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Puut ovat eläviä olentoja, kuten eläimet ja ihmisetkin ovat. Niillä on oma salattu
elämänsä – tutkijat ovat huomanneet, että puut juttelevat ja viestittelevät keskenään.
Jopa eri lajit ja pitkänkin matkan päästä. Puut välittävät viestejä sekä lehvästöllään
että myös juuriensa avulla. Yksi puu saattaa jutella jopa 50 muun puun kanssa! Jos
tuholaisparvi hyökkää jonkin puun kimppuun, se voi lähettää hajuviestin
lehvästöstään, joka taas kantautuu tuulen mukana muille puille. Siten ne osaavat
varautua tilanteeseen ja muuttaa lehtensä pahanmakuisiksi. Mitähän muuta ne
mahtavat kertoa toisillleen?

1) Piirustus
Lähdetään ulos pihalle, puistoon tai
metsään.

Millaisia puita löydät pihalta?
Tunnistatko jonkin niistä? Käy
halaamassa puiden runkoja –
huomaatko miten erilaiselta ne tuntuvat
ja tuoksuvat eri lajeilla? Kokeile myös
silittää puiden pintaa ja oksia
sormenpäilläsi. Tuntuuko runko
lämpimältä vai viileältä? Kun painat
korvasi kiinni runkoon, kuuletko mitään?
Mitä eri värejä löydät rungosta? Näkyykö
ötököitä? Minkä muotoisia lehdet ovat?

Valinnainen lisäosio: oppilaat voivat
tässä vaiheessa ottaa myös
muutamia valokuvia löytämistään
heitä kiinnostavista yksityiskohdista,
esim. hienonmuotoisesta jäkälästä
tai muurahaisesta. Kuvia voidaan
tutkia myöhemmin luokassa yhdessä
dokumenttikameran avulla.

Tarkastele seuraavaksi puita hieman
kauempaa, niin että näet niiden koko
lehvästön ja muodon. Valitse yksi puu,
joka miellyttää sinua.



Kiinnitä A3-paperi pystyasentoon
piirustusalustallesi teipinpaloilla  ja ota
musta ohut tussi tai muu kynä käteesi, istu
alas. Tarkkaile puun muotoa – onko se
pitkä ja kapea, vai leveä ja tuuhea?
Kasvavatko oksat ylöspäin vai alaspäin?
Onko niitä tiheästi vai harvasti? Onko runko
paksu vai ohut, tumma vai vaalea?
Millaisella viivastolla kuvaisit lehvästöä?
Piirrä puu paperille kokonaan!

Voit myös kuvitella mielessäsi mitä eläimiä
puun latvuksessa ehkä asuu, joita et voi
nähdä. Onko siellä linnun pesä tai oravan
kolo?

Seuraavaksi pohditaan millaista elämää
maan alla asuu puun juuriston liepeillä?
Millaisten eläinten olet nähnyt asuvan maan
sisällä? Oletko nähnyt kastemadon tai
siiran? Ope näyttää kuvia kirjoista, joissa
on kuvia maanalaisista hyönteisistä, niiden
mutkittelevista reiteistä ja tunneleista.

Tehtävänä on piirtää puulle juurakko,
jolla se viestii muiden puiden kanssa, sekä
muita maan sisällä asuvien eläimiä ja
ötököitä, ja niiden reittejä ja koloja. Juurille
ja eläimille voi myös piirtää vaikka
puhekuplia – mitä ne juttelevat keskenään?

Puun alle liitetään juuristopiirros (A4).
Lopuksi puun voi vielä värittää esim.
puuväreillä.

Töistä voidaan keskustellaan rauhassa yhdessä heijastamalla kuvat suureksi valkokankaalle
joko tunnin lopuksi tai seuraavalla kerralla tunnin aluksi (samalla katsotaan mahdolliset
lasten puista valokuvaamat  yksityiskohdat). Jokainen saa kertoa omasta puustaan ja
millaista elämää sen latvuksessa ja juuristossa onkaan.

Mitä tarvitset:

● A3 ja A4- paperin

● Ohuen ja paksun mustan tussin sekä
puukyniä värittämiseen

● teippiä tai liimaa paperien liittämiseen

● piirustusalustan paperin alle

Tavoitteet:

● Luontosuhteen, empatian,
ympäristöherkkyyden ja
mielikuvituksen vahvistaminen

● Moniaistisuus havainnoinnissa,
havaintopiirtäminen, ryhmätyötaidot.



2) Savireliefi
Teemaa jatketaan seuraavalla opetuskerralla rakentamalla savireliefi oman puun
mukaan. Reliefi eli korkokuva on taideteos, jossa kuvan hahmon muodot liittyvät
yhtenäiseen taustapintaan, josta ne joko työntyvät ulospäin tai johon ne on koverrettu
sisäänpäin. Katsotaan Rut Brykin teoskuvia.

Ensin muistellaan miltä runkojen ja
oksien ja lehtien pinnat ja kaarna
tuntuivat ja näyttivät. Niitä voi
luokassa vielä tunnustella lisää
opettajan tuomista näytteistä.

Sopiva savipala on kahden lapsen
nyrkin kokoinen. Vaivaa ensin savi: se
poistaa mahdolliset pienet ilmakuplat
savesta. Kun olet muokannut sarvea
muutaman minuutin ajan, painele sitä
kämmenilläsi niin että siitä muodostuu
levymäinen. Viimeistele levysi sileäksi
kaulimella. Savilevyn on hyvä olla
vähintään 1 cm paksuinen, koska liian
ohut levy tarttuu helposti alustaan
kiinni. Varmista tässä vaiheessa että
levy irtoaa alustasta. Aloita piirtämällä
puutikulla puun muoto levyyn ja
irrota ylijäävät osat.

Reliefissä keskitytään erilaisten pintojen eli struktuureiden tekemiseen kokeillen rohkeasti
erilaisia välineitä. Esim. haarukalla raaputtamalla tai painelemalla eri syvyyksiin ja suuntiin
syntyy viivastoja ja ruudutusta. Puutikulla tai tussin korkilla painamalla saa aikaan erilaisia
reikiä ja painaumia. Valkosipulipuristinta voi käyttää apuna erilaisten savipintojen
rakentamisessa. Erilaiset pinnat tuovat työhön rytmiä ja mielenkiintoista katseltavaa.

Liitä erilliset osat teokseen huolellisesti: tee esim. haarukalla piirtäen molempien osien
pinta rosoiseksi. Liitä saviosat yhteen ja kiinnitä vielä sormella osien saumat piiloon, että ne
varmasti kiinnittyvät kunnolla joka puolelta. Jos savi on kosteaa et tarvitse savivelliä osien
liittämiseen. Jos savi on päässyt kuivahtamaan, lisää hieman kosteutta työhön esim. märällä
kankaanpalalla. Kuivuneet  työt voidaan polttaa ja lasittaa.

Mitä tarvitset:

● Savireliefissä voi käyttää punasavea
ja valkosavea, mutta huomioi että
savissa on sama polttolämpötila!

● Erilaisia savityökaluja, kaulin reliefin
pohjan siloittamiseen.

Tavoitteet:

● Reliefin käsitteeseen tutustuminen.

● Erilaisten koholla ja kuopalla olevien
jälkien ja pintojen luominen
työvälineiden avulla.

● Saven käsittelyn perustaidot kuten
muokkaaminen ja osien liittäminen.

https://www.designmuseum.fi/fi/events/hyvaa-syntymapaivaa-rut-bryk/

