
Rannekoru luonnonmateriaaleista 

Tässä rannekorussa näkyvät vuodenajat ja koru syntyy kuin 

itsestään luontokävelyn lomassa. Vaikka lopputulos on vain 

hetkellinen, tuo korun tekeminen silti iloa ja korusta voi 

ottaa kuvan muistoksi.  

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Leveää pitävää valkoista teippiä 

 Sakset 

 Luonnonmateriaaleja 

Työohje:  

1. Kiinnitä teipinpätkä löyhästi ranteesi ympärille liimapinta ylöspäin. 

2. Kerää luontokävelyn aikana eteesi osuvia luonnonmateriaaleja. Voit kerätä vaikkapa kukkia, heiniä, 

lehtiä ja käpyjä. Kiinnitä luonnonmateriaaleja ranteessasi olevaan teippiin sitä mukaa kun keräät 

niitä.  

Ohjaajalle: 

 Toiminta voidaan tehdä myös sisätiloissa niin, että luonnosta etukäteen kerätään materiaaleja joita 

osallistujat voivat kiinnittää rannekoruihinsa.  

 Rannekorujen ikuistaminen valokuvaamalla voi olla mielekästä, sillä luonnonmateriaalit eivät kestä 

korussa kovin kauaa, ja usein teipin liima on niin vahvaa, että koru täytyy leikata jotta sen saa pois 

ranteen ympäriltä.  

 

Kuva: https://fi.pinterest.com/pin/366761963387099362/ 

 

 

Toiminnan kesto:  

1h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Sorminäppäryys, hienomotoriikka, 

kyykistyminen 

  

 

 

 

 

 



Kuivausteline henkarista tai polkupyörän vanteesta 

Kasvimaan sato pääsee ilmavasti kuivumaan roikkumaan ripustetussa henkarissa tai polkupyörän vanteessa. 

Kuivaustelineessä voi kuivata näppärästi myös vaikkapa puutarhahanskoja. 

 

Milloin? 

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 henkari tai polkupyöränvanne 

 Klipsuja (esimerkiksi verhotangosta) tai pyykkipoikia 

 Jos teet kuivaustelineen pyörän vanteesta, tarvitset myös narua tai ketjua vanteen ripustamiseen  

Työohje:  

1. Kiinnitä klipsut henkariin tai pyöränvanteeseen 

2. Jos teet telineen pyöränvanteesta, asettele ketju tai naru niin, että saat vanteen roikkumaan 

vaakatasossa 

3. Ripusta kuivattavat kasvit/asiat klipsuihin 

 

Idea henkaritelineestä: Haapalahti Heidi & Tuisku Teija. 2013. Kierrätyspuutarha. Turhan tavaran uusi elämä puutarhassa. Tammi, 19. 

Kuva vannetelineestä: https://www.facebook.com/Kierratyspuutarha/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kesto:  

15 min 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Hienomotoriikka, suunnitelmallisuus 

  

 

 

 

 

 



Siementen kuivaaminen ja säilyttäminen tulitikkuaskissa 

Poimi talteen puutarhassa kasvavien yksivuotisten kasvien siemeniä niin saat kasveista iloa 

seuraavanakin kesänä. Kasvien siemenet kuivavat ja säilyvät kätevästi tulitikkuaskeissa. Kerättäviksi 

sopivat esimerkiksi samettikukan, kehäkukan, krassin ja unikon siemenet.  

Milloin?  

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Tulitikkuaski 

 Siemeniä 

 Kynä 

Työohje:  

1. Kerää puutarhasta kukkien ja kasvien siemeniä. 

2. Kirjoita tulitikkuaskin päähän kasvin nimi ja laita siemenet askin sisälle. 

3. Säilytä siemenet kuivassa varastossa. 

Ohjaajalle: 

 Hyviä siementen säilytyspaikkoja ovat myös suodatinpussit ja vanhat lääkepurkit.  

 

Kuva: https://www.pirkka.fi/niksit?q=puutarha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kesto:  

15min 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Suunnitelmallisuus, sorminäppäryys 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.pirkka.fi/niksit?q=puutarha


 

Luuta muovipulloista 

Muovipullot muuttuvat askartelulla luudaksi. 
Milloin?   

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Kuusi tasapintaista 1,5 litran muovipulloa 

 Metallilankaa 

 Sivuleikkurit 

 Naula ja vasara  

 Hieman pullonsuuta suurempi puukeppi 

 (esimerkiksi vanha harjanvarsi) 

 Puukko 

 Teippiä 

Työohje:  

1. Irrota pulloista etiketit. Leikkaa pullojen pohjat pois viidestä pullosta. Älä tee 

kuudennelle pullolle vielä mitään vaan aseta se syrjään. 

2. Leikkaa neljän pullon sivut pitkittäissuuntaisiksi hapsuiksi pullon alaosasta alkaen 

noin neljän sentin päähän pullonkaulasta. Leikkaa pullonkaulat pois 

3. Leikkaa myös viidennen pullon sivut pitkittäissuuntaisiksi hapsuiksi pullon alaosasta alkaen noin 

kuuden sentin päähän pullonkaulasta. Älä leikkaa pullonkaulaa pois tästä pullosta.  

4. Pujota kaulattomat pullot yläkautta kaulallisen pullon läpi. Näin pullot jäävät toistensa päälle 

kerroksittain. Alimmaiseksi jää pullo jossa on kaula.  

5. Ota syrjään asettamasi kuudes pullo ja leikkaa se poikki noin kahdeksan senttiä pullonkaulan 

alapuolelta. Aseta leikkaamasi pullon yläosa tekemäsi hapsullisen pullopinon päälle. 

6. Seuraavaksi pullot kiinnitetään toisiinsa rautalangalla. Tee vasaralla ja naulalla reiät ylimmäiseen ja 

alimmaiseen pulloon joista saat rautalangan pujotettua. Näin saat pullot kiinnitettyä napakasti 

toisiinsa.  Hapsut saavat jäädä rautalankojen väliin, niitä tarvitse rei’ittää.  

7. Sovita puukeppiä pullon suuhun ja vuole keppi sen kokoiseksi, että se jää napakasti kiinni 

pullonsuuhun. Tarvittaessa voit vahvistaa liitosta teipillä.  

Ohjaajalle: 

 Puun vuoleminen tapahtuu aina itsestä poispäin. 
Kuva: https://vivas.fi/luovia-ideoita-tavaroiden-kayttoon/ 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

-Sorminäppäryys 

 

  

 

 

 

 

 


