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1. AKVAARIOASKARTELU









Vesivärilehtiö A3
Aikakausilehtiä
Vesivärit
Kontaktia
Kartonkia
Liimaa
Sakset

- Vesivärilehtiö laveerataan veden väreillä. Annetaan kuivua
- Aikakausilehdistä leikataan kasveja akvaarioon
- Leikataan kartongista tai paperista kaloja akvaarioon
-Liimataan kasvit ja kalat kuivuneelle maalaukselle
-Kontaktoidaan työ lopuksi

2. VUODENAIKAPUU





Kartonkeja A3 (vaalean sininen, vaalean vihreä, tumman vihreä, vaalean ruskea)
Pumpulia, kimalletta, erivärisiä silkkipapereita, erivärisiä papereita/kartonkeja,
sanomalehtiä
Sakset
Liimaa

Jutellaan aluksi eri vuodenajoista (kerrataan mitä ne ovat). Käydään läpi yhdessä läpi
milloin ryhmän jäsenet ovat syntynyneet, mistä vuodenajasta kukin pitää erityisesti,
mitä eri vuodenaikoina voi tehdä.
- Askarrellaan vuodenaikapuut jokaiselle vuodenajalle
- Taustalle soimaan esim. Vivaldin vuodenajat
- Leikataan neljä puunrunkoa (mustasta kartongista tai sanomalehdestä)

- Koristellaan puu vuodenaikaan sopivalla tavalla eri materiaaleja käyttäen
- Luetaan lopuksi vuodenaikaloru
http://papunet.net/kuva/lorut/vuodenaikalorut

3. ASKARTELUA LUONNONMATERIAALEISTA








Kiviä
Sammalta
Käpyjä
Oksia
Vahvaa pahvia alustaksi
Liimaa
Erivärisiä maaleja

- Luonnonmateriaaleista voi askarrella esim. peikon tai tehdä kuvitteellisen majan
käyttäen alustana vahvaa pahvia. Luonnonmateriaaliaskarteluissa vain mielikuvitus on
rajana!
- Oman maskotin voi valmistaa myös maalaamalla kiviä. Pyöreät ja sileät kivet sopivat
maalaamiseen parhaiten. Jos maalattu kivi halutaan koristamaan esim. puutarhaa, tulee
maalaamisessa käyttää vedenkestävää maalia.

4. SOITTIMET






Tyhjiä shampoopulloja, suklaamunakoteloita, maustepurkkeja,
kardemummaputkiloita, muovisia limsa- tai mehupulloja
Hiekkaa, mannaryynejä, riisiryynejä, sokeria tms
Kangasta
Sakset
Liimaa

- Täytetään pullot erilaisilla materiaaleilla (hiekka, sokeri, riisiryyni jne.)
- Teipataan täyttöaukko huolellisesti kiinni
- Päällystetään soittimet kankaalla tai paperilla ja koristellaan kivan näköisiksi
- Laitetaan konsertti pystyyn! Taustalle voi laittaa musiikkia soimaan, minkä tahdissa
soitetaan soittimilla.

5. OMAN MASKOTIN ASKARTELU






Oma vanha sukka, lapanen tai sormikas
Vanua
Neula ja lankaa
Nappeja yms. koristeita
Sakset

- Täytetään sukka/lapanen/sormikas vanulla ja ommellaan täyttöaukko kiinni
- Maskotille voi tehdä napeista silmät ja koristella muutenkin haluamalla tavalla

6. UNELMAT
Tehdään kuvitteellinen unelmalaiva (esim. tuoleja ja mattoja hyödyntäen). Pujahdetaan
laivaan ja lähdetään seikkailemaan!
Keskustelun aiheita:
- Minne laiva on menossa?
- Mitä näen matkalla?
- Mistä haaveilen?
Tehdään tulevaisuuden aarrekartta, johon kootaan tulevaisuuteen liittyviä haaveita ja
odotuksia.
Aarrekarttaan voi piirtää, kirjoittaa tai leikata kuvia lehdistä. Tarvitset:






Kartonkia
Liimaa
Sakset
Värikyniä
Aikakausilehtiä (joita saa leikellä)

7. HYVÄT KÄYTÄNNÖT VÄRITYS-SATUKIRJA

Sanavalmis Hipsukka

Siiliperheen kauppareissu

Hups, mitä tapahtui?

Sähkäri-äiskän tehopäivä

Sanavalmis Hipsukka

Keskikaupungin Keitaalla asusteli pupuperhe. Perheeseen kuuluivat Mikko-isä, Mervi-äiti ja
lapset Tipsukka, Hipsukka ja Pupupallero.
Koko pupuperhe olivat hyvin pieniä, äiti ja isäkin vain normaalin lapsipupun kokoisia. Monet
jäivät ihmetellen katsomaan, kun pupuperhe marssi pituusjärjestyksessä torilla Mikko-isän
johdolla. Olipa joskus joku tullut kysymään: missä teidän vanhemmat ovat. Pupuperheen
lapset eivät oikein toisten ihmetteleviä katseita ymmärtäneet, heidän perhehän on aivan
tavallinen. Mikko ja Mervi vastailivat aina ystävällisesti kyselijöille, että ihan aikuisia tässä
ollaan, vaikka vähän pienemmässä koossa.
Jotta Mikko-isä pystyy ajamaan ihan tavallista autoa, on auton polkimiin lisätty
pidennykset. Mikko-isä lähtee joka aamu töihin toimistoon. Mervi-äiti on
vanhempainvapaalla ja pitää perheen langat hyppysissään. Pupuperheen kotiin on tehty
asunnonmuutostyönä heille sopivat kalusteet keittiöön ja wc:hen.
Eräänä aamuna, kun Tipsukka oli lähdössä kouluun, hän kertoi surkeana äidille, että joku
luokkakavereista oli haukkunut Tipsukkaa minimenninkäiseksi. Äiti lohdutti Tipsukkaa ja
sanoi, että hän kirjoittaa opettajalle Vilmaan viestin ja tarjoutuu menemään koululle
juttelemaan Tipsukan luokkakavereille lyhytkasvuisuudesta.
Hipsukka innostui ja kysyi pääseekö hänkin äidin mukaan koululle. Kertoisin niille, että meillä
on jatkokäsiä ja jalkoja ja, että isä nostaa minua, että voin ottaa kaupassa karkkia
korkeammalta! Ja saanko kertoa myös, että äiti käyttää steppauslautaa korokkeena, että
yltää pankkiautomaatille?
Äiti ja Tipsukka purskahtivat nauruun. Voi tuota Hipsukkaa, kun hän on innokas kertomaan
meidän perheestä. Äiti silitti Hipsukkaa ja sanoi, no jospa minä nyt kuitenkin hoidan tämän
juttutuokion, niin sinä pääset touhuamaan ihan rauhassa päiväkotikavereidesi kanssa.
Sen pituinen se.

Katja Kuusela

Siiliperheen kauppareissu
Elelipä kerran Lähimetsässä siiliperhe, johon kuuluivat Siili-äiti ja kaksi siililasta. Toinen
lapsista oli nimeltään Siiri ja toinen Sepi. Siili-äiti oli maailman paras äiti, koska hänelle
lapset olivat kaikkein tärkein asia.
Eräänä päivänä Siili-äiti ja lapset olivat lähdössä kauppareissulle kaupunkiin. Siili-äiti kutsui
lapset luokseen ja sitaisi tottuneesti heidän vyötäisilleen värikkäät kulkusnauhat, jotta
kuulisi missä lapset juoksentelevat. Siili-äiti oli näet sokea.
Siiliperhe hyppäsi taksiin ja matkalla kaupunkiin he noukkivat kyytiin myös Siilin-äidin
avustajan Pipsan. Siiri ja Sepi hihkuivat riemusta. Heille kauppapäivät olivat mukavia, koska
he saivat työntää pikkuruisia ostoskärryjä ja Siili-äiti laittoi kummallekin ostoksia kyytiin.
Pipsa kertoi Siili-äidille mitä missäkin on ja Siili-äiti valitsi mieleisensä ruoka-aineet, taisipa
kyytiin tulla vähän herkkujakin. Siiri ja Sepi työntelivät innokkaasti kärryjä ja Siili-äiti
kuunteli puolella korvalla, missä lapset juoksentelevat. Jos jompikumpi meni kauemmas eikä
kulkusen ääni enää kantanut Siili-äidin korvaan, hän pyysi Pipsaa kurkkimaan hyllyjen taa,
että minne lapset vilahtivat. Jos lapset keksivät alkaa puuhailemaan höpöjä niin Pipsa opasti
Siili-äidin lasten luo, joka sitten ohjasi lasten huomion kauppalistaan ja yhdessä
tekemiseen.
Kauppareissun päätteeksi Siili-äiti vei koko porukan hampurilaisille. Kun kaikki olivat
syöneet, Siili-äidin tilaama taksi kurvasi sopivasti pihaan. Pipsa ei jäänytkään pois
kotiovellaan vaan tuli siiliperheen kotiin, koska Siili-äiti tarvitsi vielä hänen apuaan
kasvimaalla rikkaruohojen kitkemisessä ja verhojen ompelussa.
Siiri ja Sepi käpertyivät Siili-äidin syliin, kun tämä touhukkaan päivän päätteeksi istahti
teekupposen ääreen terassille. Siili-äiti huokaisi tyytyväisyydestä, perhe on tärkein! Sen
pituinen se.

Katja Kuusela

Hups, mitä tapahtui?
Sattuipa kerran erään maalaiskylän raitilla hauska tapaus, kun äiti ja isä lammas olivat
kävelyllä pienten karitsojensa kanssa. Tai no äiti lammas kyllä kelaili rauhassa
pyörätuolillaan ja isä lammas työnsi edessään rollaattoria, mutta siis eteenpäin mentiin
kaikki tyyni. Karitsalapset Nelli ja Noora hyppelivät iloisesti tien reunassa välillä ojan
toisellekin puolelle pompahdellen. Äiti varoitteli tyttäriään lipsahtamasta märkään ojaan.
Yhtäkkiä Nelliltä irtosi kenkä jalasta, kun hän hyppäsi äitinsä luo ojan yli. Kenkä molskahti
suoraan ojaan, jossa oli vähän kuraista vettä pohjalla. Nelliltä pääsi itku, kun hän niin
kovasti säikähti. Äiti rauhoitteli Nelliä silittämällä tätä hellästi ja sanoi, että kyllä isä
keinot keksii miten se kenkä sieltä ylös saadaan. Niinpä sitten kävikin, että isä löysi sopivan
mittaisen oksan, jolla onki kengän ylös. Märkä ja kurainenhan se Nellin kenkä sitten oli,
joten isä nosti Nellin, äidin syliin pyörätuoliin. Isä auttoi kiinnittämään Nellille oman
turvavyön, jotta hän pysyisi turvallisesti kyydissä.
Noora otti toisen kengän pois jalastaan ja sanoi, ettei millään jaksa itse kävellä. Niinpä isä
nosti Nooran rollaattorin eteen rakennettuun istuimeen ja perhe pääsi jatkamaan matkaa.
Rollaattorin eteen rakennettu istuin ei suinkaan ollut ainoa isän oma kehittämä ja
rakentama apuväline. Isä oli keksinyt aisan, jonka toinen pää kiinnitettiin äidin
sähköpyörätuoliin ja toinen vaunuihin. Kiinnitykset onnistuivat kätevästi turvavöiden
lukkomekanismeilla. Kun karitsalapset olivat vauvoja, pystyi äiti näin ulkoilemaan
pienokaisten kanssa. Äiti käytti välillä sähköpyörätuolia, koska siinä jäi toinen käsi vapaaksi
lastenhoidolle.
Vähän matkaa kuljettuaan kaikilla alkoi naurattaa. Olipas vain hauska tapaus. Äiti pohti
mielessään, että olisi tämäkin juttu jäänyt kokematta, jos olisi jääty kotiin koko päiväksi.
Sen pituinen se.

Katja Kuusela

Sähkäri-äiskän tehopäivä
Olipa kerran kaupungin sydämessä korkea tornitalo. Ylimmässä kerroksessa asui Mimmuäiskä, jota myös sähkäri-äiskäksi kaveripiirissä kutsutaan. Mimmu rakasti maisemaa, joka
tornitalon ylimmästä kerroksesta avautui. Kaupunki levittäytyi laajalle ja sen ulkopuolella
kumpuili vihreä maalaismaisema.
Mimmu oli taiteilija, jolle kaikki kaunis oli henkeäsalpaavan tärkeää. Jos hän ei saanut joka
päivä maalata, hänestä tuntui, ettei henki kulje. Mimmu maalasi hännällään, hän on
ihastuttavan aistikas orava-äiti.
Mimmun lapset asuivat isänsä luona maalla ja olivat Mimmun luona aina joka toinen
viikonloppu. Nämä viikonloput olivat ihania ja todella tärkeitä sekä Mimmulle että lapsille.
Mimmu ja lapset pitivät yhteyttä tiiviisti myös muina aikoina WhatsApp:lla ja sosiaalisessa
mediassa.
Lapset olivat juuri tänä viikonloppuna tulossa Mimmun luo, mutta hänellä oli vielä aivan
kaikki kesken. Ateljeehuone, jossa lapset nukkuivat, oli siivoamatta ja kaupassa oli
käymättä. Mimmun avustaja soitti ovikelloa ja siitä lähti kova tohina käyntiin.
Avustaja auttoi Mimmua suihkussa ja pukeutumisessa ja sitten käytiin ateljeehuoneen
siivouksen kimppuun. Ripeästi avustaja järjesteli paikkoja Mimmun ohjeiden mukaan. Mimmu
itse teki pieniä järjestelyjä mitä nyt hännällään pystyi. Mimmusta oli ihanaa olla tehokas ja
hän myös aina paineenkin alla kiitti avustajaa hyvin tehdystä työstä. Homma toimi hyvin.
Kaupassa Mimmu kierteli ja etsiskeli ruokatarpeita. Hedelmäosastolla hän ihasteli
monenkirjavaa melonitarjontaa ja päätti tehdä lapsille meloniyllätyksen. Hän tarkisti
lempiruokablogistaan reseptin ja kertoi samalla avustajalle, mihin tarvitsee tämän apua
viikonlopun ruoanlaitoissa.
Mimmu oli ihan unohtanut, että hännänpää on ihan kirjavana maalauspuuhista. Vielä sekin
olisi pestävä ja puunattava ennen lasten tuloa. Mimmu otti heti yhteyttä hovikampaajaansa
ja sai kuin saikin varattua ajan heti. Avustaja veti ostoksia perässään pienissä
kukkakärryissä ja kävi parissa kaupassa, joihin Mimmu ei sähköpyörätuolillaan olisi itse
päässyt.
Puolta tuntia ennen lasten tuloa Mimmu palasi kotiin avustajineen ja alkoi kattaa pöytää,
hän oli ostanut tulomatkalla kotiruokaa myyvästä kahvilasta koko porukalle
lihapullakastiketta ja perunamuusia.
Mimmu huokaisi
Sen pituinen se.

Katja Kuusela
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