
Omenakynttilät 

Syksyn omenasadosta voi nauttia myös tekemällä omenoista 

kauniita kynttilöitä. Omenakynttilöistä voi tehdä myös 

tunnelmallisen asetelman laittamalla omenakynttilät 

kellumaan vesiastiaan.  
Milloin?   

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Mattoveitsi 

 Lusikka 

 Omena 

 Sakset 

 Sydänlankaa 

 Nasta 

 Noin 5 cm pituinen kepinpätkä tai pyykkipoika 

 Vanhoja kynttilänjämiä 

 Pieni kattila 

 Pieni metalliastia (joka sopii kattilan päälle) 

Työohje:  

1. Piirrä mattoveitsellä noin tuikkukynttilän kokoinen ympyrä omenan yläosaan. Kaiverra omenasta 

pois ympyrän kokoinen ja muutaman sentin syvyinen pala lusikalla.  

2. Leikkaa pätkä sydänlangasta ja kiinnitä se toisesta päästään kepinpätkän (tai pyykkipojan) keskelle. 

3. Kiinnitä sydänlanka nastalla toisesta päästään omenaan kaiverretun aukon pohjaan niin, että lanka 

jää tiukalle.  

4. Keitä vettä kattilassa ja aseta metalliastia kattilan päälle. 

5. Laita kynttilänjämät metalliastiaan ja anna niiden sulaa kokonaan. 

6. Kaada kaiverretun omenan sisälle sulanutta steariinia. Anna jähmettyä. 

Ohjaajalle: 

 Kauniin koristeen saa, kun asettaa monta omenakynttilää kellumaan vesiastiaan.  

 Steariinilla voi täyttää myös esimerkiksi tyhjennetyn sitruunan kuoren, simpukankuoren tai lasipullon 

korkin. Näin syntyy hauskoja erikokoisia kynttilöitä!  

Kuvat: http://www.365slojd.se/projects/880-gjut-ljus-i-frukt-och-gront, https://www.designmom.com/apple-votive-diy/ 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Sorminäppäryys 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.365slojd.se/projects/880-gjut-ljus-i-frukt-och-gront


Betonikädet kertakäyttöhanskoista 

Voit hyödyntää vanhoja kertakäyttöhanskoja tekemällä niistä kauniita betonisomisteita vaikkapa puutarhaan 

tai parvekkeelle. Käsiin voi tehdä esimerkiksi pienen istutuksen, tai asetella vaikkapa joka vuodenaikaan 

sopivan sommitelman esimerkiksi kukista, oksista, kävyistä ja kivistä. Käsi toimii myös kippona pikkuesineille. 

 

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Ämpäri betonin sekoitusta varten 

 Pieni puutarhakuokka tai muu vastaava työkalu betonin sekoitusta varten 

 Betonia (sellaista johon tarvitsee sekoittaa vain vesi) 

 Vettä 

 Kertakäyttöhanskoja  

 Pesuvati, sanko tai muu astia betonityön kuivattamista varten 

 Vanhoja pyyhkeitä tai lakanoita 

Työohje:  

 Sekoita betoni ja vesi ämpärissä. Lisää vettä aivan varovasti, jotta seoksesta ei tule liian löysää. Seos 

on valmista käytettäväksi silloin, kun betonista saa muotoiltua pallon kämmenelle, jonka muoto 

kuitenkin hajoaa kun kämmentä ravistaa. 

 Täytä hanska betonilla. Puristele hanskaan jäävät ilmakuplat pois. 

 Asettele hanska reunalliseen astiaan, jonka pohjalla on pyyhkeitä antamassa lisätukea. Pyyhkeiden 

avulla betonikäden kaarevuutta voi säädellä. 

 Anna kuivua pari vuorokautta  

 Leikkaa hanskat pois betonin päältä 

Ohjaajalle: 

 Hankkiessasi betonia kiinnitä huomiota sen karkeuteen. Mitä pienempi sorakoko säkissä ilmoitetaan, 

sitä sileämpää betoni on. Esimerkiksi sorakoko S25 on hyvä betonikäsien tekemiseen. 

 Myytävänä on myös pienemmissä pakkauksissa olevaa askartelubetonia, joissa pieni sorakoko takaa 

sileän pinnan 

Ensimmäinen kuva: https://theownerbuildernetwork.co/easy-diy-projects/diy-garden-projects/diy-planters/diy-hand-planters/ 

 

 

 

Toiminnan kesto:  

0,5h + kuivuminen 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

-Hienomotoriikka 

 

  

 

 

 

 

 

https://theownerbuildernetwork.co/easy-diy-projects/diy-garden-projects/diy-planters/diy-hand-planters/


Kranssi muovipusseista 

Muovipussista voi tehdä kauniin kranssin jonka voi ripustaa sisä- tai ulkotiloihin. Halutessaan 

kranssia voi myös koristella esimerkiksi kävyillä ja lehdillä.   

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Rautalankaa 

 Sivuleikkurit 

 Muovipusseja 

 Sakset 

Työohje:  

1. Tee rautalangasta ympyrä kranssin rungoksi.  

2. Leikkaa muovipusseista noin 8cm X 20cm suikaleita.  

3. Sido muovipussinsuikaleet keskeltä kahdella solmulla kiinni 

rautalankaan. Täytä koko rautalankaympyrä näin.  

Ohjaajalle: 

 Tarpeen vaatiessa ohjaaja voi leikata erivärisiä muovipussin 

suikaleita valmiiksi osallistujille. 

 Hauskoja koristeita kranssiin saa tekemällä 

muovipussisuikaleista rusetteja.  

 Koristeet voi kiinnittää kranssiin rautalangalla, tavallisella 

langalla tai kuumaliimalla. 

 

kuvat:http://www.designrulz.com/product-design/2012/11/25-ideas-of-how-to-recycle-plastic-bags-on-america-recycles-day/, 

https://www.recyclart.org/2015/12/upcycled-plastic-bag-christmas-decorations/ 

 

 

Toiminnan kesto:  

1h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Sorminäppäryys 

  

 

 

 

 

 

http://www.designrulz.com/product-design/2012/11/25-ideas-of-how-to-recycle-plastic-bags-on-america-recycles-day/
https://www.recyclart.org/2015/12/upcycled-plastic-bag-christmas-decorations/


Tuulikello kierrätysmateriaaleista 

Kierrätysmateriaaleista voi loihtia mitä erilaisimpia tuulikelloja.   Materiaaliksi käy lähes mikä tahansa 

ylimääräinen kodin kaapeista löytyvä pikkutavara sekä esimerkiksi metalliset ruoka- ja juomapakkaukset. 

 

Milloin?   

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Rautalankaa 

 Siimaa tai narua 

 Kärkipihdit, sivuleikkurit 

 Sakset 

 Ideoita käytettäviksi kierrätysmateriaaleiksi:  

o avaimet, pullonkorkit, napit, jouset, klemmarit, 

piparkakkumuotit, CD-levyt, ruokailuvälineet, säilykepurkkien 

kannet ja säilykepurkkien ssulkijaklipsut, triangeli, 

rannerenkaat, korujen osat, lakanasuikaleet, pitsiliinat 

(kovetetut), metallihenkarit, mutterit, työkalut, kynttilänjalat, pilttipurkit ja niiden kannet, 

teekupit 

Työohje:  

1. Tee tuulikellolle ensin yläkappale, johon muut koristeet ripustetaan siiman tai langan avulla. 

Yläkappale voi olla esimerkiksi jonkinlainen rinkula (esimerkiksi rannerengas), suora kappale 

(esimerkiksi oksanpätkä) tai jokin muun muotoinen esine (esimerkiksi vispilä). 

2. Kiinnitä yläkappaleeseen siimalla tai narulla roikkumaan haluamiasi esineitä. Toteuttamisessa 

kannattaa miettiä myös tuulikellon ääntä kun esineet osuvat toisiinsa. 

3. Lopuksi kiinnitä yläkappaleeseen ripustusnaru ja ripusta tuulikello haluamaasi paikkaan. Tässä voit 

hyödyntää myös rautalankaa. 

Ohjaajalle: 

 Tuulikelloja voi tehdä myös yhden yhteisen, jolloin jokainen voi tuoda jonkun oman jutun siihen 

antamaan ääntä tai koristusta. 

 Tuulikellon osia voi myös maalata esimerkiksi akryylimaaleilla. 

Toiminnan kesto:  

1-2h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Hienomotoriikka, suunnittelu, 

luovuus 

  

 

 

 

 

 


