
Esikasvatus kananmunakennoissa 

Kananmunakennoissa voi aloittaa kesän istutuksiin valmistautumisen jo ennen kuin ulkona on kesäkasveille 

tarpeeksi lämmintä. Kananmunakennot toimivat oivina siementen esikasvatusalustoina. Ilmojen lämmettyä 

kennot voi siirtää ulos multaan sellaisenaan.  

 

Milloin? 

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Kananmunakennoja 

 Multaa 

 esim. lusikka mullan kauhomiseen 

 Siemeniä 

 Vettä (suihkupullossa) 

 Sanomalehtiä pöydän suojaamiseen mullalta 

Työohje:  

1. Täytä kananmunakennon kuoppainen puoli mullalla. 

2. Paina sormella kuoppa jokaiseen kananmunakennon koloon siementä varten. 

3. Pudota jokaiseen kuoppaan siemen ja peitä mullalla. 

4. Suihkuta vedellä. 

5. Kirjoita kylvöksiin nimilaput, jotta tiedät mitä olet kylvänyt. 

6. Peitä kylvökset kevyesti muovilla ja nosta itämään lämpimään (20-24 C) paikkaan. 

7. Kastele kylvöksiä säännöllisesti ja kun ne ovat itäneet, siirrä ne valoisaan ja vedottomaan paikkaan 

kasvamaan. 

8. Ilmojen lämmittyä on aika siirtää taimet ulos: repäise jokainen kennopalanen irti kennosta, kaiva 

taimea varten kuoppa ja upota taimi kuoppaan kennopalasen kanssa. Kenno maatuu. 

Ohjaajalle: 

 Pitäkää kylvökset tasaisen kosteana ja kun ensimmäiset siemenet ovat itäneet, voi kelmun poistaa.  

 Sopusuhtaisten taimien aikaansaamiseksi kylvöksiä tulisi käännellä usein, sillä ne hakeutuvat kohti 

valoa.  

 Tarkista kunkin kasvin tarkat kylvöohjeet siemenpussin kyljestä. 

Kuva: http://villakotiranta.blogspot.fi/2017/03/esikasvatuksen-ensimmaisia-taimia.html 

Toiminnan kesto:  

½-1 h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 

  

-Hienomotoriikka, lajittelu, suunnitelmallisuus  

 

 

 

 



Minikasvihuone muovirasiasta tai -pullosta

Erilaisia muovirasioita ja -pulloja voi hyödyntää siementen esikasvatuksessa tekemällä niistä 

minikasvihuoneita. Minikasvihuoneessa kosteuspitoisuus siementen itämiselle pysyy otollisena. 

Milloin? 

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Kannellisia muovirasioita, esimerkiksi viinirypäle- tai 

donitsirasioita TAI iso läpinäkyvä muovipullo ja ruukku 

 Multaa 

 Siemeniä 

 Vettä 

Työohje jos materiaalina muovirasia:  

1. Laita multaa rasian pohjalle. 

2. Painele siemenet multaan ja peitä ne. 

3. Jos kylvös ei ole tarpeeksi kostea, kastele lisää. 

4. Sulje kansi ja aseta aurinkoiseen paikkaan. 

Työohje jos materiaalina muovipullo ja ruukku 

1. Laita multaa ruukkuun, kastele. 

2. Painele siemenet multaan ja peitä. 

3. Jos kylvös ei ole tarpeeksi kostea, kastele lisää. 

4. Leikkaa muovipullo puolestavälistä poikki ja aseta ruukun päälle. 

5. Aseta valoisaan paikkaan. 

Ohjaajalle: 

 Pitäkää kylvökset tasaisen kosteana. 

 Siemenpussien takana on tarkempia siemenkohtaisia ohjeita kylvämisestä. 

 Sopusuhtaisten taimien aikaansaamiseksi kylvöksiä tulisi käännellä usein, sillä ne hakeutuvat kohti 

valoa.  

 Siementen idettyä huhti-toukokuussa taimet kannattaa siirtää ruukkuihin jossa niillä on enemmän 

kasvutilaa. 

Kuvat: https://fi.pinterest.com/pin/762234305653555331/, https://fi.pinterest.com/pin/762234305653577244/ 

 

Toiminnan kesto:  

½h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 

 

Hienomotoriikka, suunnitelmallisuus ja havainnointi 

kastelun suhteen  

 

 

 

 

 

https://fi.pinterest.com/pin/762234305653555331/
https://fi.pinterest.com/pin/762234305653577244/


Kastelukannu muovikanisterista  

Erikokoiset korkilliset ja sangalliset muovikanisterit muuntuvat helposti kastelukannuiksi.  Esimerkiksi 

lasinpesunestekanisteri, pyykinpesuainekanisteri ja mehukanisteri sopivat tähän tarkoitukseen mainiosti.   

Milloin? 

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki   

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Muovikanisteri 

 Porakone ja pieni poranterä 

Työohje  

1. Pese kanisteri 

2. Poista etiketti 

3. Tee korkkiin reikiä poralla 

4. Sulje korkki 

Ohjaajalle: 

 Hyödynnettävä kanisteri kannattaa valita sen käyttäjän voimien mukaan. Pienemmistä kanistereista 

(esim. Mehukattikanisteri) tehdyt kastelukannut sopivat esimerkiksi lapsille ja henkilöille, joiden 

toimintakyky ei salli suuren tavallisen kastelukannun nostelemista.  

 Korkkia voi koittaa rei’ittää myös naulalla ja vasaralla. Tällöin korkki kannattaa asettaa naulaamisen 

ajaksi sisäpuoli ylöspäin korkin halkeamisen ehkäisemiseksi.  

 

 

Kuva: http://hative.com/creative-garden-hacks-tips-that-every-gardener-should-know/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kesto:  

½h 

 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Vasaran käyttäminen 

  

 

 

 

 



Kynsilakalla marmoroitu saviruukku 

Vanha saviruukku saa aivan uuden ilmeen, kun otat vanhat kynsilakat hyötykäyttöön ja marmoroit 

niillä ruukun pinnan.  Tekniikkaa voi käyttää myös koristemukeihin ja -lasikippoihin.

Milloin? 

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

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Erivärisiä kynsilakkoja 

 Laakea kulho tai ämpäri 

 Vettä 

 Saviruukku 

 Neula tai tikku kuvioiden muotoiluun 

 Sanomalehti 

Työohje:  

1. Laita kulhoon huoneenlämpöistä vettä. Voit antaa veden seistä 

sisätiloissa muutama tunnin, jotta siitä tulee oikean lämpöistä.  

2. Pyyhi ruukun pinta, jottei siinä ole pölyä. 

3. Avaa kynsilakkapullojen korkit ja tiputa kynsilakkaa muutama tippa veteen. Jos lakka jää veden 

pinnalle, on veden lämpötila sopiva. Jos lakka laskeutuu vesiämpärin pohjalle, on vesi liian 

kylmää/lämmintä.  

4. Kun vesi on oikean lämpöistä, tiputa kynsilakkatippoja ja –viiruja veden pinnalle.  

5. Tikulla voit muotoilla veden pinnassa olevaa kuviota. Ole kuitenkin nopea, jotta lakka ei ehdi kuivua.  

6. Upota ruukku veteen lakkakuvion päälle ja nosta pois. Laita kuivumaan sanomalehden päälle ja anna 

ruukun kuivua seuraavaan päivään.  

Ohjaajalle: 

 Marmorointitekniikkaa voi soveltaa myös lasikippoihin ja mukeihin, mutta marmoroinnin jälkeen 

astioita ei voi pestä koneessa tai harjata tiskiharjalla. Astioiden sisäpintojen ja suuaukkojen 

marmorointia tulee välttää, sillä muuten niistä ei voi enää tarjoilla ruokaa ja juomaa.  

 Kauniita pääsiäiskoristeita saa, kun hyödyntää marmorointitekniikkaa kananmunankuoriin. 

 Marmoroinnin kuivuttua ruukkua voi koristella lisää kynsilakanpoistoaineella ja pumpulipuikolla. 

Näin ruukun pintaan voi vaikka kirjoittaa jotain. 
Kuvat: http://www.lily.fi/blogit/visual-diary/diy-nail-polish-marbled-planters 

Toiminnan kesto: 

½h 

 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 

 

-Hienomotoriikka, värien käyttö ja havaitseminen  

 

 

 

 

 

 


