
Hyttysiä torjuva kynttilä lasipurkista ja yrteistä 

Hyttysiä torjuva kynttilä syntyy lasipurkista, yrteistä, kanelista ja sitruunasta. Vahvat aromaattiset 

yrtit laventeli, rosmariini ja tinjami ovat tehokkaita hyttysenkarkottajia. Myös sitruunan tuoksu ja 

tuli auttavat pitämään hyttyset loitolla. Kaneli puolestaan tuo kynttilälle miellyttävän ja 

rauhoittavan tuoksun.  

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Lasipurkki  

 Kuumaa vettä 

 Sitruuna 

 Sitruunaöljyä 

 Kanelitanko 

 Laventelia 

 Rosmariinia 

 Tinjamia 

 Veitsi pilkkomiseen 

 Kelluva kynttilä 

Työohje:  

1. Puhdista lasipurkki. 

2. Pilko sitruuna lohkoiksi ja katkaise yrteistä muutaman sentin mittaisia pätkiä.  

3. Laita purkkiin sitruunanpalat, kanelitanko, yrttien oksia ja lopuksi muutama tippa sitruunaöljyä. 

4. Kaada purkkiin kuumaa vettä niin, että ainekset peittyvät. 

5. Sulje purkin kansi ja ravista jotta että ainekset sekoittuvat.  

6. Avaa purkki ja aseta kelluva kynttilä purkkiin päällimmäiseksi.  

 

Ohjaajalle: 

 Hyönteisiä karkottavat kynttilät ovat myös kauniita pöytäkoristeita vaikkapa terassille. Voit tehdä 

niitä suurempia ja pienempiä. 

 

Kuva: https://fi.pinterest.com/pin/482588916312083375/ 

Toiminnan kesto: 

½h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

-Sorminäppäryys 

 

  

 

 

 

 

 



Kasvituet kierrätysmateriaaleista 

Monet kierrätysmateriaalit toimivat sellaisenaan näppärinä 

tukina monille kasveille. Kasvitukea pitkin kasvin on helppo 

lähteä kiipeämään ylöspäin. 

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

Ideoita kasvitukimateriaaleiksi: 

 Sukkahousuista tai matonkuteista leikatut suikaleet 

joilla kasvin voi sitoa tukikeppeihin.  

 Joustinpatjan jouset 

 Valuverkon pätkä  

 Polkupyörän vanteet 

 Pystyyn nostettu harava 

 Vispilät ja muut keittiövälineet taimivaiheen tukina 

 Mustekalalenkit pyörän tarakalta 

 Päivänvarjon runko 

 

Kuva jousista: https://www.suomela.fi/piha-puutarha/Kukat-taimet/Tue-

koynnostavat-kasvit-huolella-50418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kesto:  

½h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset

 
-Hienomotoriikka, esineiden 

käsittely ja siirtely  

 

  

 

 

 

 

 



Sadettaja muovipullosta  

 

Kuumalla kesäkelillä pihamaa tarvitsee vettä. Muovipullosta voi askarrella sadettajan, jonka avulla kastelu 

tapahtuu kuin itsestään. Sadettajan voi väsätä lapsille myös kuuman kesäpäivän vesileikkejä varten. 

 

Milloin? 

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Iso muovipullo 

 Puutarhaletku 

 Vedenkestävää teippiä 

 Porakone 

 

Työohje:  

1. Liitä puutarhaletku muovipullon suuhun teipillä. 

2. Tee porakoneella reikiä pulloon. Reikien sijoittelusta riippuu mihin suuntaan vesi lentää. 

3. Liitä puutarhaletkun toinen pää vesipisteeseen. 

Ohjaajalle: 

 Muovipullon suu ei välttämättä ole sopiva puutarhaletkun päähän. Teippiä voidaan käyttää 

tiivisteenä tekemään pullon suusta napakampi jos pullon suu on liian suuri letkua varten.  

Lähde: http://www.housingaforest.com/sprinkler-fun/ 

  

Toiminnan kesto:  

½-1 h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
  

-Porakoneen käyttäminen 

 

 

 

 

 



Pitsikivet 

Vanhojen pitsiliinojen ja pitsinauhojen avulla voi maalata kiviin 

ihastuttavia kuvioita. Koristeelliset kivet sopivat somistamaan 

puutarhaa tai sisätiloja. Kivi sopii oivallisesti vaikkapa 

paperipainoksi.  

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Kivi 

 Pitsiliina 

 Villalankaa tai muuta narua 

 Suojahanskat 

 Valkoista suihkutettavaa maalia 

 Akryylimaaleja 

 Kiinnikesuihketta 

Työohje:  

1. Puhdista kivi pölystä ja liasta.  

2. Mieti millaisen pohjavärin haluat kivelle. Voit jättää kiven 

luonnollisen väriseksi, tai maalata haluamallasi värillä. 

Maalin väri tulee paremmin esiin kun ensin maalaat kiven 

valkoisella pohjamaalilla ja sen kuivuttua maalaat kiven 

haluamallasi värillä. Anna maalin kuivua. 

3. Aseta pitsiliina tiiviiksi ”pussiksi” kiven ympärille. Sulje pussin suu langanpätkällä. Jos käytät 

pitsinauhaa, solmi se tiiviisti kiven ympärille.  

4. Laita suojahanskat käsiisi ja suihkuta valkoista maalia pitsillä päällystetyn kiven päälle. Anna kuivua.  

5. Maalin kuivuttua ota pitsiliina pois kiven päältä avaamalla sulkijalanka. Suihkuta kiven pintaan 

kiinnikeainetta ja anna kuivua.  

Ohjaajalle: 

 Jos haluat maalata kiviä talvella, kannattaa niitä kerätä jo syksyllä sulan maan aikaan varastoon.  

Kuvat: https://fi.pinterest.com/pin/346073552608352643/, 

https://www.google.fi/search?q=lace+rocks&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJsdX_7sTVAhXDKlAKHeH8C-

wQ_AUICigB&biw=980&bih=472#imgrc=AF0gGXT43deIaM: 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

-Hienomotoriikka 

  

 

 

 

 

 

https://fi.pinterest.com/pin/346073552608352643/

