
VOIMAELÄIN
Lähiopetustehtävä ulkona 6-10v / 1-2 opintokertaa – Opettajan ohje
Tehtävä ja kuvat: Nina Ruokonen
Näkymätön luonto -hanke 2019-2021

Tutustumme alkuperäiskansojen
perinteiseen elämäntapaan elää luonnon ja
eläinten kanssa sopusoinnussa ja kaikkea
elävää kunnioittaen, erityisesti perinteisen
saamelaisen kulttuuriperinnön kautta.

Teemme aluksi luonnonympäristössä erilaisia
aistiharjoituksia ja muotoilemme savesta ja
luonnonmateriaaleista oman voimaeläimen.
Sijoitamme työn sopivaan paikkaan tai piiloon
metsässä. Seuraavalla opintokerralla
palaamme metsään havainnoimaan miten aika
ja sää ovat vaikuttaneet ja rakennamme
voimaeläimelle pesän tai suojan. Lopuksi työt
dokumentoidaan.

Mitä tarvitset?

● Savea, rautalankaa saven jakamiseen

● irtonaista luonnonmateriaaleja kuten
pieniä keppejä, käpyjä,
havunneulasia, kiviä, pihlajanmarjoja,
heinää luonnosta ym. Oksia ei saa
katkoa tai sammalta irrottaa.

● Kuvia: metsän eläinten kuvia (esim.
karhu, ilves, orava, kettu, susi,
käärme, pöllö) ja taiteilijoiden
teoskuvia (Outi Pieski, Raku Inoue,
Anni Rapinoja). Kuvat voivat olla
tulostettuja ja laminoituja tai ne voi
myös näyttää padilta.

Tavoite

● Vahvistaa oppilaiden ympäristöherkkyyttä,
luontosuhdetta, aistien käyttöä ja empatiakykyä

● Tutustua alkuperäiskansojen kuten saamelaisten
luontoon liittyviin uskomuksiin

● Kokeilla luonnonmateriaalien mahdollisuuksia
taiteen tekemisessä, tutustua ympäristötaiteen
käsitteeseen.



Aistiharjoitus metsässä piirissä istuen:

Eläimillä on ihmistä tarkemmat ja herkemmät aistit. Eläin voi haistaa ihmisen jo kaukaa,
mutta ihminen ei voi haistaa eläintä. Monet eläimet myös kuulevat todella tarkasti, kuten
saalistava pöllö, joka kuulee pienenkin hiiren rapinan lehtien alla.

Kokeillaan hetki terästää aistejamme. – Laita ensin silmät kiinni, ollaan pari minuuttia ihan
hiljaa. Hengitetään syvään.

Keskitytään aina yhteen aistiin kerrallaan.  Opettaja kysyy (lapset miettivät vain mielessään):

Mitä ääniä kuulet? – Mitä haistat?  – Tunnustele käsilläsi maata jolla istut. Miltä se tuntuu
sormiesi alla? ”

Silmät voi nyt avata. Kukin oppilas halutessaan kertoa ääneen mitä ääniä kuuli, hajuja
haistoi, miltä maa tuntui. Terävöityivätkö aistit kun näköaisti oli suljettu pois?

Valinnainen väri ja muotoharjoitus:

Opettaja pyytää oppilaita etsimään eri muotoisia ja eri värisiä asioita luonnosta
esim. 5 kpl (lehtiä, kiviä, oksia ym.). Tuodaan ne yhteisen ison valkoisen
lakanan / paperiarkin päälle, jossa muodot ja värit erottuvat. Tarkastellaan
yhdessä mitä kaikkea löydettiin, miten moninaista luonnon materiaalit, muodot,
pinnat ja värit ovat.

Opettaja kertoo ympäristötaiteesta:

Monet nykytaiteilijat käyttävät luonnonmateriaaleja teoksissaan. Katsotaan kuvia esim. Anni
Rapinojan, Outi Pieskin, Andy Goldsworthyn ja Raku Inouen teoksista. Outi Pieski on
saamelaissyntyinen nykytaiteilija.

Ympäristötaiteeksi sanotaan teoksia, jotka on tehty luonnonmateriaaleista
luonnonympäristöön, luontoa vahingoittamatta. Teokset eivät ole pysyviä, vaan ne katoavat
ajan myötä. Teokset kuitenkin usein dokumentoidaan esim. valokuvaamalla tai videoimalla.
Joskus teoksesta jää mieleen vain muisto.

● Paikkasidonnaisessa taiteessa
teos saa innoituksensa juuri siitä
paikasta. Katso esimerkkikuvia
Andy Goldsworthylta.

● Anni Rapinojan taidetta
luonnonmateriaaleista mm.
Luonnon Garderobi

● Raku Inouen taidetta
luonnonmateriaaleista: Raku
Inoue

https://www.boredpanda.com/land-art-andy-goldsworthy/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.rapinoja.com/teokset/luonnon-garderobi/
https://reikancreations.com/
https://reikancreations.com/


Opettaja kertoo alkuperäiskansoista:

Maailmassa elää edelleen paljon ns. alkuperäiskansoja. Suomen alkuperäiskansa ovat
saamelaiset. Monien alkuperäiskansojen alkuperäinen elämäntapa on pyrkinyt sopusointuun
luonnon ja sen eläinten kanssa. Eläessään luonnon keskellä he saivat ruokaa ja suojaa
luonnon antimista. Saamelaisessa kulttuuriperinnössä "kotina" on pidetty ympäristöä, jonka
ihminen tuntee omakseen, ei niinkään rakennettua taloa tai kotaa. Siihen on liittynyt myös
ajatus luonnosta kotina. Nykyään monet alkuperäiskansat elävät valtakulttuurin
puristuksissa.

Keskustellaan: miten eri tavoilla me kaikki voimme suojella ympäristöä?
Ympäristönsuojelulla pyritään luomaan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja esteettinen
ympäristö sekä turvaamaan luonnon monimuotoisuus ja tulevien sukupolvien oikeudet
hyvään ympäristöön. Ympäristönsuojelu perustuu myös luonnon itseisarvon
kunnioittamiseen.

Opettaja kertoo suhteesta eläimiin:

Alkuperäiskansoilla ja myös saamelaisessa kulttuuriperinteessä
eläimet ovat olleet tärkeä osa elämäntapaa. Eri
alkuperäiskansojen kulttuureissa on mm. uskottu tietyillä eläimillä
olevan erityisiä voimia. Saamelaisessa kulttuurissa ajateltiin, että
kaikella on henki: ihmisillä, eläimillä, kasveilla, kivillä, kallioilla,
saarilla, maalla, merellä, ilmalla, avaruudella.

Moniin eläimiin liitettiin myyttejä ja uskomuksia. Pyyntikulttuurin aikana tärkein eläin oli
karhu, jota kunnioitettiin erilaisin rituaalein. Myöhemmin poronhoidon alettua karhun aseman
peri poro. Pedoilla, kuten ahmalla ja sudella on myös ollut tärkeä osa saamelaisessa
mytologiassa. Lisäksi on myyttejä mm. linnuista ja käärmeistä.

Opettaja näyttää metsän eläinten valokuvia kuten karhu, susi, ahma, poro, hirvi,
tunturisopuli, käärme, pöllö, kettu. Mietitään yhdessä, ovatko oppilaat nähneet näitä eläimiä
luonnossa? Minkä eläimen he haluaisivat joskus nähdä?

Kuva: Harmaasusi Wikimedia

Seuraavaksi muovaillaan!

Opettaja pyytää oppilaita
valitsemaan minkä tahansa
eläimen, joka tuntuu heistä
kiehtovalta tai jollain tapaa
läheiseltä ”voimaeläimeltä”, ja
jonka he saavat kohta muovailla
savesta. Opettaja näyttää ensin
itse miten savesta venyttämällä
muotoa voi muokata.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Myytti
http://nuortenluonto.fi/metsan-kuninkaan-monet-kasvot/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray_wolf_%285584759091%29.jpg


Oppilaat voivat valita sopivan paikan tai kolon voimaeläimelle luonnosta. Teos voi olla
3-ulotteinen veistos tai sen voi tehdä vaikka puunrunkoon kiinni. Savi on luonnonmateriaali,
ja se ei vahingoita luontoa /puuta, ja siksi työt voi jättää metsään. Ne liukenevat sieltä
maahan itsekseen ajan myötä.

Voimaeläin viimeistellään luonnosta löytyvillä materiaaleilla, kuten kivillä, kepeillä,
kävyillä, kaarananpaloilla, havunneulasilla ym. maasta löytyvällä. Puista ei saa taittaa oksia
tai maasta irrottaa sammalta (irtosammalta voi käyttää).

Kun veistos on valmis, se asetellaan valittuun paikkaan. Seuraavaksi / seuraavalla kerralla
rakennetaan voimaeläimelle pesä tai suoja luonnonmateriaaleista. Valmiit teokset
katsotaan yhdessä kiertäen, kunkin kohdalla pysähtyen, keskustellen ja tutkien. Töitä tullaan
katsomaan myöhemmin ja seurataan, miten aika ja sää ovat vaikuttaneet ja muuttaneet sitä.

Lisätietoa opettajalle:

Nykysaamelaiset ovat niiden ihmisten jälkeläisiä, jotka ensimmäisinä asuttivat
maa-aluettamme jääkauden jälkeen 10 000 vuotta sitten. Saamelaiset ovat ainoa EU:n
alueella alkuperäiskansaksi luokiteltu etninen ryhmä. Saamelaisille on myönnetty
alkuperäiskansan asema Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomessa asuu n.
6000 saamelaista ympäri Suomea, joista noin 4000 kotiseutualueella, johon kuuluvat
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat ja Sodankylän kunnan pohjoisosa, yht. 35 000
neliökilometriä.



Alkuperäiskansoille on ominaista, että ne polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai
asuttamisen tai nykyaikaisen kansallisvaltion muodostumisen aikaan asui maassa.
Alkuperäiskansat ovat myös usein eläneet pitkälti riippumattomina aluetta hallitsevasta
valtiosta ja säilyttäneet kielelliset, kulttuuriset ja yhteisölliset ominaispiirteensä ainakin
osittain ympäröivästä valtakulttuurista erillisinä (Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
yleissopimuksessa numero 169). Suomi ei ole vielä ratifioinut sopimusta, ainoastaan Norja
on. Nykyään monet alkuperäiskansat elävät ahtaalla valtakulttuurin puristuksissa.

Kansainvälinen maailman
alkuperäiskansojen päivä on
kansainvälinen vuosipäivä, jota vietetään
9. elokuuta. Silloin muistetaan maailman
monikulttuurisuutta, alku peräis kansojen
kulttuureja, ansioita ja saavutuksia.
Päivä julistettiin, koska maailman
monikulttuurisuuden tunnustamiseen on
vielä pitkä tie. Kaikkia alkuperäiskansoja
ei kohdella tasa-arvoisesti eikä heidän
saavutuksiaan ympäristönsuojelussa
tunnusteta tai ihmisoikeuksiaan
kunnioita. Saamelaisten kansallispäivää
vietetään Suomessa 6.2.

Ympäristönsuojelulla pyritään luomaan
terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja
esteettinen ympäristö sekä turvaamaan
luonnon monimuotoisuus ja tulevien
sukupolvien oikeudet hyvään
ympäristöön. Ympäristönsuojelu
perustuu myös luonnon itseisarvon
kunnioittamiseen.

Linkkejä ja lähteitä:

● Saamelaisia nykytaiteilijoita esim. Marja Helander ja Outi Pieski: Saamelaiskäräjät
● Nils-Aslak Valkeapää, saamelainen taiteilija, saamelaiskulttuurin edistäjä, muusikko,

runoilija Nils-Aslak Valkeapää 23.3.1943-27.11.2001
● Saamelaismuseo Siida: Siida
● Saamelaismuseo Siida tallentaa, tutkii ja esittelee Suomen saamelaisten kulttuuria
● https://www.samediggi.fi/saamelaiset-in
● Saamelainen muinaisusko – Wikipedia
● Veli-Pekka Lehtola: Etusivu

Veli-Pekka Lehtonen: Saamelaiset - historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi
2015.

Veli-Pekka Lehtonen: Saamelaiskiista - sortaako Suomi alkuperäiskansaansa. Helsinki:
Into-kustannus 2015.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_maailman_alkuper%C3%A4iskansojen_p%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_maailman_alkuper%C3%A4iskansojen_p%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu
https://www.oktavuohta.com/saamelainen-nykytaide
http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/valkeapaa/page01.html
https://siida.fi/
https://siida.fi/saamelaismuseo/
https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saamelainen_muinaisusko
https://www.veli-pekkalehtola.fi/etusivu/

