankojen 
sitomista varten.

3. Yhdistä muut suikaleet pitkäksi punosnauhaksi. Yhdistä nauhat oheisella ohjeella tai 
tee solmu. 

4. Ota loimilangat ja aseta ne tasaiseksi kimpuksi. Mittaa keskikohta ja sido keskeltä 
lyhyellä farkkusuikaleella tiukasti kiinni. 

5. Asettele loimilangat pöydälle ympyrän muotoon säteittäin. Pidä kädellä keskustasta 
kiinni ja aloita punonta. 

6. Kuljeta punosnauhaa keskustaa kiertäen niin, että punosnauha kulkee joka toisen 
loimilangan ali ja joka toisen yli. Seuraavilla kerroksilla punosnauha kulkee aina vas-
takkaiselta puolelta kuin edellisellä kerroksella. 

7. Kiristä sekä loimilankaa että punosnauhaa jokaisella kierroksella. Pidä toisella kädellä 
kiinni keskustasta kiristyksen aikana.

8. Puno, kunnes punosnauhaa on jäljellä noin 20 cm. Sido nauhan pää solmulla lähim-
pään loimilankaan. Solmun pitää tulla mahdollisimman lähelle punoksen reunaa. 

9. Pidä punostyö pöydällä ja solmi muut loimilangat pareittain solmulla yhteen. Vie-
rekkäiset loimilangat muodostavat aina parin. Solmun pitää tulla mahdollisimman 
lähelle punoksen reunaa. 

10. Leikkaa pannunalusen hapsut halutun mittaisiksi, ja pannunalunen on valmis. 

Vinkki! Kuteiden yhdistäminen:

1. Leikkaa liitettäviin kuteisiin noin                
1 cm:n päähän kuteen päästä noin             
1 cm:n viilto pituussuunnassa. 

2. Ota kaksi kudetta ja yhdistä: Pujota 
toisen kuteen pää toisen kuteen viil-
losta läpi. Pujota myös toisen kuteen 
pää toisen kuteen viillosta läpi. 

3. Kuteet kiinnittyvät toisiinsa, kun 
pidät kiinni viimeksi pujottamastasi 
kuteen kärjestä ja kiristetään toisesta 
kuteesta kauempaa.
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5.

Valmistelu

Valmista mallikappale ja varaa kerhokerralle 
materiaalit. Huomioi, että tämän työn tekemi-
nen kestää todennäköisesti kaksi kerhokertaa: 
Ensimmäisellä kerralla lapset tekevät purkkiin 
reiät, osa kenties ehtii jo maalatakin. Toisella 
kerralla loput kerholaisista maalaavat purkkinsa 
ja se viimeistellään. 

Kerhon aloitus

Esittele käsityö, jonka aiotte tehdä. Keskustelkaa 
metallin kierrättämisestä esittelytekstin avulla. 

Ja sitten käsitöitä tekemään

Lapset suunnittelevat monitoimipurkkinsa väri-
maailman ja aloittavat tekemisen. Isommat ker-
holaiset voivat auttaa pienempiä purkin reikien 
teossa. Kun pääsette maalaamiseen, muistakaa 
suojata ympäristö hyvin. Kiinnitä huomiota 
ohjaamiseen ja ole apuna maalaamisessa sekä 
isojen ja pienten kerholaisten kanssa: spraymaa-
lin käyttö on monelle aivan uusi asia.

Lopuksi 

Katsellaan yhdessä valmistettuja karkkisia moni-
toimipurkkeja. Keskustellaan tekemisestä ja 
tuotteesta. Mikä oli vaikeaa? Mikä oli helppoa? 
Miettikää, mitä kaikkea karkkisessa monitoimi-
purkissa voisi säilyttää! 

K E R H O -
K E RTA

Karkkinen monitoimipurkki

 
Säilykepurkkeja kertyy koteihin 
vihannes-, hedelmä-, liha-, 
kala- ja ateriasäilykkeistä. Myös 
monet eläintenruuat on pakattu 
säilykepurkkiin. Säilykepurkit voi 
kierrättää tehokkaasti viemällä ne 
pienmetallikeräykseen. 

Kerätty metalli käytetään raaka-aineena uusien 
metallituotteiden valmistuksessa. Pienmetallista 
tehdään raaka-ainetta uusille metallituotteille, 
esimerkiksi uusille säilyketölkeille. Jokaisessa 
metallipakkauksessa on yli neljännes kierrätettyä 
materiaalia. Metalleja voidaan kierrättää käytän-
nössä loputtomasti ja näin säästää luonnonva-
roja!

Pohdittavaa
Metalliset pullonkorkit kuuluvat myös pienme-
tallikeräyksen piiriin. Millaisia uusia tuotteita 
voisit niistä valmistaa?

Karkkinen monitoimipurkki
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Muistiinpanoja
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Tässä tehtävässä käytetään käsityön 
materiaalina säilykepurkkia. 
Monitoimipurkki toimii lyhtynä, 
kynätelineenä tai kukkaruukkuna 
sisäruukun kanssa. Lyhty on 
paloturvallinen, sillä se on metallia. 
Valvo kuitenkin palavaa kynttilää tai 
käytä paristoilla toimivaa led-valoa.

Karkkinen monitoimipurkki 

Materiaalit: säilykepurkki, erikokoisia nauloja, vasara, spraymaalia, rautalankaa, 
sivuleikkurit, pihdit, puuhelmiä, kynttilä tai led-kynttilä

1. Pese säilykepurkki huolellisesti ja poista tarvittaessa paperinen etiketti.
2. Aseta purkki tukevalle alustalle kyljelleen ja tee kylkiin reikiä vasaran ja naulan avulla. 

Reikien kokoa voi vaihdella erikokoisia nauloja vaihdellen.
3. Jos purkin seinämä menee reikien teossa hieman ruttuun, voit yrittää oikoa sitä nau-

lalla vääntäen reiän kohdalta. Pienet painaumat eivät haittaa.
4. Kun purkissa on tarpeeksi reikiä, tee vielä lopuksi purkin yläreunaan reiät ripustusta 

varten.
5. Suojaa maalauspaikka jätesäkillä, sanomalehdellä tai pahvilla. Maalaamisen voi tehdä 

myös suuren pahvilaatikon sisällä. Suorita maalaus hyvin ilmastoidussa tilassa tai 
mieluiten ulkona. Huomioi, että spraymaali leviää ilmassa melko laajalle alueelle.

6. Aseta purkki maalausalustalle pystyasentoon ja maalaa purkki joka puolelta. Suih-
kuta maalia ohut kerros, anna kuivua ja toista tarvittaessa.

7. Anna kuivua.
8. Leikkaa sivuleikkureilla rautalangasta sopivan mittainen pala ripustusta varten.
9. Taivuta pihtien avulla rautalangan pää koukuksi ja pujota koukku purkin toisesta 

ripustusreiästä läpi. Purista pihdeillä rautalangan koukku hieman kasaan niin, ettei se 
pääse enää irtoamaan reiästä.

10. Pujota rautalankaa haluamasi määrä puuhelmiä ja kiinnitä toinen pää rautalangasta 
purkkiin samalla tavalla.

11. Aseta purkin sisään kynttilä ja ripusta roikkumaan paloturvalliseen paikkaan. Voit 
myös käyttää led-kynttilää.
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6.

Valmistelu
Valmista mallikappale ja varaa kerhokerralle 
materiaalit. Tämä työ valmistuu nopeasti!

Kerhon aloitus
Esittele haitariamppeli kukkien tai kynätelineen 
kanssa. Huomioikaa ja keskustelkaa siitä, miten 
aivan litteästä levystä tulee kolmiulotteinen 
amppeli, kun sen sisällä on painoa.

Ja sitten käsitöitä          
tekemään
Aloittakaa käsityön tekeminen suunnittelulla: 
nahkan, nyörin ja helmien värit muokkaavat 
tuotteesta aivan eri tyylisen.

Lopuksi 
Katsellaan ja tarkastellaan valmistuneita hai-
tariamppeleita. Palataan keskustelujen avulla 
tekemiseen: mitä opit tässä työssä? Mietitään 
yhdessä TOP-tehtävän Pohdittavaa-kysymyk-
sen avulla, miten samalla tekniikalla voisi valmis-
taa kassin materiaalia ja kokoa vaihtamalla.

K E R H O -
K E RTA

Haitariamppeli
Haitariamppeli
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Nahka on vahvaa ja kestävää. 
Vanhoja nahkavaatteita myydään 
edullisesti kirpputoreilla. 
Huonekaluja valmistavilta yrityksiltä 
ja huonekalujen verhoilijoilta jää 
ylijäämäksi huonekalunahkan paloja, 
joita ei voida enää hyödyntää uusien 
huonekalujen valmistuksessa. 

Nahkasta voi askarrella vaikka mitä! Käyttä-
mättömät nahkavaatteet kierrätetään viemällä 
tuotteet kirpputorille tai jäteasemalla poisto-
tekstiilien keräykseen. Kengät, laukut ja vyöt 
kuuluvat sekajätteeseen.

Pohdintaa
Mitä voisit valmistaa kierrätysnahkasta? Pohti-
kaa myös yhdessä, miten voisitte soveltaa teh-
tävässä opittua tekniikkaa ja valmistaa amppelin 
sijaan laukun?

Muistiinpanoja
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Huonekalunahkan sijaan myös vanhasta 
laukusta tai takista saatua nahkaa. 
Tärkeintä on se, että nahka on joustavaa 
ja tarpeeksi paksua. Jos nahka ei jousta 
yhtään tai taipuu huonosti, se saattaa 
halkeilla amppelikäytössä. Jos nahka on 
liian ohutta, voi se revetä kukkaruukun 
painosta. 

Haitariamppeli 

Materiaalit: huonekalunahkaa tai muuta kierrätysnahkaa, ohutta nailonköyttä tai muuta 

nyöriä 2 x 1,2 m, sakset, lyijykynä tai puukynä nahkan väristä riippuen, pyyhekumi, nahanrei’itin, 

puuhelmiä

1. Kopioi ohessa oleva kaava erilliselle paperille. Saat siitä kopiokoneella suurentamalla 
isomman.

2. Leikkaa kaava irti ja leikkaa saksilla myös viillot kaavassa olevien kaarevien viivojen 
kohdalle.

3. Aseta kaava nahkan nurjalle puolelle ja piirrä kaavan ääriviivat ja viiltokohdat.
4. Leikkaa nahka viivoja pitkin huolellisesti. Kiinnitä erityisesti huomiota viiltojen huo-

lelliseen leikkaamiseen.
5. Tee nahkaympyrän vastakkaisille puolille rei’ittimellä ripustusreiät ja sitten vastaa-

vasti toisille puoliskoille. Katso kaavan merkinnät.
6. Jos piirtojäljet näkyvät häiritsevästi nahkan pinnassa, voit pyyhkiä niitä pyyhekumilla.
7. Leikkaa nyöristä kaksi noin 1,2 m:n pätkää. Ota toinen nyöreistä ja pujota sen päät 

nahkaympyrän vastakkaisilta puolilta ripustusrei’istä. Pujota nyörin päihin helmet ja 
tee nyörin päähän tiukka solmu. Toista toiselle nyörille sama.

8. Aseta ruukku nahkaympyrän keskelle painoksi ja nosta nyöreistä reunat ylös. Etsi 
tasapainopiste ja sido nyörit ylhäältä yhteen hevosenhäntäsolmulla.

9. Aseta amppeliin kasvi ja ripusta valoisaan paikkaan.
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7.K E R H O -
K E RTA

Lukutoukan lempihylly

Vanhat kovakantiset kirjat voi 
kierrättää. Kannet on kuitenkin 
irrotettava kirjasta: laita sisäsivut 
paperinkeräykseen. Kannet kuuluvat 
energia- tai sekajätteeseen.  

Vanhat kirjat ovat monikäyttöistä askarteluma-
teriaalia. Kirjan sivuista voi askarrella kortteja, 
taitella paperisiilejä, tehdä kuusenkoristeita ja 
käyttää vaikka kollaasin materiaalina. Usein kir-
jan kannet jäävät käyttämättä, vaikka vanhoissa 
kirjoissa kannet ovat usein kauniita sekä materi-
aali tukevaa.

Pohdintaa
Pohdi, mitä voisit askarrella kirjojen kansista.

Valmistelu
Valmista lukutoukan lempihyllystä mallikappale 
ja varaa ryhmälle materiaalit. Ota aikaa tekemi-
sestä, niin osaat varautua ajan kulumiseen myös 
ryhmässä. Tarvittaessa voit miettiä, voisiko jotain 
työvaiheita tehdä toisin ja voisiko tekemistä hel-
pottaa, jos ryhmä sitä tarvitsee. Jos ryhmässä on 
hyvin eri-ikäisiä tai pieniä osallistujia on monta, 
voit pohtia esimerkiksi: Voisiko hyllyn valmistaa 
pienempänä niin, että siinä on vain yksi hylly? 
Voiko taustalauta olla jo valmiiksi maalattua 
materiaalia tai voisiko sen jättää maalaamatta? 
Tehtäisiinkö sittenkin TOP-tehtävä kirjojen 
sisälehdistä?

Kerhon aloitus
Esittele lukutoukan lempihylly ja kerro yleisesti, 
kuinka hylly valmistetaan. Suunnitelkaa työn 
värit sekä koristeet.

Ja sitten käsitöitä             
tekemään
Aloittakaa lukutoukan kirjahyllyn valmistaminen 
kirjan sivujen poistamisella. Näytä aina työvaihe 
kerrallaan, kuinka käsityössä edetään. Tähän työ-
hön kuluu todennäköisesti 2 - 3 kerhokertaa.

Lopuksi 
Katsellaan valmistuneita lukutoukan kirjahyllyjä. 
Kerrataan kokemuksia. Mikä oli vaikeaa ja mikä 
helppoa?

Lukutoukan lempihylly
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)
Kuusi vanhasta kirjasta
(Joululahjoja ystäville)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Muistiinpanoja
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Tässä ohjeessa valmistetaan Lukutoukan 
lempihylly kirjan kansista. Voit valita, teetkö 
hyllyyn yhden vai kaksi lokeroa. Hyllyssä voi 
säilyttää kaikenlaista kevyttä materiaalia: 
esimerkiksi papereita, kortteja tai kyniä. 
Kirjan koon ei tarvitse olla täysin sama 
kuin mallissa. Jos koko poikkeaa 
suuresti esimerkiksi paksuudeltaan, 
voi olla välttämätöntä tehdä muutoksia 
kangaspalojen kaavaan.

 

Lukutoukan lempihylly

Materiaalit: kovakantisen kirjan kannet (mallissa koko 15 x 21 cm, paksuus 3 cm), matto-

puukko, erikeeper-liimaa, liimapuikko, sakset, lyijykynä, tapettia tai kuviollista paperia, puuvilla-

kangasta, nappeja, pitsejä, koristenauhoja, lauta, (mallissa 15 cm leveä, 50 cm pitkä), akryylimaa-

lia ja pensseli, 4 lyhyttä ruuvia, saha, mitta, porakone ja ruuvimeisseli

1. Irrota kirjasta sivut irti. Leikkaa mattopuukolla ensimmäisen ja viimeisen sivun juu-
resta, jolloin saat helposti koko sivupinkan kerralla irti. 

2. Aseta kirjankannet tapetin päälle avoimena ja piirrä ympäriltä ääriviivat lyijykynällä. 
Leikkaa pala hieman pienemmäksi. Liimaa tapetti liimapuikolla kirjan kansien sisä-
pinnalle.

3.  Kopioi ohessa oleva kaava toiselle paperille ja leikkaa ääriviivoja pitkin. 
4. Aseta kaava kankaan päälle ja piirrä lyijykynällä ääriviivat kankaaseen. Piirrä myös 

toinen pala, mutta tee siitä peilikuva. 
5. Leikkaa palat kankaasta tarkkaan. Leikkaa palan kapeaan päähän viillot kaavan viivo-

jen mukaan. 
6. Levitä Erikeeper-liimaa kankaan yläreunaan noin 1 cm:n alueelle ja taita kangas siltä 

alueelta kaksin kerroin. Anna kuivua. 
7. Levitä Erikeeper-liimaa kirjan etukannen alareunaan noin 1 cm:n levyiselle kais-

taleelle. Aseta toinen kolmiomainen kangaspala pitkältä sivultaan liiman päälle ja 
painele kevyesti. Levitä liimaa etukannen yläreunaan samoin ja aseta toinen kangas 
paikalleen. Katso kuva. 

8. Anna kuivahtaa hetki. Levitä sitten liimaa takakanteen samoin kuin levitit etukan-
teen, sulje kirjankansia niin, että kangaspalan reunan saa liimattua sivusta paikalleen. 
Paina sormin kansien sisäpuolelta kangasta kiinni kannen liimaan. Liimaa sitten 
toisen reunan kangaspala samoin. Anna kuivahtaa. 

9. Levitä lopuksi liimaa kirjan selkämyksen sisäreunoihin ja liimaa vielä kangas kiinni 
kansiin sieltä. Anna kuivua. 

10. Koristele kansi haluamallasi tavalla napeilla, pitseillä tai koristenauhoilla. 
11. Jos teet kahden lokeron hyllyn, tee toinen kirjankansilokero samoin. 
12. Valmista taustalevy. Mittaa ja sahaa laudasta 50 cm:n pätkä. Maalaa lauta akryyli-

maalilla ja anna kuivua. Voit nopeuttaa kuivumista hiustenkuivaajalla. 
13. Kiinnitä kirjalokerot haluamiisi kohtiin taustalautaan. Ruuvaa paikalleen kahdella 

ruuvilla lokeroa kohden. 
14. Poraa lopuksi laudan ylälaitaan reiät ripustusta varten.
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8.K E R H O -
K E RTA

Neulekonevalmistajan 
rengastehdas

Kaikki kartonki-, paperi- ja 
pahvipakkaukset kuuluvat 
kartonginkeräykseen. Kierrätetystä 
pahvijätteestä valmistetaan 
uusia tuotteita, esimerkiksi 
tuotepakkauksissa olevia pahviputkia 
ja WC-paperirullia. 

WC-paperirullia osataan käyttää askartelussa 
monin tavoin. Paksut ja lujat pakkauspahviputket 
jäävät usein hyödyntämättä, sillä niitä ei pysty 
leikkaamaan saksilla. Ota rohkeasti saha käyttöön 
ja keksi tukevasta pahviputkesta uusia, kestäviä 
tuotteita.

Pohdittavaa
Tehtävässä valmistetaan lautasliinarengas pah-
viputkesta valmistetulla neulekoneella. Pohtikaa 
yhdessä, mitä muita tuotteita haluaisit valmistaa 
itse tehdyillä neulekoneilla?

Valmistelu
Valmista mallikappale neulekoneesta ja ren-
kaasta. Varaa kerhokerralle materiaalit. Erikoko-
isilla rullilla eli rakennettavilla neulekoneilla saa 
erikokoisia neulottuja renkaita. WC-paperirul-
lalla voi valmistaa lautasliinaksi sopivia renkaita.

Kerhon aloitus
Esittele neulekone ja lautasliinarengas. Näytä, 
miten neulominen tapahtuu. Lapset voivat 
suunnitella työn värit ja käyttötarkoituksen: 
tuleeko renkaasta lautasliinarengas vai aivan 
jotain muuta? Kuinka monta lautasliinarengasta 
tarvitaan kotiin? Halutessanne voitte katsoa 
ohjevideon Youtubesta 4HSuomi-kanavalta.

Ja sitten käsitöitä                
tekemään
Ottakaa lasten kanssa materiaalit esille. Tehkää 
pahvinen neulekone vaihe vaiheelta yhdessä. 
Aloittakaa myös neulominen yhdessä. Koristel-
laan valmistuneet renkaat helmillä.

Lopuksi 
Katsellaan yhdessä valmistettuja neulekoneita 
ja renkaita. Jokaisen käsityö on aivan erilainen, 
hieno ja omannäköisensä! Keskustellaan taas 
tekemisestä ja tuotteesta. Mikä oli vaikeaa ja 
mikä helppoa?

Neulekonevalmistajan                        
rengastehdas
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Muistiinpanoja
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Tässä tehtävässä pahviputkista 
valmistetaan neulekone. Niillä voi neuloa 
pieniä ja isoja tuotteita: lautasliinarenkaita, 
kransseja, vöitä ja pääpantoja. 
Lautasliinarenkaan kutomisessa voidaan 
hyödyntää pieniäkin eriä lankoja, naruja, 
köysiä tai videonauhaa. Koristele valmiit 
lautasliinarenkaat helmillä.

Neulekonevalmistajan 
rengastehdas 
Materiaalit: pahviputki (paksua pahvia oleva pakkauspahvirulla tai wc-paperi-
rulla), tapettia, kuviollista paperia tms., liimapuikko, jäätelötikkuja 4 kpl, värillistä 
sähköteippiä tai kirkasta teippiä, (saha), viivoitin, kutomiseen trikookudetta, maton-
kudetta, sisal- tai juuttinarua oman maun mukaan, puuhelmiä

1. Jos käytät paksua pahvia olevaa pakkauspahvirullaa, sahaa siitä noin 10 cm:n pätkä 
sahalla. WC-paperirullaa voit käyttää sellaisenaan.

2. Mittaa ja leikkaa putken kokoinen pala tapetista tai muusta kuviollisesta paperista.
3. Liimaa liimapuikolla tapettipala pahvirullan päälle.
4. Asettele jäätelötikut putken ympärille tasaisin välein niin, että niiden päät yltävät 

reilu 2 cm pahviputken reunan yli. Kiinnitä tikut putkeen kiertämällä teipillä putken 
ja tikkujen ympäri. Voit halutessasi kuvioida jäätelötikkuja tussilla. Nyt neulekone on 
valmis.

5. Aloita kutominen. Pujota kuteen pää putken läpi niin, että pää roikkuu putken ala-
päästä jäätelötikkujen osoittaessa ylöspäin. Pidä toisella kädellä kiinni kuteen päästä, 
ettei se pääse karkuun kutomiseen alussa. 

6. Kierrä kude kunkin jäätelötikun ympäri. Katso kuva.
7. Toisella kierroksella aloitetaan neulominen. Kierrä kude yhden jäätelötikun yli, kuten 

ensimmäisellä kierroksella. Nosta alempi tikun ympärillä oleva silmukka ylemmän sil-
mukan yli ja jäätelötikun pään yli. Katso kuva. Toista seuraavan jäätelötikun kohdalla.

8. Jatka neulomista, kunnes kutomasi neuleputki näkyy pahviputken alapäästä. Kun 
neuleputki on noin pahviputken pituinen, se riittää lautasliinarenkaan tekoon.

9. Kudos päätellään leikkaamalla kude noin 20 cm:n päästä poikki ja pujottamalla 
kuteen pää jokaisen jäätelötikun päässä olevan silmukan läpi. Tämän jälkeen kuteen 
voi irrottaa neulekoneesta. Vedä kuteen päästä lanka kireälle, jolloin se kiristää neu-
leputken pään kiinni.

10. Kierrä neuleputken alku ja loppupää yhteen ja solmi solmulla tiukasti kiinni toisiinsa.
11. Koristele puuhelmillä haluamallasi tavalla.

34                          35



Punonnassa kudetta, esimerkiksi 
lankaa, pujotellaan loimilangoiksi 
kutsuttujen lankojen yli ja ali. 
Tekemäsi Farkkualunen valmistettiin 
punomalla. Tekniikalla voi tehdä mitä 
vaan: esimerkiksi koreja, mattoja ja 
sisustustekstiilejä. 

Punontaan sopii lähes mikä vain taipuisa materi-
aali. Luonnonmateriaaleista paju, rottinki, risu ja 
kaisla ovat yleisimpiä. Joskus tuotteita punotaan 
jopa sähköjohdoista tai rautalangasta. Kokeile 
rohkeasti kierrätysmateriaaleja!

Pohdintaa
Tehtävässä pujotellaan lankaa kertakäyttölauta-
sen ympärille. Mitä muita kierrätysmateriaaleja 
kuin pahvilautasia voisi käyttää punonnan run-
kona?

9.

Valmistelu
Valmista mallikappale ja varaa kerhokerralle 
materiaalit. Tämä työ valmistuu nopeasti!

Kerhon aloitus
Esittele valmis kori, ja keskustelkaa korin teke-
misestä esittelytekstin avulla. Suunnitelkaa korin 
värit. Pohjana käytetyn kertakäyttölautasen 
keskiosaan voi myös piirtää kuvion, jos lapset 
haluavat!

Ja sitten käsitöitä          
tekemään
Leikatkaa pahvilautasiin viillot ja aloittakaa 
punominen. Väriä voi vaihtaa jättämällä edel-
lisestä punoslangasta noin kymmenen sent-
timetrin mittaisen langanpään roikkumaan 
sakaroiden väliin kulhon ulkopuolelle ja jat-
kamalla seuraavien sakaroiden välistä uudella 
värillä. Lopuksi lanka päätellään pujottamalla se 
syntyneen punoksen alle.

Lopuksi 
Katsellaan yhdessä valmistettuja koreja. Jokai-
sen käsityö on aivan erilainen, hieno ja oman-
näköisensä! Keskustellaan taas tekemisestä ja 
tuotteesta. Mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa?
 

K E R H O -
K E RTA

Punottu kori
Punottu kori
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Muistiinpanoja
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Tässä tehtävässä punotaan kori, jonka 
pohja valmistetaan pahvilautasesta. Tehtä-
vään kannattaa hyödyntää yksittäiset ker-
takäyttöiset pahvilautaset, joille ei muuten 
ole enää käyttöä. Punontamateriaalin voi 
valita sen mukaan, mitä on saatavilla. 

Punottu kori

Materiaalit: pahvilautanen, matala, villalankaa, trikookudetta, matonkudetta tms., 
sakset, kynä

1. Valitse matala pahvilautanen, jonka väritys tai kuviointi on mieleesi. 
2. Merkkaa lautasen ulkokehälle yhdeksän merkkiä tasaisin välein. Voit laskea näiden 

merkkien etäisyyden toisistaan ulkokehällä mittaamalla lautasen halkaisijan, kerto-
malla tämän mitan luvulla 3,14 ja jakamalla loppusumman yhdeksällä. 

3. Kun olet saanut merkattua yhdeksän merkkiä, piirrä jokaisen merkin kohdalle 3–6 
cm pitkä viiva suoraan kohti keskipistettä. Viivan pituus riippuu lautasen koosta ja 
siitä, kuinka korkeat reunat haluat kulhoosi. Viivan pituus on mallissa 6 cm, lautasen 
halkaisija 23,5 cm.

4. Leikkaa jokaista yhdeksää viivaa pitkin viilto saksilla. Leikkaa vielä jokaisen viillon 
molemmin puolin kolmiomainen kiilapala pois. Kolmion leveys lautasen reunassa on 
noin 1 cm ja kolmion korkeus koko viillon korkuinen.

5. Taita lautaseen edellä tekemäsi sakarat yksi kerrallaan huolellisesti kohti lautasen 
keskustaa, jolloin ne kohoavat kulhon reunoiksi.

6. Aloita punonta. Jätä punoslangan päästä noin 10 cm roikkumaan kulhon alapuolelle 
ja pujota lanka ensimmäisten sakaroiden väliin. Pidä toisella kädellä kiinni alapuolella 
olevan punoslangan päästä ja aloita punonta kuljettaen toisella kädellä punoslan-
kaa keskustaa kiertäen vuorotellen kunkin sakaran ulko- ja sisäpuolelta. Seuraavalla 
kierroksella lanka kulkee vastakkaiselta puolelta.

7. Jatka punomista, kunnes kulhon punos on halutussa korkeudessa. Kulhon punonta 
päätellään leikkaamalla punoslanka noin 10 cm:n päästä ja pujottamalla lanka 
punoksen alta kulhon alareunaan asti. Pujota samoin myös muut punoslangan päät, 
jos olet vaihtanut väriä punonnan aikana. Pujotuksen jälkeen voit leikata ylimääräiset 
punoslangan päät pois.
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10.

Valmistelu
Päätetään, ketä kutsutaan näyttelyyn. Onko 
näyttely vain perheille vai kutsutaanko kaikki 
kaverit ja tuttavatkin? Näyttelyyn kutsumiseksi 
tehdään juliste, joka voidaan teipata kerhotilan, 
koulun tai yhdistyksen seinälle tai ilmoitustau-
lulle. Julisteesta voidaan ottaa myös kuva ja 
jakaa sitä sovitusti kutsuna esimerkiksi matka-
puhelimella tai 4H-yhdistyksen somekanavissa. 
Julisteessa on hyvä olla näyttelyn nimi, sekä 
näyttelypaikka osoitteineen ja aika. 

Näyttely rakentaminen
Tehdyt käsityöt näyttävät paremmille, jos ne on 
laitettu kauniisti esille. Huolellinen esillepano 
kertoo myös kunnioituksesta töitä ja tekemistä 
kohtaan. Kauniiseen esillepanoon voidaan 
tarvita erilaisia tarvikkeita: pöytäliinoja, tasoja, 
koukkuja, teippiä ja narua. Tekijöiden nimet 
voidaan mainita työn yhteydessä tai erillisessä 
julisteessa. 

Avajaiset 
Avajaiset ovat lasten töiden kunniaksi järjeste-
tyt juhlat. Ne voivat olla sellaiset kuin haluatte! 
Usein avajaisissa on jotain tarjoilua. Aluksi 
kerhonohjaaja, toiminnanjohtaja tai kerholai-
nen toivottaa vieraat tervetulleeksi näyttelyyn. 
Yhteisessä tapahtumassa voi olla ohjelmaa, 
mutta se ei ole välttämätöntä. Useimmiten 
keskitytään juttelemaan ja ihastelemaan töitä 
yhdessä. Vieraat voivat laittaa nimensä näyttelyn 
vieraskirjaan ja kertoa, miten kokivat näyttelyn. 
Näyttelystä voi ottaa myös kuvia ja kertoa siitä 
omassa yhdistyksen some-kanavilla.

Lopuksi arvioidaan
Kun näyttely on ohi, huolehtikaa, että tilat jäävät 
siistiksi. Tapahtuman jälkeen voitte myös pohtia, 
miten se onnistui. Mitä seuraavalla kerralla voisi 
tehdä toisin?

 

 

K E R H O -
K E RTA

Kädentaitajat-näyttely

Näyttelyssä opitaan yhteisistä ideoista 
ja huomataan oma osaaminen! Miten 
paljon onkaan tehty. Näyttely kokoaa 
kaikki kerhossa tehdyt työt yhteen. 
Vieraat tutustuvat sen avulla kerhoon.

Yksinkertaisimmillaan näyttely voi olla avoinna 
kerhotilassa yhden kerran ajan. Vanhemmat, 
ystävät ja sukulaiset kutsutaan vieraiksi. Näytte-
lyssä voi olla tarjoilua esimerkiksi nyyttäriperiaat-
teella. Näyttelyn voi järjestää myös esimerkiksi 
kirjastoon tai kaupan näyteikkunaan. Näyttelyä 
suunniteltaessa on myös sovittava, milloin näyt-
tely puretaan ja työt haetaan.

Pohdittavaksi
Oletko käynyt museossa tai taidenäyttelyssä? 
Voitaisiinko kokemuksistasi saada ideoita oman 
näyttelyn toteuttamiseen?

Kerhokerralle sopivat 
TOP-tehtävät

Muistiinpanoja

Kädentaitajat-näyttely 
(Kädentaitajat tuunaavat -teema)
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Kädentaitajat-näyttelyn suunnittelussa 
hyödynnetään kerhossa opittuja 
tuunauksen periaatteita ja mahdollisesti 
aikaisemmista tapahtumista saatuja 
oppeja ja kokemuksia. Näyttelyn 
järjestäminen on kivaa, sillä se on töiden 
esittelyn lisäksi aivan ryhmän näköinen, 
oma päätösjuhla!

Kädentaitajat-näyttely

1. Etsikää näyttelyn järjestämiseen sopiva tila ja sopikaa tilan käytöstä. Selvittäkää, 
mitä tapahtuman tiloissa voi tehdä. Minkä pituiseksi ajaksi näyttelytilan voi varata? 
Millaiset avajaiset siellä voidaan järjestää? Muistakaa, että näyttelyn voi pitää myös 
omassa kerhotilassa!

2. Keksikää näyttelylle kiva ja houkutteleva nimi. Miettikää, miten näyttelystä kerrotaan 
muille.

3. Piirtäkää ja maalatkaa näyttelyjuliste. Muistakaa mainita julisteessa näyttelyn nimi, 
aika ja paikka. Jos haluatte, voitte kirjoittaa tietoiskuja. Niissä kerrotaan tärkeää tietoa 
tuunauksesta ja kierrätyksestä.

4. Suunnitelkaa, miten käsityöt laitetaan esille näyttelyssä. Mitä tarvikkeita tarvitaan 
esillepanoon? 

5. Suunnitelkaa avajaiset ja mahdollinen tarjoilu. 
6. Sopikaa kerholaisten vastuualueet tapahtuman järjestämisessä. 
7. Kutsukaa vieraat näyttelyyn. 
8. Järjestäkää avajaiset sovittuna aikana. Kun avajaistapahtuma on ohi, huolehtikaa, 

että tilat jäävät siistiksi. 
9. Hakekaa näyttelyn käsityöt sovittuna aikana
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Tällä sivustolla ei tekeminen lopu! 
1 000 TOP-tehtävää odottaa sinua 
vain parin klikkauksen päässä.

toptehtavat.fi

46                          47



Suomen 4H-liitto

Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki

4HSuomi4HSuomi 4HSuomi 4HSuomi

4h.fi

4H on olemassa lapsia ja nuoria 
varten. Teemme työtä, jotta jokainen 

suomalainen lapsi tai nuori löytää 
omat vahvuutensa ja kiinnostuksen 

kohteensa, saa onnistumisen kokemuksia 
ja mahdollisuuden kasvaa täyteen 

potentiaaliinsa: kestävään elämäntapaan, 
aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. 

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas.


