
Koristemajakka saviruukuista

Vanhoista saviruukut muuttuvat hauskaksi majakaksi, jonka voi asettaa koristamaan vaikka parveketta tai 

pihamaata. Voit tehdä suuren tai pienen majakan sen mukaan, kuinka monta ruukkua kasaat pinoksi.  

  

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 3-5 erikokoista saviruukkua 

 lyhty ja tuikku/kynttilä 

 kuumaliimaa 

 Säänkestävää maalia (esim. akryylimaali) 

 Valkoista pohjustusmaalia 

 Siveltimiä 

 Kiinnikeainetta, esimerkiksi fiksatiivia 

 Sanomalehtiä suojaksi 

Työohje:  

1. Aseta työtasolle sanomalehtiä suojaksi. 

2. Maalaa tai suihkuta pohjustusmaali ruukkuihin, anna kuivua. 

3. Maalaa ruukut haluamillasi väreillä. Maalaa esimerkiksi ruukkujen suuaukkoon valkoinen tai sininen 

raita. Ikkunat ja ovet kannattaa maalata vasta sitten, kun ruukut on kasattu torniksi. 

4. Anna kuivua. 

5. Kasaa kuivuneet ruukut pinoksi niin, että suurin ruukku on alimmaisena nurinpäin. Laita jokaisen 

kerroksen väliin liimaa jotta ruukut pysyvät kiinni toisissaan. Ylimmäisen ruukun päälle voi liimata 

pienen aluslautasen, joka toimii alustana lyhdylle. 

6. Maalaa majakkaan mahdolliset ikkunat ja ovet, anna kuivua. 

7. Suihkuta fiksatiivia ja anna kuivua. 

8. Aseta lyhty majakan huipulle. 

Ohjaajalle: 

 Majakan voi tehdä myös hieman rikkinäisistä ruukuista. 

 Fiksatiivin suihkuttaminen kannattaa tehdä ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 

Kuva: http://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-clay-pot-lighthouse/ 

Toiminnan kesto:  

1-2h + kuivuminen 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Luovuus, tarkkaavaisuuden ylläpito, 

pitkäjänteisyys  

 

  

 

 

 

 

 



Kasvatussäkki vahakankaisesta pöytäliinasta 

Vanhat muovipintaiset pöytäliinat saavat uuden elämän kasvusäkkeinä, joihin voi vaihtaa kukat vuodenajan 

mukaan.  Säkit ovat helppoja nostella ja kestävät säällä kuin säällä.

Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Vahakankainen pöytäliina 

 Sakset 

 Ompelukone  

Työohje:  

1. Aseta vahakangas kaksinkerroin. 

2. Leikkaa kankaasta suorakaiteen muotoinen pala sen mukaan, kuinka suuren säkin haluat. Jos haluat 

säkkiin kantokahvat, leikkaa myös niille omat kaksinkertaiset palansa. 

 Taita iso leikattu kangaspala puolesta välistä. 

 Ompele sivusaumat ompelukoneella. 

 Taita säkin suu rullalle. 

 Ompele kantokahvat molemmista päistään säkkiin kiinni. 

 Leikkaa säkin alakulmaan aukko, josta ylimääräinen kasteluvesi pääse pois.  

Ohjaajalle: 

 Säkkejä voi tehdä erikokoisia. Suuri säkki kannattaa tehdä kaksin kerroin asetetusta vahakankaasta, 

jotta säkistä tulee kestävä. 

 Vahaliinat, joilla on kaksi erilaista kääntöpuolta antavat säkeille hauskan ilmeen sillä liinan toinen 

puoli toimii säkin päävärinä ja toinen käännetyn kauluksen somisteena. 

 Säkkejä voi hyödyntää myös esimerkiksi rikkaruohojen kantosäkkeinä. 

 Valmiin kasvatussäkin saa kun hyödyntää kookasta, napakasta muovista valmistettua kauppakassia 

Idea: Haapalahti Heidi & Tuisku Teija. 2013. Kierrätyspuutarha. Turhan tavaran uusi elämä puutarhassa. Tammi, 42–43. 

Kuva: Kierrätyspuutarhan Facebook-sivut 15.9.2014: https://www.facebook.com/Kierratyspuutarha/ 

 

Toiminnan kesto:  

1h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Ompelukoneen käyttäminen 

  

 

 

 

 

 



Tuikkukippo lasipurkista ja puunlehdistä 

Kerää ruokasäilykkein täytetyt lasipurkit ja syksyn lehdet talteen. 

Saat loihdittua niistä tunnelmallisia tuikkukippoja syksyn 

pimenevien iltojen iloksi kunhan ensin kuivaat lehdet huolella. 

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Lasipurkki  

 Liimalakkaa (Mod Podge) 

 Sivellin 

 Kuivattuja vaahteranlehtiä 

 Hiekkaa 

 Tuikku 

 Sanomalehtiä suojaksi 

Työohje:  

1. Pese lasipurkki ja poista etiketti. Kuivaa. 

2. Suojaa työtaso esimerkiksi sanomalehdellä.  

3. Sivele lasipurkki ulkopuolelta liimalakalla. Jos purkki on iso, 

kannattaa ensin sivellä vain purkin toinen puoli, jotta liimalakka 

ei kuivu liian aikaisin.  

4. Asettele vaahteranlehtiä purkin pintaan liiman päälle ja sivele 

liimalakkaa myös niiden päälle. Lehdet saavat mennä lomittain, 

mutta muista silloin lisätä liimaa myös niiden väliin.  

5. Anna purkin kuivua. Liimalakka kuivuu noin tunnissa. 

6. Laita purkin pohjalle pari senttiä hiekkaa ja tuikku hiekan päälle. Hiekka ehkäisee lasipurkin liiallista 

kuumenemista ja halkeamista.  

Ohjaajalle: 

 Lakkasivellin ja –purkki kannattaa pestä heti käytön jälkeen jotta lakka ei jähmety niihin.  

 Purkin koristelussa voi käyttää myös muita kuivattuja kasveja ja lehtiä. 

 Lehtien kuivaaminen onnistuu kirjan sivujen välissä jotka on suojattu sanomalehdellä.  
kuvat: http://www.youthareawesome.com/diy-autumn-lamps/ 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Sorminäppäryys 

  

 

 

 

 

 



Istutusvaasi autonrenkaasta 

Vanhasta autonrenkaasta saa näyttävän istutusvaasin, jonka voi halutessaan 

maalata 

Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Autonrengas 

 Kuviosaha 

 Maalia 

 Pensseleitä 

 Sanomalehtiä suojaksi 

Työohje:  

 Piirrä renkaaseen viiva jonka muotoiseksi vaasin yläreunan seuraavassa vaiheessa 

leikkaat. Viiva voi olla esimerkiksi suora, sahalaitainen tai aaltomainen. 

 Leikkaa viivaa pitkin kuviosahalla. 

 Käännä renkaan sisäpuoli ulospäin vanteen yli. Rengaskumissa on metallisäikeitä ja 

kumi on paksua, joten kääntäminen voi olla haastavaa. 

 Aseta leikkaamisesta ylijäänyt pala jalustaksi vaasin alle. 

 Maalaa halutessasi: Aseta alle sanomalehtiä ja maalaa haluamillasi väreillä. 

 Ennen kuin täytät ruukun mullalla, peitä ruukun pohjalle jäävä reikä kankaalla.  

Ohjaajalle: 

 Renkaan sisäpuolen kääntämiseen ulospäin kannattaa pyytää kaveri avuksi, sillä 

kääntäminen vaatii todella käsivoimia.  

Kuvat: http://postila.ru/post/27605377, http://diy-creativeideas.blogspot.fi/2015/03/diy-garden-idea.html?spref=pi 

 

 

Toiminnan kesto:  

1-2h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Kuviosahan käyttäminen, 

suunnittelu, esineiden 

käsitteleminen  

 

 

 

 

 

 

http://postila.ru/post/27605377
http://diy-creativeideas.blogspot.fi/2015/03/diy-garden-idea.html?spref=pi
http://4.bp.blogspot.com/-BUdg7XRCDDg/VQVqIrg5ukI/AAAAAAAAAGU/qTeptGDe644/s1600/5fefc22f0e66d1e609126d894f04eb07.jpg

