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Vieläköhän luonnossa elää haltioita niin kuin vanha kansa uskoi? Tässä tehtävässä
muovaillaan itsetehdystä massasta luonnonhaltia ja rakennetaan sille ulos maja.
Tehtävät voi tehdä myös toisessa järjestyksessä, jolloin ensin päätetään majan paikka
ja luonne, ja muovaillaan majassa asuva luonnonhaltia sen mukaan.

Suomen kansan vanhoissa
tarinoissa luonto on hyvin
tärkeä ja erityisesti metsät
ovat aina olleet arvokkaita
paikkoja. Metsään on
täytynyt suhtautua
kunnioituksella, koska siellä
uskottiin elävän meille
näkymätöntä väkeä. Tarinat
kertovat, että jos osaat
kulkea aistit avoinna, saatat
erilaisista merkeistä
huomata metsänväen
läsnäolon ja voit saada niiltä
apua. Jos taas käyttäydyt
piittaamattomasti ja
vahingoitat metsää, se
asettaa tiellesi vaikeuksia.

Vielä tänäänkin on hyvä
uskoa vanhan kansan
neuvoa ja kulkea
luonnossa aistit
valppaina. Silloin ei
kompastu puun juuriin tai
kolhi itseään kivikkoon. Eikä
sinulta jää tuntematta
kevään ja alkukesän tuntu
luonnossa. Luonto on
täynnä ihmeitä sille, joka
osaa tutkia!

Hugo Simberg: Halla Kuva: Kansallisgalleria

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/422344


1) Luonnonhaltia
Millainen sinun mielestäsi luonnon haltia
voisi olla? Mitä se suojelee tai hoivaa? Onko
ajattelemasi haltia ihmisen, kasvin tai eläimen
kaltainen vai jotakin ihan muuta? Pohdi haltian
muotoa, kasvoja ja pintakuvioita. Voit piirtää
hahmostasi luonnoksen paperille.

Tee itsellesi muovailumassa tässä tehtävässä
olevan reseptin mukaan. Ohjeella saat pienen
omenan kokoisen palan massaa. Kokeile miten
massa alkaa muotoutua käsissäsi.

Muotoile haltia massasta. Koeta saada
puristelemalla ja painelemalla isommasta palasta
muotoutumaan haluamasi hahmo. Jos kokoat
hahmoa irtonaisista osista, muista painella osat
huolellisesti kiinni toisiinsa. Hahmon pintaan voit
painella erilaisia kuvioita esimerkiksi kynän
kärjellä tai puutikulla.

Massasta muotoiltu ja maalattu herneenvartija

Anna hahmon kuivua rauhassa 2-3 päivää. Älä koskettele ja vääntele hahmoa kuivumisen
aikana, koska silloin ohuet osat voivat murtua. Kuivunut hahmo on kova ja voit maalata sen
vesiväreillä - vältä liikaa vedenkäyttöä, jotta massa ei pehmene uudelleen. Maalauksen
kuivuttua pinnan voi viimeistellä vielä sipaisemalla siihen tilkan rasvatonta maitoa. Maidossa
oleva kaseiini kiinnittää värin kiinni hahmon pintaan liiman tapaan ja tekee pinnasta hiukan
vettä hylkivän ja kestävämmän.

Mitä tarvitset:

● Massan valmistamista varten tarvitset: 2 kulhoa, teelusikan ja mitan, jolla voit mitata
1 dl ja 0,5 dl

● Massan aineksiksi tarvitset: 5 arkkia pieniksi paloiksi revittyä wc-paperia, 1 dl
vehnäjauhoja, 0,5 dl suolaa, 0,5 dl vettä ja 1 tl ruokaöljyä

● Valmiin hahmon viimeistelyyn: vesivärit maalaamista varten ja tilkka rasvatonta
maitoa värin kiinnittämiseen

Tavoitteet

● Tässä tehtävässä eläydyt entisaikojen ihmisiin, jotka halusivat elää sopusoinnussa
luonnonhaltioiden kanssa – millainen on nykyään elävien ihmisten suhde luontoon?

● Opit tekemään kotitekoisen muovailumassan ja harjoittelet muovailemaan
kolmiulotteisesti kuvitteellisen hahmon

● Taustatiedon avulla tutustut taidehistoriaan



Näin teet muovailumassan:

1. Mittaa kulhoon
puoli desiä vettä ja
revi 5 wc-paperin
palaa pieniksi
silpuiksi veteen ja
hajota hiutaleiksi.

2. Sekoita joukkoon
kulhoon 1dl vehnä-
jauhoja ja 0,5dl
suolaa. Lisää myös
1tl (pikkulusikka)
ruokaöljyä ja
sekoita.

3. Vaivaa seosta huolellisesti käsin.
Jos massa on kuivaa ja
murenevaa, voit lisätä vettä. Lisää
kuitenkin varovasti ja pieniä määriä
kerrallaan. Jos massa tuntuu

märältä ja tarttuu
käsiin, voit lisätä
siihen vähän jauhoja.
Kun massa on
tasaista,voit ryhtyä
muotoilemaan sitä.

Vinkki: Jos et käytä massaa heti tai sitä
jää toiseen käyttökertaan, pakkaa massa
tiiviiseen muovipussiin, jotta se ei pääse
kuivumaan. Massa jopa paranee jos
säilyttää päivän tai pari.

Taustatietoa

Symbolisimi oli taidesuuntaus, joka käytti
vertauskuvia ja merkkejä teoksissa. Taiteilijat eivät
kuvanneet kaikkea realistisesti havaintoon
perustuen, kuten aiemmin, vaan he kuvasivat
maailmaa omien mielikuvien ja mielentilojen kautta.
Symbolismi vaikutti myös runoudessa ja muissa
taiteissa.

Hugo Simberg (1873-1917) oli suomalainen
taidemaalari ja graafikko, jonka taiteessa
symbolismi oli tärkeässä osassa. Hugo Simberg
pohti, miltä erilaiset luonnonilmiöt saattaisivat
näyttää, jos voisimme ne nähdä. Hän kuvasi
teoksissaan esimerkiksi hallaa (eli yöpakkasta),
syksyä ja tuulta.

Ellen Thesleff (1869-1954) oli myös suomalainen
taidemaalari ja graafikko. Hän kuvasi kevättä
hahmona maalauksessaan Suomen kevät.

Lisätehtävä: Tästä löytyy leikkimielinen testi, jolla
voit testata, mikä metsänhaltia sinä olisit.

Kuva: Hugo Simberg, Syksy Kansallisgalleria

https://fi.wikipedia.org/wiki/Symbolismi
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/381888
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/419114
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/419722
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/396413
https://www.aarrelehti.fi/uutiset/artikkeli-1.315830
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/419114


2) Luonnonhaltian maja
Millaisessa majassa luonnonhaltia
voisi asua? Rakenna omalle
haltiallesi luonnonmateriaaleista koti
ulos!

Ota haltiasi mukaan lähiluontoon, kuten
metsikköön. Mieti ja tarkastele, mikä
voisi olla haltiallesi mieluisin ja sopivin
paikka. Kaipaako hahmo tuulelta
suojaavaa maastoa vai haluaako se
nähdä kiven päältä kauemmas?
Löytyykö puusta haltian paikaksi sopiva
oksanhaara?

Valitse paikka ja kerää sen jälkeen asumukseen sopivia luonnonmateriaaleja ympäriltäsi.
Kunnioita paikan kauneutta ja luontoa – eläviä oksia ei katkota, eikä irroteta kasvavaa
sammalta. Rakenna pieni maja valitsemaasi paikkaan.

Tunnustele löytämiäsi materiaaleja ja pohdi miten niitä voisi käyttää! Et tarvitse liimaa
etkä muitakaan kiinnitysmateriaaleja. Näin majan voi jättää paikalleen eikä siitä jää roskaa
luontoon. Voit käyttää luonnosta löytyviä koloja ja onkaloita osana rakentamaasi majaa. Voit
myös pystyttää pehmeään maahan kaksihaaraiset kepit, joiden varaan saa kattoa varten
kolmannen kepin vaakasuoraan. Sitä vasten voit laittaa nojalleen keppejä niin, että syntyy
katto. Rakennelman voi vielä päällystää jollakin muulla materiaalilla.

Tarkastele majan mittasuhteita haltian kokoon nähden. Minkä kokoinen majan
sisäänkäynti on? Kuinka korkealla katon täytyy olla, jotta haltia voi seistä siellä? Käykö haltia
majassa vain nukkumassa vai onko siellä erilaisia paikkoja eri askareita varten? Millaisia
asioita haltia voisi pitää kauniina ja ehkä kerätä ja laittaa esille?

Miltä maja näyttää haltian silmin? Ota lopuksi kuva majastasi ja haltiastasi sen silmien
korkeudelta – kuvittele miten haltia lähestyisi majaa ja laita puhelin tai kamera sille
korkeudelle. Voit napauttaa kosketusnäytöllä sopivaa kohtaa, johon haluat kameran
tarkentavan. Ota useita kuvia ja valitse niistä parhaat!

Mitä tarvitset:

● Luonnosta löytyviä materiaaleja
majan rakentamiseen

● Kekseliäisyyttä

● Kamera tai puhelin teoksen
tallentamiseen

Tavoite:

● Harjoittelet rakentamaan hahmon
mittasuhteisiin sopivan
rakennelman saatavilla olevista
luonnonmateriaaleista.

● Opit materiaalien ominaisuuksista,
kun rakennat asettelemalla, ilman
kiinnitystarvikkeita.

● Harjoittelet myös teoksen
tallentamista valokuvaamalla.



Rakennusvinkkejä:

Tämä ilmava maja on tehty puun juurien
muodostamaan koloon tukemalla maahan keppejä
ja asettelemalla niiden varaan pienempiä oksia.

Pihapiirin rakennukset on tehty maahan tuettujen
haarakkaiden keppien varaan.

Luola on tehty tasapainottelemalla erilaisia kiviä
toistensa varaan. Katon muodostaa iso kivi. Sisällä
on haltian aarre: kaunis hioutunut lasinpala.

Tämä katos on pystytetty kivien varaan kepeistä ja
tikuista ja päällystetty kuivilla lehdillä.

Taustatietoa
Esihistoriallisen ajan ihmiset asuivat luolissa ja puumajoissa. Nuotiot lämmittivät asumuksia,
joissa nukuttiin ja valmistettiin ruokaa. Saamelaisten kota ja intiaanien tiipii ovat kehittyneet
yksinkertaisista oksista kyhätyistä majoista. Ihmiset ovat kaikkialla maailmassa osanneet
käyttää taitavasti saatavilla olleita materiaaleja asumustensa rakentamiseen. Eskimot
rakensivat lumesta igluja, Afrikassa tehtiin savimajoja. Espoon kaupunginmuseossa voit
käydä sisällä kivikautisen mallin mukaan rakennetussa hylkeenpyytäjän asumuksessa.
Haluatko katsoa kuvia ihmisten rakentamista satutaloista ympäri maailmaa?

Lisätehtävät:

● Piirrä kuva majastasi niin, että siinä näkyy myös haltija. Kerro haltiasta, millainen se
on luonteeltaan, mitä se suojelee ja mitä se tavallisesti tekee.

● Jos sinulla on mahdollisuus vaikka kesällä päästä hyvään rakennusmaastoon, voit
rakentaa isomman majan, johon itsekin mahdut. Se on hauskaa puuhaa ystävien,
sisarusten ja aikuistenkin kanssa!

https://kulttuuriespoo.fi/fi/event/3644-tuhat-tarinaa-espoosta
https://www.boredpanda.com/magical-fairy-tale-houses/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

