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Talven tullen piha voi muuttua kuvittelun avulla
jäätyneeksi mereksi ja voimme rakentaa merten
otuksia lumesta - sään salliessa vaikka valtavaan
mittakaavaan! Tehtävänä on suunnitella ja
toteuttaa ulos lumi- ja jääveistos jostakin meren
otuksesta – vaikka perheen tai kavereiden kanssa.

Vanhat kartat ovat täynnä merimiesten ja
löytöretkeilijöiden kertomia hurjia tarinoita ja tulkintoja
otuksista, joita he ovat nähneet matkoillaan. Miltähän
on tuntunut olla niin kaukana kotoa, ja kohdata outoja
asioita merellä etenkin öiseen aikaan tai myrskytuulen
ulvoessa? Tarinoissa on varmasti ollut liioittelua,
mutta myös vilpitöntä pelkoa tuntemattoman edessä.

Olaus Magnus julkaisi kuuluisan Skandinavian
karttansa, Carta Marinan vuonna 1539. Siitä löytyy
kuvien kertomana uskomaton määrä tarinoita niin
maan kuin merenkin tapahtumista. Kartasta voi lukea
varoituksia pyörteistä ja pelottavista merten hirviöistä.

Lumi on materiaali, jolla voidaan toteuttaa tosi
suuriakin veistoksia ilman että tulee ongelmaa sen
myöhemmän säilyttämisen kanssa – se sulaa
viimeistään kevään lämmön mukana ja seuraavana
talvena voi keksiä taas uusia aiheita. Parhaimmillaan
lumi ja jää ovat ekologisia veistämisen materiaaleja –
kunhan veistämiseen ei tarvita suuria työkoneita.

Mitä tarvitset:

● Lunta ja pakkasta: lumella on erilaisia olomuotoja, jotka
vaikuttavat veistämiseen.

● Valinnaisia apuvälineitä tilanteen mukaan: Maitopurkkeja tai
laatikoita muoteiksi, rasioita ja suihkupullo jäädyttämiseen,
ruokailuvälineitä tai muita työkaluja veistämiseen.

● Paikan veistokselle: Onko paikka sellainen, jossa muutkin
näkevät teoksesi? Pohdi myös turvallisuutta!

● Kameran teoksen dokumentointiin

https://vellamo-kanava.fi/cartamarina/


Teoksen voi ensin suunnitella
paperille, jos mukana on useita
rakentajia. Näin kaikilla on sama
kuva tulevasta teoksesta. Pohtikaa
veistoksen koko lumen laadun ja
määrän, sekä rakentajien voimien
ja paikan mukaan.

Suojakelillä lumesta voi rakentaa
pyörittämällä palloja ja
pakkaamalla ja muotoilemalla
lunta käsillä.

Kovemmalla pakkasella lumihiutaleet tulevat kovareunaisemmaksi. Silloin voi pakata lunta
tiiviisti muottiin kuten maitopurkkiin tai isoon pahvilaatikkoon ja antaa jähmettyä jonkin
aikaa. Poista muotti – palasta voi veistää! Tästä löydät Markku Sohlmanin (Mäntyharjun
reissupolku) kuvalliset ohjeet lumiveistoksen tekoon.

Voit käyttää myös jäisiä kappaleita lumiveistoksen osana! Erilaisissa purkeissa kuten
maitopurkeissa tai pakasterasioissa voit jäädyttää vettä ulkona tai pakastimessa.

Työkalut voit valita sen mukaan mitä löytyy ja mitä haluat käyttää: esim: Tavallisella tylpällä
ruokailuveitsellä voit veistää lunta ja tehdä jäisille osille sopivat kiinnityskolot. Isoissa
veistoksissa voi käyttää myös sahaa. Suihkupullo on mainio apuväline lumen tarttuvaksi ja
muokattavaksi saamiseen, jos pakkanen kiristyy. Sillä voi myös kiinnittää jäisiä osia -
suihkaus koloon ja jääosa perään, ehkä päällekin suihkutusta, niin jääpala kiinnittyy!

Kuvaa teoksesi hyvässä valossa! Veistokset kannattaa dokumentoida valokuvin erilaisissa
valaistuksissa, sillä lumi ei ole välttämättä helppo kuvattava. Vaihtele kuvakulmia ja
valaistuksia! Mieti voitko käyttää vaikka taskulampun tai kynttilän valoa.

Tavoitteet: Tässä tehtävässä tutustutaan vanhoihin karttoihin ja eläydytään
löytöretkeilijöiden tuntemuksiin tuntemattoman luonnon edessä. Opitaan suunnittelua ja
muotoilua, sekä lumen ja jään käyttämistä veistoksen materiaalina. Yhdessä
työskennellessä opitaan yhteistyötaitoja, saadaan raitista ilmaa ja liikuntaa.

Taustatietoa:

● Merimonsterit - Suomen
kansallismuseo - Suomen
Katso näyttelystä kuvia ja
kuuntele merihirviöloruja!

● Kuvahaku lumimerihirviöistä

● Ylen artikkeli “Lumenveisto
sopii perheiden yhteiseksi
harrastukseksi”

● Ympäristötaiteilija Andy
Golsworthyn jääveistoksia

https://slideplayer.fi/slide/2840641/
https://www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/merimonsterit
https://www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/merimonsterit
https://www.google.com/search?q=snow+sculpture+sea+monster&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_5o_K1rTvAhUQxCoKHV_RB-kQ2-cCegQIABAA&oq=snow+sculpture+sea+monster&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQHjoECAAQEzoICAAQCBAeEBM6BggAEAgQHlDAR1jJc2DkdGgAcAB4AIABmQGIAdsSkgEEMjAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=GJJQYL_6NJCIqwHfop_IDg&bih=751&biw=1439&client=firefox-b-d
https://yle.fi/uutiset/3-8705008
https://yle.fi/uutiset/3-8705008
https://yle.fi/uutiset/3-8705008
https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/
https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/

