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Ihminen vaikuttaa teoillaan  ja on osa ympäristöään. 
Sukupolvien ja muiden erilaisten kulttuurien yhteis-
työnä jaamme tietojamme ja taitojamme, tarinoita ja 
merkityksiä yhteisten töiden äärellä. Pienikin lapsi 
kokee tämän leikkiessään, kuoputtaessaan maata, 
kasatessaan kivimajoja sisiliskoille tai rakentaessaan 
muuten meidän kaikkien yhteistä maailmaa hellin käsin. 

Meillä jokaisella on oikeus vaikuttaa omaan elin- ja 
kasvuympäristöömme. Meillä jokaisella on oikeus 
tuntea vuodenaikojen kierto kaikin aistein ja olla lähellä 
luontoa, koska näistä syntyy yhteinen hyvinvointi. 

Leikkipiha-kortit innostavat teitä vaivattomaan ja 
mutkattomaan ympäristön valloitukseen luonnon 
monimuotoisuutta samalla lisäten. Kortit opastavat 
kuinka luotte leikin kenttiä päiväkotien ja kerrostalojen 
pihoille, rakennatte yhteisen tekemisen tiloja kouluihin 
tai lähimetsiin, kokoatte vanhainkotien pihoille muis-
tojen alueita. Kortit innostavat liikkumaan luonnossa 
ja suojelemaan sitä. Yhteistyönä muutatte maailmaa 
joko pienimuotoisesti tai kunnianhimoisemmin luon-
nolle ja kanssaihmisille ystävälliseksi. 

1. Valitkaa aluksi haavekorteista mitä  
    pihoille tai lähiympäristöönne toivotte. 

2. Kääntäkää kortit ja seuratkaa ideoita. 

3. Ohjeet, työkalut ja materiaalikortit  
    auttavat teitä töissä.

Sisällysluettelon löydätte korttien lopusta.

Leikkipihat on Aurinkoinen tulevaisuus ry:n Leikki-
vallankumous-, Salon kaupungin POLKU- ja Yhtei-
sellä pihalla -hankkeissa kehitetty toimintamalli. Se on 
syntynyt osana Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 
2011 -ohjelmaa. Asiantuntevana apuna on toiminut 
Turun ammattikorkeakoulun ProNatMat-hanke. Toi-
minta on syntynyt kokeilemalla, erehtymällä ja jatku-
vasti lasten iloisesta puuhakkuudesta oppimalla, niin 
Salossa, Turussa kuin Somerolla vuosina 2009 - 2011. 

leikkipihat.blogspot.com 
www.aurinkojuhla.net 
salopolku.ning.com
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yleiset periaatteet
OSALLISUUS  kaikki osallistuvat voimiensa mukaan

LEVOLLISUUS  osallistujilla on oikeus ihmettelyyn ja löytämiseen

VAATIMATTOMUUS materiaalit löytyvät läheltä, pihalta tai lähimaastosta 
   pihat syntyvät pikkuhiljaa, pienin teoin rakentuen

SAAVUTETTAVUUS jokainen on oikeutettu nauttimaan lähiympäristöstään 
   kaikin aistein, kaikkina vuodenaikoina 
   aistittava viedään myös heille, jotka eivät pääse liikkeelle

MONIMUOTOISUUS pihat lisäävät luonnon monimuotoisuutta

YHTEISTYÖ  pihat rakentuvat yhdessä, toisten taidoista iloiten

VAALIMINEN  olemassaoleva huomioidaan aina aarteena

VAIKUTTAMINEN  leikkipihojen kautta rakennetaan tekijöille 
   merkityksellisiä tiloja

LUOPUMINEN  pihojen tekijät ymmärtävät elämän kiertokulun merkityksen

LEIKKI JA ILO  löytäminen ja keksiminen ovat luovaa ongelmanratkaisua 
   työnteon on oltava hauskaa hupsuttelua

MERKITYKSET  erilaisten ihmisten tärkeäksi kokema otetaan huomioon  
   yhteistä rakennettaessa 
   toiminnassa rakennetaan yhteisiä juuria
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kasvatettavat

Nämä kasvit ovat leikkeihin sopivia myrkyttömiä  
kasveja, joita on helppo kasvattaa siemenistä, rönsyistä tai mukuloista  
kasvimaalla. Voitte kerätä siemenet ja mukulat talteen seuraavan kesän kylvöihin.
 
Herne  palot veneinä tai koruina, herneet koruina ja leikeissä

Krassi   kukat ja lehdet koristeissa, nukenhattuina ja lautasina, siemenet 
  koruissa, koko köynnöskasvi elävänä majana

Kehäkukka  kukat koristeina ja nukkeina, nuput koruissa

Salaatti   lehdet pikkuotusten peittoina ja majoina, ylikasvanut kukkiva  
  kasvi taikasauvana tai valtikkana

Auringonkukka terälehdet koruissa ja leikeissä, kukat veneinä ja leikeissä,  
  siemenet koruissa ja lintujen talviruokana,  
  koko kukka elävän majan tai labyrintin seinänä

Samettikukat  kukat koruissa ja leikeissä, nuput koruissa

Ruiskaunokki  kukat koruissa ja leikeissä, nuput koruissa

Kurpitsa  siemenet koruissa ja marioneteissa, kuori leikeissä

Ukkomansikka lehdet, kukat sekä rönsyt koristeissa ja leikeissä (ei tee marjaa,  
  voimakas lehtikasvusto ja rönsyt peittävät hyvin maan)

Vuorenkilpi lehdet siipinä, kukat koristeissa (houkuttelee perhosia pihaan) 

Pellava  sitkeät varret koruina, siemenkodat leikeissä, 
  tuleentuneet siemenet leivonnassa (siemenet ovat lievästi 
  haitallisia, ei lasten syötäväksi)

Tilli  kukat ja putkimaiset varret leikkeihin

Maa-artisokka koko kasvi majojen seiniksi ja leikkiruuaksi, kukat sekä lehdet  
  koristeiksi, pitkät varret leikkeihin

Peruna      mukulat leikkiin, värttinän painoksi ja perusruuaksi (kasvaa myös 
  vanhassa hiekkalaatikossa ja ämpärissä.

 
KORTTI 22 KASVATA ITSE 

KORTTI 70 KETJUPUUTARHA 
KORTTI 90 KERUUKALENTERI 
MATERIAALIKORTIT 111 - 119

HUOM!
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kohtaamisille

perennat 
Perennat ovat monivuotisia, kukkivia kasveja. Useat niistä ovat vanhoja rohdoskasveja, 
mutta vielä useammat noin 150-vuotta sitten maamme pihoihin pappiloiden, kartanoi-
den ja heräävän puutarhakulttuurin innoittamina maahamme saapuneita ympäristön 
kaunistajia. Nykyajan isovanhempien ja lasten vanhempien kasvuympäristöön peren-
nat ovat kuuluneet itsestään selvästi. Perennapenkit herättävät näin muistoja ulkonäöl-
lään, mutta innostavat myös työntekemiseen, puutarhanhoitoon, kitkemiseen, istutta-
miseen ja jakamiseen - eri sukupolvia yhdistävien muistojen synnyttämiseen.

KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA

hyötytarhat
Kasvimaiden hoitamisessa yhdistyvät hyödyllisyys ja huvi. Ne ovat paikkoja eri suku- 
polvien osaamisen kohtaamiselle. Istuttakaa pihaanne omanlainen hyötytarha.Suun-
nittelu lähtee liikkeelle yhteisistä toiveistanne ja tarpeistanne. Silloin jokainen eri-ikäi-
nen toimija tuntee tarvetta vaalia maan antia, vuodesta toiseen. Viettäkää syksyisin 
sadonkorjuujuhlat ja säilöntätalkoot muistojen helminauhan kokoamiseksi.

KORTTI 22 KASVATA ITSE 

rikkaruohot
Rikkaruohot ovat ihmisille rakkaita ja rasittavia kumppaneita, joista löytyy muistoja ja 
tarinoita jokaisen lapsuudesta. Rikkaruohot ovat olleet mukana niin leikeissä, tuvan 
herkkupadoissa kuin karjatarhassa tai pihanurmella.

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN
KORTTI 48 VILLIRUOKAA

puutarhan esineet
Pihojen esineistö kertoo yhdessä aherretuista päivistä, kivisestä perunamaasta ja au-
ringossa lekottelusta. Työn hiomat kädensijat, lyhentyneet talikon piikit ja hiutuneet 
perunasäkit ovat auttaneet ihmisiä valmistautumaan talveen ja täyttämään nälkäisen 
katraan vatsat. Työkaluissa kiteytyy sukupolvelta seuraavalle siirretty tieto ja taito. Mit-
kä ovat sinulle rakkaita puutarhan esineitä? Mitä näette ja kuulette, kun silitätte ruos-
teen kuvioimaa pihaporttia tai näette ulkona narulla liehuvan valkopyykin? Rakentakaa 
pihanne siten, että erilaiset ihmiset voivat siellä kohdata muistoineen.

KORTTI 24 PYYKKINARUN KÄYTTÖTAVAT KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA 
KORTTI 52 LAIVOJA, MYLLYJÄ  KORTTI 54 KEINUJA 
KORTTI 94 MUOKKAUKSEN TARVEKALUJA  KORTTI 102 PIHAKALUSTEET  
KORTTI 101 MUOVIN VAIHTOEHDOT KORTIT 109 - 110 KERJUULISTA
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rakennelmia

Leikki syntyy pienestä ja vaatimattomasta. 
Leikkipihat kannustavat näkemään ja löytämään, kuinka
maassa oleva risu ei olekaan mitätön, vaan kokonaisen oman kodin 
perusta. Pienistä hiekkalaatikon kivistä syntyy lasten käsissä pihapolku ja 
naapurista lennähtäneestä kastanjasta lehmäasukas. Aikuisen tehtävänä on olla mah-
dollistaja. Hänen esimerkkinsä kannustaa lasta vaalimaan ruohonjuurta. Aikuiset ovat 
myös tekniikoiden hallitsijoita, solmujen, rakentamisen ja kokoamisen mahdollisuuk-
sien välittäjiä. 

SOLMUJA KORTTI 91 
LANKOJA JA NARUJA KORTTI 92 

AITAUKSIA KORTTI 78minimaja 
TEHKÄÄ PIENIKOKOISIA KORTIN 10 MAJOJA MAAHAN 
KUTOKAA TAI SOLMEILKAA NIIHIN SEINIÄ KORTTI 104

otukset
Etsikää käpyjä, tammenterhoja, 
kastanjoita (huom! hevoskas-
tanja on lievästi myrkyllinen!), 

ruusunmarjoja pihlajanmarjoja, lehtiä, tikkuja ja muuta 
pihalta löytyvää.

Ihmetelkää löytämiänne aarteita. Mikä on häntä, pää, 
sarvi tai mulkosilmä? Yhdistäkää tikuilla pehmeitä ja 
kovia materiaaleja. Solmikaa kalastajalangalla kovia osia 
yhteen. Tehkää koviin terhoihin ja pähkinöihin naulalla 
tai parsinneulalla reikä tikkua varten. Painakaa neula 
aina maata kohden, älkää omaa kättänne.

MATERIAALIKORTIT 111 - 119

KORTTI 26  
LÄTRÄYSPAIKKOJA  

KORTIT 81 JA 82  
JAPANILAINEN PUUTARHA  

KORTTI 86 
PIENTEN IHMEIDEN KOTIPAIKAT
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kruunuja

KASVATTAKAA    KÄYTTÄKÄÄ

Puita ja pajuja, maa-artisokkaa, salaattia taikasauvojen kepeiksi ja koristeiksi

Heiniä, marjoja, kukkia, ruusuja ja pellavaa koristeiksi 

Takiaisia, leskenlehtiä, vaahteroita  siiviksi ja kruunuiksi 
ja herttavuorenkilpiä

Pitkiä heiniä, ruokoa, osmankäämiä  viittoihin 

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT  KORTTI 16 PÖHEIKKÖ 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN 
KORTTI 46 MARJAISA PIHA KORTTI 58 PELLAVAN VILJELY

siivet
Katkaiskaa lapsen 
mittainen pätkä 
matonkudetta. 
Sitokaa lehdet  
siiviksi.

kruunut
Leikatkaa suikale kangasta ja ommelkaa siihen 
vaahteranlehti sekä koristeita. Kiinnittäkää vaah-
teranlehtiä toisiinsa lehtiruodin avulla. Syksyn 
lehdistä saatte kultaiset kruunut.

taikasauvat
Lapselle mieluisasta risusta ja siihen kalastaja-
langalla sidottavista heinänhörsyistä, lehdistä 
tai kukista syntyy taikasauva.

 

HEINISTÄ TEATTERIA KORTTI 84  SOLMUJA KORTTI 91 
LANKOJA JA NARUJA KORTTI 92 MATERIAALIKORTIT 111 - 115 SEKÄ 119 
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maahan

KASVATTAKAA  KÄYTTÄKÄÄ 

Ryteikköjä  majakeppien ja risujen tuottamiseksi

Pitkävartisia kasveja maitohorsmaa, mesiangervoa, auringonkukkia,  
   maa-artisokkaa, ruohoa majojen seiniksi

Ojan kasveja  ruokoa, osmankäämiä (tarvitsevat kostean maan) 
   majojen seiniksi

Hedelmäpuita  leikattuja oksia majapuiksi

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 22 KASVATA ITSE  MATERIAALIKORTIT 113, 114, 117 JA 118

hakekaa lähimaastosta 
Ruokoa ja keppejä  majojen seiniksi ja rakenteiksi 
Myrskyn pudottamia risuja risumattojen kudontaan

kota 
Etsikää 3-6 keppiä, matonkudetta tai narua, pyykkipoikia ja 
kangasta. Keppien koko määrittää majasi koon. Asettakaa 3 
keppiä maahan vierekkäin, paksut päät tasan. Ottakaa aikuisen 
käsivarren mittainen vahva matonkude tai naru. Tehkää kolmi-
jalkasolmu. Nostakaa kolmijalka pystyyn. Solmikaa lisäkepit 
kolmijalan keppien väliin vaakasuoraan. Lisäkepit kasvattavat 
majan lattian pinta-alaa ja tukevat rakennelmaa. Laittakaa 
kangas majan katoksi ja kiinnittäkää pyykkipojilla.

ruokomaja
Rannoilta löytyvä ruoko on hyvä materiaali pihatöihin. Hakekaa 
pihallenne iso kuormallinen ruokoa. Asettakaa aikuisen käsi-
varren paksuinen ruokojono maahan. Kieputtakaa ja solmikaa 
”ruokomakkara” napakasti matonkuteella. Kun yhdistätte use-
ampia makkaroita peräkkäin, saatte ruokomattoa. Tehkää use-
ampia ruokomakkaroita ja nostakaa makkarat majan tukikaa-
riksi. Kattakaa maja ruokomatolla, ruokokimpuilla tai heinällä.

SOLMUJA KORTTI 91 LANKOJA JA NARUJA KORTTI 92 
PIHAMATTOJEN KUDONTA KORTTI 103 KUDONTATYÖKALUJA KORTTI 104
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majat

KASVATTAKAA   KÄYTTÄKÄÄ

Pajua    majan ja labyrintin seinärakenteiksi
Krassia, humalaa   seinien peittomateriaaliksi
Maitohorsmaa, mesiangervoa, majan ja labyrinttien seiniksi 
auringonkukkia, maa-artisokkaa 

Hedelmäpuita, marjapensaita majarakenteiksi (hidaskasvuisia)

KORTTI 22 KASVATA ITSE KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 46 MARJAISA PIHA KORTTI 117 PAJUT

pajumaja
Hankkikaa noin 50 pitkää pajunvitsaa 
ja saman verran lyhyempiä vaakasidok-
siksi. Lisäksi tarvitsette vahvaa narua 
tai pajun kuoria sitomiseen. Merkitkää 
majan paikka maahan. Istuttakaa vitsat 
20 - 30 cm syvyyteen, 20 cm välein. 
Kun olette istuttanut pistokkaat, kastelkaa 
ne hyvin ja tiivistäkää maa ympäriltä. 
Sitokaa oviaukko  muotoonsa. Sitokaa 
pistokkaat yhteen majan huipulla. Kiin-
nittäkää vaakapuut sitomalla pystypuihin. Vaihtoehtoisesti voitte punoa vaakapunosta 
majan tyveen ja majan puoliväliin (kuva sivu 11). Käyttäkää silloin pitkiä vitsoja vaa-
kapuiksi. Punokaa joka toisen pistokkaan edestä ja joka toisen takaa. Kun maja alkaa 
versota, punokaa versoja ristiin rastiin majan seiniin. Muistakaa kastella majaa sään-
nöllisesti, kunnes pajut ovat juurtuneet. Maja kannattaa tehdä keväällä, kun maa on 
kostea ja kasvu on lähdössä käyntiin.                          KORTTI 91 SOLMUJA

labyrintit ja tunnelit
Piirtäkää maahan yhdessä labyrintti tai tunnelisto. Rajatkaa seinät kivillä tai kepeillä. 
Istuttakaa seinämiksi kasveja, esimerkiksi pajuja tukirakenteiksi ja korkeakasvuisia heiniä 
tai köynnöksiä väliin seiniksi. Rakentakaa köynnöstäville kasveille kepeistä aitaukset 
tukikepeiksi. Voitte kiinnittää kasveja kasvamisen tahtiin kalastajalangalla keppeihin 
kiinni, jotta ne kasvavat pystyyn seiniksi. Korkeat köynnökset vaativat korkean tukira-
kenteen esim. kotakepit tai tukilangat. Alle metrin mittaiselle leikkijälle matalampikin 
kasvusto on jo viidakko ja valmis labyrintti!
KOTARAKENTEITA KORTTI 10 AITAUKSIA KORTTI 78
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puuhun

etsikää lattian tukipuiksi 4 - 6 tukevaa rankaa, 
halkaisijaltaan 10 - 15 cm ja pituudeltaan 2 - 4 m riippuen puiden etäisyydestä. Hank-
kikaa kestävää narua sitomiseen. Etsikää tukevia, vähintään 8 cm pakuisia, rankoja tai 
lautoja kaidepuiksi ja lattiaksi. Lattialaudat eivät saa notkua, kun seisotte niiden päällä. 
laskekaa lattiamateriaalin menekki majan ulkomitoista. Etsikää työkaluiksi saha, va-
sara, mitta ja nauloja. Suunnitelkaa katon ja seinien materiaali ja hankkikaa niihin 
materiaalit. Kattoon ja seiniin voitte käyttää ruokoa, havuja, kangasta, heinämattoja ja 
pajupunosta.
TYÖKALUPAKKEJA KORTTI 100 MATERIAALIKORTIT 113, 114 JA 118

maja puuhun
Etsikää tai rakentakaa ensimmäiseksi tukevat tikkaat. 
Etsikää sopiva puuryhmä majapaikaksi. Majan muoto 
ja koko määräytyy puiden sijainnin mukaan. Helpointa 
on rakentaa maja paikkaan, missä neljä puuta kasvaa 
neliön muodossa muutaman metrin päässä toisistaan. 
Jos välimatka on pitkä, lattiankannakkeiden on oltava 
paksumpaa ja kestävämpää puuta.

Päättäkää majan korkeus maan pinnasta, katon korkeus 
lattiasta ja tikkaiden paikka. Mitatkaa puiden väliset etäi-
syydet. Hommaa helpottaa suunnitelmapiirros majasta, johon merkitsette mitat. Puut 
eivät kasva suorassa, joten eri kerroksiin tarvitaan erimittaiset tukipuut.

Sahatkaa puut sopivan mittaisiksi maassa ennen puuhun kiinnittämistä. Kiinnittäkää 
ensin kaikki kantavat lattian tukirangat pukkiköytöksillä puihin. Sen jälkeen naulatkaa 
lattialankut ja seinälaudat kiinni tukirakenteisiin. Lopuksi kiinnitätte päälle katon.

Älkää naulatko eläviin puihin nauloja. Tehkää kaiteet ja seinät riittävän vahvoista mate-
rialeista, etteivät ne petä nojatessa. Olkaa varovaisia rakentamisvaiheessa, ettette hor-
jahda korkealta! Tarkistakaa narujen ja rakenteiden kestävyys säännöllisesti.

KEINUJA KORTTI 54  TIKASOHJEET JA PUKKIKÖYTÖS KORTISSA 68  
SOLMUJA KORTTI 91 NARUJA JA LANKOJA KORTTI 92 
KUDONTA KORTTI 103 KERJUULISTA KORTTI 110

Espinassous Louis: Rakennetaan maja. Kustannusosakeyhtiö Nemo 2010. 
Meskanen Pihla: Pieni majakirja, Tammi 2008. 
Pallasmaa, Juhani: Eläiten arkkitehtuuri. Suomen rakennustaiteen museo 1995.

KORTTI 50 KASVIHUONEET JA SAVIMAJAT
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perustaminen

Pöheikön perustaminen alkaa siitä että säästätte olemassa- 
olevan ja annatte villien villiintyä. Pienessä pihassa pöheikkö  
saa vallata kompostin viereisen nurkkauksen, kukkapenkin reunan tai ojanpenkan. 
Isossa pihassa pöheiköille voi rajata omia rauhoitettuja alueita. 

KORTTI 68 AITAUKSIA KORTTI 96 KOMPOSTI

pöheikkökasveja
Takiaiset   Ohdakkeet  Nokkoset

Heinät   Pajut   Voikukat

Yrtit   Maitohorsma  Mesiangervo

Kirsikka   Pihlaja   Herukat

Ruusut (Huom! piikit) Ohdakkeet  Vadelma

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT  KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOITA KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN KORTTI 48 VILLIRUOKAA 
KORTTI 62 LEIKKIRUOKA-AARTEET KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA 

Pöheikön perustaminen lisää luonnon monimuotoisuutta. Varjot sekä suojapaikat kut-
suvat eläimiä ja eläimet tuovat tullessaan uusia kasveja. Pöheikön katveessa on hyvä 
ihmisenkin levähtää ja rakentaa oma piilopaikkansa.

Pöheiköistä saavat syötävää niin eläimet kuin ihmisetkin. Pöheikön lajisto määrittelee 
ravintokäytön. Lajistoa voitte lisätä keräämällä kasvien siemeniä joutomailta tai siirtä-
mällä kokonaisia kasveja. Tarpeen tullen pöheikköä kuritetaan karsimalla materiaaleja 
leikkikäyttöön. Eläinten pesiä ja poikasia on silloin syytä varoa.

KASVIEN KASVATUKSESTA KATSO KORTIT 93 - 96

pajut
Saatte pihaanne nopeasti kasvavan korkean pöheikön pajuista. Aikaisin keväällä kuk-
kiva pensas on ötököiden korvaamaton ravintolähde ja pajupensaikot tarjoavat linnuille 
suojaisia pesäpaikkoja. Nopeasti kasvavat pajut ovat leikki- ja luontopihan selkäranka 
sekä ympärivuotinen ilo! Pajut ovat leikkipihojen perusmateriaalia, joten istuttakaa niitä 
lähellenne paljon eri lajeja.

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE  KORTTI 117 PAJUT
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puutarha

Perhosystävällisten pihojen, puutarhojen ja parvekkeiden  
perustaminen on luonnonsuojelutoimintaa käytännön tasolla.  
Perhoset viihtyvät luonnonmukaisesti hoidetussa puutarhassa. Valitkaa 
perhosmaallenne aurinkoinen ja tuulelta suojainen paikka. Kasvien valinta riippuu 
maaperästä ja valon määrästä. Toiset kasvit suosivat runsasravinteista puutarhamultaa, 
toiset taas selviävät kuivassa, niukkaravinteisessa maassa. Huomioikaa myös kasvien 
kasvuvyöhykkeet, osa kasveista ei viihdy pohjoisessa, osa ei etelässä. Löydät tietoa 
kasvupaikoista alla olevasta kirjavinkistä. Voit myös kasvattaa niityn, koska ne houkut-
tavat perhosia pihaan.

Perhoskasvit kannattaa sijoittaa ryhmiin. Tutkikaa kasveja ja rakentakaa pihanne siten, 
että se kukkii aina. Silloin perhosilla on aina riittävästi ravintoa, jolloin ne munivat ja 
toukat kasvavat aikuisiksi. Voitte aloittaa yrteistä tai kokeilla ruukkupuutarhaa perhos-
puutarhana. Helppoja ja hyviä perhoskasveja ovat nokkonen, pietaryrtti, ohdakkeet, 
mäkimeirami ja mintut. Niistä hyötyvät useat eri perhoslajit. Syksyisin ylikypsyneet 
omenat, kirsikat ja marjat houkuttelevat myös perhosia.

PERHONEN  ISÄNTÄKASVI 
Amiraaliperhonen  Nokkonen 
Apolloperhonen  Isomaksaruoho, valkomaksaruoho 
Auroraperhonen  Ristikukkaiskasvit, esim. kaalit, sinappi 
Herukkaperhonen  Nokkonen, humala, raita, jalava, mustaherukka 
Hohtosinisiipi  Apilat, keltamaite, puna-apila 
Kangasperhonen  Erilaiset varpukasvit, esim. puolukka, mustikka 
Ketohopeatäplä  Yleensä erilaiset orvokit 
Lanttuperhonen  Ristikukkaiskasvit, esim. kaalit, sinappi 
Neitoperhonen  Nokkonen 
Nokkosperhonen  Nokkonen 
Ohdakeperhonen  Ohdakkeet, nokkonen 
Sitruunaperhonen  Korpipaatsama, orapaatsama 
Suruvaippa  Koivu, raita 
Tesmaperhonen  Eri heinä- ja saralajit

Cajander Riku: puutarhan parhaat perhoskasvit, Maanhenki Oy 2008.

KORTTI 30  NIITYN PERUSTAMINEN  KORTTI 32 ÖTÖKKÄKODIT 
KORTTI 70 KETJUPUUTARHA MAANVILJELYKORTIT 93 - 96 SEKÄ 98 - 99
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perennoja

Perennat ovat monivuotisia kukkivia kasveja. 
Perinteisiä perennoja, etenkin maatiaislajeja, on testattu 
maamme pihoilla ja puistoissa vuosikymmeniä. Ne ovat useimmiten helppohoitoisia, 
hyvin leviäviä ja siten mainioita vaivattoman puutarhan kasveja. Perennoja löytyy 
kaikille kasvupiireille, maaperille ja mikroilmastoille sopivina lajikkeina. Tutustukaa 
kirjallisuuden välityksellä eri lajien toiveoloihin. Voitte myös perustaa perennapenkin 
luonnon omista villeistä perennoista ja hyötykasveista. Talvisin perennapenkki tuottaa 
leikkeihinne talventörröttäjiä. 

KORTTI 72 LUMI MATERIAALINA

yrttejä
Ruohosipuli Meiramit ja oreganot Timjamit  Värimintut
Sitruunamelissa Mintut (ei pienten lasten suuhun. mentholi on liian voimakasta)

perinneperennoita
Malvat  Kurjenpolvet Päivänkakkara Maksaruohot 
Tervakko  Kurjenkello Lemmikki Herttavuorenkilpi
Kaunokainen Kultapallo Humala  Palavarakkaus
Syysasteri Illakko  Päivänkakkarat Jasmikkeet ja ruusut

Alanko Pentti, Kahila Pirkko, Ukonhattu ja ahkeraliisa. Perinteiset koriste- ja hyötykasvit. Tammi 
1994. Alanko Pentti, Kahila Pirkko, Palava rakkaus ja särkynyt sydän. Tammi 2005.

villejä perennoita
Voikukka  Apilat  Leskenlehti Mansikat 

komeita hyötykasveja
Mansikat  Maa-artisokka Raparperi Lipstikka  Sikuri 

kukkia siemenistä
Kerätkää kaikenlaisia siemeniä ja kokeilkaa millaisia kukkia niistä kasvaa.   

KORTTI 40 TUOKSUVA JA HAISEVA PIHA KORTTI 70 KETJUPUUTARHA 
KORTIT 93 - 99 KASVIEN KASVATUKSESTA  MATERIAALIKORTTI 115 KUKAT 
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itse

Kasvit tarjoavat ravintoa kaikille aisteille. Kasvimaallanne 
voitte kasvattaa syötävää maiskuteltavaksi tai yrttejä ja kukkia 
tuoksuteltavaksi. Kasvit tarjoavat myös hypisteltävää ja katseltavaa. Hyötytarhan voi 
perustaa erilaisista syistä, leikkimateriaalien, ötököiden hyvinvoinnin tai itselle ruuan 
tuottamiseksi. Meillä kaikilla on erilaisia tarpeita siihen. Leikkipihojen kasvimaalla viih-
tyvät niin villit kuin kesytetyt kasvit sulassa sovussa keskenään.

Pienimmällä vaivalla selviätte, kun valitsette hyötytarhaan monivuotisia yrttejä ja itsekyl-
väytyviä kasveja kuten tilliä, palsternakkaa ja kehäkukkaa. Kateviljely vähentää kastelun 
ja kitkemisen tarvetta. Istuttakaa hyötytarhan reunamille ja alueita rajaamaan marjapen-
saita sekä hedelmäpuita. Lumen peittämäkin kasvimaa tuottaa teille talventörröttäjinä 
erilaisia leikkimateriaaleja.

Mikäli viljelette ravintokasveja, huolehtikaa, että ne ovat saasteettomalla paikalla, etäällä 
teistä ja tuotantolaitoksista. Huomioikaa sama lasten ja vanhusten leikkimateriaalien 
kasvatuksessa, jotta niihin on mahdollista tutustua kaikin aistein ja kaiken ikäisenä.

HALUATTEKO  KASVATTAKAA

Laastaripuutarhan  ratamoja

Herkkupuutarhan  nokkosia, voikukkia, ratamoja, poimulehtiä, maitohorsmia,  
   ruohosipulia ja vihanneksia

Ötökkäpuutarhan  nokkosia, voikukkia, mäkimeiramia, timjamia, iisoppia 
   ja ruohosipulia  

Kukkapuutarhan  auringonkukkia, kehäkukkia, voikukkia ja mausteyrtttejä

Siipipuutarhaan  vuorenkilpiä, poimulehtiä, takiaisia ja leskenlehtiä

Syötävää ja säilöttävää nokkosia, voikukkia ja ratamoja

Syötäviä kukkia     krasseja, ruusupapuja, ruiskaunokkeja, orvokkeja,  
   kurkkuyrttiä, kehäkukkia, väriminttua ja sikuria

Tuoksuja ja makuja  ruohosipulia, minttuja, sitruunamelissaa,  
   mäkimeiramia, saksankirveliä, kuukausimansikkaa,  
   raparperia (huom! myrkylliset lehdet)

 
KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN 
KORTTI 32 ÖTÖKKÄKODIT KORTTI 42 MAKUKARTTA PIHALLE 
KORTTI 93 MAAN PERUSTAMINEN   KORTTI 95 MAAN HOITO 
KORTTI 96 KOMPOSTOINTI KORTTI 97 KUMPPANUUSKASVIT 
KORTTI 98 LANNOITTAJIA JA KARKOTTAJIA KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA
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käyttötavat

Perinteisesti pyykkiä on kuivattu nurmella auringon valkaistessa 
pyykkilaudalla hangatut ja padassa keitetyt liinaset. Mattopyykkiä varten
tarvitsette ämpärin, mäntysuopaa ja juuriharjan. Heikkoselkäiset voivat pestä matot 
pöytien äärellä. Lapsilla mattopyykki hoituu maassa harjaten. Hihojen, paidanrinta-
musten ja essunhelmojen kostuessa hyväntuoksuisella mäntysuovalla heräävät eloon 
niin vanhat kuin uudet muistot. Matot kuivuvat 
aitaa tai pihapenkkejä koristaen ja pyykkinarut 
vapautuvat leikkikäyttöön. 

Pyykkinarut ovat helppo tapa mille vaan ripus-
tamiselle, rakentamiselle tai tilan rajaamiselle. 
Hankkikaa varastoihinne iso kerä sisalnarua 
tai vahvaa trikoista matonkudetta. Lisäksi tar-
vitsette kopallisen pyykkipoikia.

 piirtäminen ja 
maalaaminen 
Pihalle on helppo virittää kankaita tai vanhoja 
lakanoita roikkumaan pyykkinaruille. Leikatkaa 
heinänkorsi, oljen tai sulan pää vinosti terävällä 
veitsellä. Mitä ohuempi putki on, sitä kapeampaa jälkeä kynänne piirtää. Musteena 
voitte käyttää marjojen mehua. Sen saatte esille puristamalla marjat lusikalla rikki.

Maalatkaa makuja sormillanne. Pursottakaa lautaselle hilloja tai muhentakaa vihreistä 
syötävistä kasveista tahnaa.

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 46 MARJAISA PIHA 
KORTTI 48 VILLIRUOKAA KORTTI 116 MARJAT

nukketeatteri
 Pingottakaa pyykkinaru kahden puun väliin. Heittäkää päälle kankaita, valoverhoja, 
tilkkutäkkejä. Heittäkää maahan sekä katsomon että näyttelijöiden puolelle räsymattoja. 

näyttelyt
Rakenteiden valmistaminen on helppoa pyykkinaruille, joihin voitte kiinnittää ripustus-
lankoja tai teoksia suoraan pyykkipojilla roikkumaan.

KORTTI 84 HEINISTÄ TEATTERIA KORTTI 100 TYÖKALUPAKIT 
KORTTI 101 MUOVIN VAIHTOEHDOT    KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA
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paikkoja

TARVITSETTE KÄYTTÄKÄÄ

Hiekkaa  purojen kaiveluun

Lätäköitä  hyppelyyn, ötököiden kasvupaikaksi

Aamukastetta ihmettelyyn

Keppejä  kaivelukepeiksi, siltojen rakentemiseen

Kiviä  silloiksi

Astioita  veden lorotteluun astiasta toiseen, taimien ja kavereiden  
  kasteluun, varpaiden liotteluun vedessä

Rännejä  veden siirtelyyn

Tynnyreitä veden keräämiseen ja säilytykseen 

Voitte polskutella vedessä. Käyttäkää sitä kivien maalaamiseen, savivellin tekemiseen, 
leikkipöperöiden liemenä, myllynrattaiden  pyörittäjänä, veneen uittamiseen ja tietysti 
pihan kasvien kasteluun. Ilo jatkuu pidempään, kun keräätte sadeveden talteen turvalli-
sesti katettuihin tynnyreihin. Mitä sateisempi ja kuraisempi ilma on, sitä riemukkaampia 
läträysleikit ovat. Lapsilla on leikkipihalla oikeus kokonaisvaltaiseen vuodenaikojen 
tuntemiseen.

uittamo
Voitte juoksuttaa suurista astioista vettä rännejä pitkin pienempiin. Itse nikkaroidut vesi-
myllyt liikkuvat samalla työn touhussa. Vesi tarjoaa loppumattoman moniaistisen leikki- 
puiston. Voitte lisätä leikin mielenkiintoa kelluvilla ja uppoavilla esineillä. Luonnon-
materiaalit ruokkivat mielikuvitusta ja harjoittavat havainnointikykyä. 
KORTTI 52 LAIVOJA, MYLLYJÄ MATERIAALIKORTIT 111 - 119

purot
Virtaava vesi innostaa lasta tutkimaan heijastuksia, kimalluksia ja vauhdilla kiitäviä pikku-
tikkuja. Pienenkin lapsen voimat riittävät pehmeään maahan piirtämiseen ja patojen 
rakenteluun. Lapselle keväisen luonnon äänet ja tunnut ovat huima seikkailu. Ihmeet 
alkavat kotipihalta. Varatkaa pihallenne isoja ja pieniä keppejä omien purojen kaiveluun 
sekä erilaisia kelluvia lehtiä, tikkuja ja neulasia uittohommiin. Asetelkaa tikkuja puron 
yli sillaksi ötököille. Rakentakaa kivistä ja hiekasta aitoja patoamaan veden juoksua. 

KORTTI 101 MUOVIN VAIHTOEHDOT KORTTI 102 PIHAKALUSTEET 
KORTTI 109  TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE KORTTI 110 KERJUULISTA
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lähelle

Voitte kasvattaa päiväkodin ja koulun ympäristöön 
leikkimateriaaleiksi puita ja pensaita. Ne tarjoavat varjoa,  
leikkipaikkoja ja -materiaaleja sekä elämyksiä. Huomioikaa lajivalinnassa kasvuolo-
suhteet ja kasvillisuusvyöhyke. Suosikaa siis lajeja, joita löytyy läheltä ja helposti. 

Mänty ja kuusi kävyt, neulaset, pudonneet oksat

Paju  elävät ja vuosittain alasleikattavat piiskaoksat, pajunkissat, lehdet  
  (nopeakasvuinen)

Vaahtera  lehdet, kukat, siemenet, pudonneet isot oksat

Tammi  terhot, lehdet, pudonneet oksat (puu on myrkyllinen)

Hedelmäpuut nuput, kukat, lehdet, pudokkaat, pudonneet ja leikattavat oksat 

Marjapensaat  lehdet, leikattavat oksat, marjat

Pihlaja   kukat, pudonneet oksat, lehdet, marjat

Ruusu  nuput, marjat, kukat, lehdet 

KORTTI 4 PAIKKOJA KOHTAAMISILLE KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA 
KORTIT 8 - 12 MAJOJA KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA 
KORTTI 34 ELÄINTEN PESÄT KORTTI 44 TASAPAINOILUVÄLINEITÄ 
KORTTI 52 LAIVOJA, MYLLYJÄ KORTTI 54 KEINUJA 
KORTTI 56 HEPPOJA KORTTI 64 PIILOJA, KOLOJA 
KORTTI 76 SOITTIMIEN PIHA KORTTI 80 LENNOKKEJA, LEIJOJA 

puiden istutus
Kaivakaa puille ja pensaille kunnon kuoppa maahan, vähintään 50 x 50 x 50 cm, mie-
luummin suurempikin. Heittäkää kuopan pohjalle kompostimultaa pari lapiollista, muukin 
lannoitus sopii pienempinä määrinä. Täyttäkää kuoppa kasteluvedellä. Laittakaa kuop-
paan kasvi ja lapioikaa päälle kaivamanne multa. Jos maa-aines on kovin savista, heit-
täkää savimaan sekaan hiekkaa hiekkalaatikosta. Istuttamisessa on tärkeää saada kaikki 
juuret tiiviisti maan kanssa yhteen. Sen vuoksi täyttäkää istutuskuoppa hyvin ja tallokaa 
sen päälle kevyesti. Kasatkaa lopuksi multa puun ympärille kohopenkiksi. Mikäli vesi 
jää seisomaan puun ympärille, kuolevat puunne helpommin talvella. 

Istutettu pieni puuvauva tarvitsee kosteutta. Kattakaa maa puun ympäriltä lehdillä ja 
ruohosilpulla, että kosteus pysyy maassa paremmin. Istuttakaa puun juurelle maan-
peittokasveja, marjoja tai muita maan pinnan peittäviä kasveja, jotta maa-aines puiden 
ympärillä pysyy ravinteikkaana ja muhevana. Esimerkiksi herneet tuottavat köyhään 
maahan typpeä muiden kasvien ravinteiksi.

KORTIT 93, 95, 96 ja 99 KASVIEN HOIDOSTA  
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perustaminen

Voitte perustaa niityn minne vaan. Vähäravinteinen hiekka 
on oiva alusta niitylle, kunhan lisäätte maahan hieman humusta  
mullan, kompostimullan tai turpeen muodossa. Viljelykäytössä ollut peltomaa 
on ravinteisuudeltaan rehevää, jolloin voitte köyhdyttää maata esimerkiksi lisäämällä 
sinne hiekkaa tai turvetta. Jos perustatte niittynne ruohikolle, kilpailevat kukkien kanssa 
elintilasta myös heinät ja rikkakasvit. Parhaaseen lopputulokseen pääsette silloin, jos 
poistatte heinien turpeet ja rikkakasvien juuret mahdollisimman tarkoin. Tämä onnistuu 
kaivamalla pintamaa pois.

Kylväkää niittykukkien siemenet pintaan, sillä monet niistä itävät valossa. Itäneiden kas-
vien juuret lähtevät kevätkosteuden perässä kulkemaan syvälle maahan. Jos kastelette 
niittyaluetta, kasvien juuret jäävät maan pintakerrokseen ja odottavat jatkossakin vettä 
ylhäältä päin. Antakaa siis niittynne kostua vain luonnon omalla sateella. 

Niityn perustamiskesänä kukkien taimet kasvattavat juuristoa ja niille kehittyy vain pieni 
lehtiruusuke maan pinnalle. Kukkien sekaan voitte kylvää harvaan heiniä. Opetelkaa 
tunnistamaan rikkaruohot ja siirtäkää ne niityltä omaan rikkaruohotarhaan, jotta niitty-
kukat vahvistuvat. Tehkää näin ainakin ensimmäisenä vuonna.

Jos niityllänne on runsaasti heiniä tai rikkakasveja, niittäkää alue kaksi kertaa kesässä 
Ensimmäisen kerran touko - kesäkuun vaihteessa ja toisen kerran syyskuun alussa. Yli 
15 cm niittokorkeus säästää kukkien lehtiruusukkeet. Korjatkaa niittojäte pois ja käyt-
täkää katteena kasvimaalla. Voitte köyhdyttää maata säännöllisellä niitolla. Haravoikaa 
kasvit pois ja käyttäkää leikeissä, lampaiden herkkuna tai kompostissa.

NIITTYKUKKIA

Ahdekaunokki* Keltasauramo Ketokaunokki Kyläkurjenpolvi

Käenkukka Lehtosinilatva  Mäkimeirami Mäkitervakko 

Nuokkukohokki Nurmikaunokki Pietaryrtti Pulskaneilikka 

Puna-ailakki Purtojuuri Päivänkakkara Rantakukka 

Ruiskaunokki Ruusuruoho Vuohenkello * tummennetut kestävät hyvin rikkakasveja

lisätietoa 

www.kukkivaniitty.net/sivusto/perust.html 
www.suomenniittysiemen.fi/4_ohjeet.php 
kotiliesi.fi/puutarha/neuvot-vinkit/perusta-niitty-nain  

KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA 
KORTTI 100 TYÖKALUPAKIT KORTTI 116 MAA-AINEKSET
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Kasvillisuudeltaan monimuotoinen ja rakenteilltaan  
elävä piha houkuttaa luokseen ötököitä. Ötökkäpihan kivien  
alta, kantojen koloista ja kaarnan koukeroista löytyy aina luupeilla katseltavaa.

ötökkäpihan periaatteet
KUTSUKAA ötököitä pihaan tuoksuilla ja mauilla. 

JÄTTÄKÄÄ pihakulmaus hoitamatta ja antakaa nurmikon kasvaa pituutta.  
  Antakaa lehtien maatua maahan kastematojen ruuaksi.

PERUSTAKAA komposti matojen ja toukkien kodiksi.

KASATKAA kiviröykkiöitä siirojen, kimalaisten ja maamehiläisten kodeksi. Kivien 
  alle majoittuu moni-ilmeinen mato- ja etanakansa mielellään.

ARVOSTAKAA lahopuuta. Jättäkää pihaan kannot ja syysmyrskyssä pudonneet suuret 
  oksat. Tuokaa pihaanne iso kasa lahopuuta koppakuoriaisten kodiksi.

KAIVAKAA lammikoita. Pienet hytttysentoukat kasvavat seisovassa vedessä.

NIPUTTAKAA kuivia ruokoja ja solmikaa ne yhteen langalla. Asetelkaa pihalle  
  ötököiden kodeiksi.

 
KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN  KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN        KORTTI 96 KOMPOSTIN PERUSTAMINEN

MATERIAALIKORTIT 113, 116, 118 

perhosbaari
Perhosbaarit houkuttelevat perhosia luoksenne. Tarvitsette kulhon, kuten kahvikupin. 
Asettelkaa kulhoon imumatoksi palanen käytöstä poistettua patjaa. Imeyttäkää siihen 
punaviiniä, hunajavettä tai kotikaljan, fariinisokerin ja hiivan sekoitusta. Antakaa jäl-
kimmäisen seoksen käydä pullossa kaksi päivää ja kaatakaa sitä imumattoon tarvittaes-
sa. Sijoittakaa perhosbaari pihamaalle.

öppiäispölli
Etsikää vanha pölli tai lauta käsittelemätöntä puuta. Poratkaa siihen läpimitaltaan eri-
kokoisia reikiä (3 - 10 mm). Älkää poratko reikiä läpi. Reikien syvyys voi vaihdella. 
Ulkona kerrostaloon muuttaa monen sortin ötököitä. 

KORTTI 100 TYÖKALUPAKIT        KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE 
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pesät

kasvattakaa 
Lehtipuita  syksyn varisseista lehdistä haravoituja isoja kasoja  
   siilien talviunipaikoiksi

Kukkivia puita  kutsumaan hyönteisiä, jotka kutsuvat taas lintuja luokseen 
 
Havupuita  lintujen ja oravien pesäpuiksi

Risuja tiputtavia puita pienten eläinten risukasoiksi myrskyn jälkeen,  
   lintujen pesäaineiksi

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
MATERIAALIKORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET

Pöheikköjä, niittyjä kaikenlaisia eläimiä viehättämään
KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN 

KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN 

Kauraa   lintujen talviruuaksi. Kootkaa heinä- 
Pihlajanmarjoja  tuposta ja matonkuteista säilytys- 
Muita marjoja  koppa linturuuille. Voitte vahvistaa 
Auringonkukkia  pohjan risuilla. Koppa sopii myös 
   lintulaudaksi oksaan ripustettuna.
 KORTTI 22 KASVATA ITSE 
 KORTTI 46 MARJAISA PIHA 

rakentakaa, etsikää
Pönttöjä  linnuille ja lepakoille
  www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml
  www.lepakko.org -> julkaisut ja ohjeet -> lepakkopönttö

Laakea astia lintujen ja eläinten juoma-astiaksi

kasatkaa
Lahopuu- ja multakasoja pienten nisäkkäiden kodeiksi 

Tiili- ja kivikasoja  sisiliskojen kerrostaloksi,  
   matelijoiden ja jyrsijöiden kodeiksi  
KORTTI 88 VUODENAIKATYÖT  KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE 
KORTTI 110 KERJUULISTA KORTTI 116 MAA-AINEKSET
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Miettikää millaisia ääniä haluatte pihallenne.  
Hiljaisuuden, eläinten, luonnon, vuodenaikojen, kasvien,  
työnteon vai eri-ikäisten ihmisten ääniä. Etsikää äänet. Kutsukaa äänet luoksenne.

hiljaisuutta
Painakaa korva vasten maata, kuuluuko sieltä ötököiden mönkinä? Raivatkaa hiljaisuuden 
pesä pihanurkan ryteikköön. Vierailkaa päiväkodin pihalla iltahämärässä.

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN 
KORTTI 86 PIENTEN IHMEIDEN KOTIPAIKAT

eläimiä
Luonnon luokseen päästänyt piha kuhisee myös eläinten elämää ja ääniä.

KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 32 ÖTÖKKÄKODIT 

KORTTI 34 ELÄINTEN PESÄTvuodenaikoja
Luonto kuten sinä itsekin ääntelet eri tavoin vuodenaikojen mukaan. Höristelkää tuu-
leen ja tehkää kämmenistänne norsunkorvat.  

KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA 
KORTTI 72 LUMI MATERIAALINA

kasveja
Miten pihanne viljapelto suhisee? Kuinka erilaiset puut humisevat? Niityn äänet ovat 
kiireistä pörinää, kun kasvimaalla työskentelevät vaiteliaammat madot.

KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 

KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINENtyöntekoa 
Kaivakaa, kuopsutelkaa, haravoikaa, lakaiskaa, niittäkää, kahlatkaa, rakentakaa....

KORTTI 87 TYÖKASVATUS 
 

kieliä, tarinoita, loruja
Toivotteko pihallenne tarinoita, murteita, kieliä? Kutsukaa luoksenne tietäjiä ja taitajia, 
äitejä, isiä, setiä, tätejä, mummoja, vaareja ja talonmiesukkoja, muista maista kulkeneita. 
Kuulostelkaa toistenne loruja, sanoja, lauluja. Mitä ääniä itsestäsi lähtee, entä pienestä 
tai isommasta ystävästäsi?

KORTTI4 PAIKKOJA KOHTAAMISILLE 
KORTTI 76 SOITTIMIEN PIHA  KORTTI 84 HEINÄTEATTERIA
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Kosketusaistimus ja ihon kyky lukea ympäristöään ovat  
suhteessa lapsen minäkuvan kehitykseen. Lapsi nauttii kurasta,
lätsyttämisestä, hypistelystä ja läträämisestä. Lapsi heittäytyy ilolla viimaan ja tuiskuun 
tuntemaan tuulen ja veden voiman. Rakasta likaista lastasi!  Antakaa lapsille oikeus 
tuntea vuodenajat, olla märkä, kohdata talvi, huomata kevät. 

kasvattakaa hypistelyyn 
Tammia  terhojen tuottamiseksi (älä syö myrkyllisiä terhoja!)

Omenoita kerätkää pudokkaita sammioihin hypisteltäviksi

Marjoja  puristeltaviksi maaleiksi, erilaisiksi muodoiksi

Kiviä ja hiekkaa korkeiksi ja mataliksi alueiksi hypellä ja tuntea maailma

Neulasia  erilaisten neulasten, erilaisten tuntumien vastaanottamiseen

Kasveja  ruokoja, heiniä, pitkiä, lyhyitä, risuja, kukkia, kaikenlaisia 
  tuntumia tarjoamaan, pehmeyttä, kovuutta, taipuisuutta, 
  sileyttä, rosoisuutta....

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 46 MARJAISA PIHAläträykseen 

Vesi ja pesuvati ovat yksinkertainen tie tuntoaistin kutkuttamiseen. Muistakaa ulkoilla 
sateella, niin tihkussa kuin kaatokelillä. On tärkeää hyödyntää myös sade, kasvoille 
tihkuvana, myrskynä ympärillä laukkaavana ja usvana leijuvana.

KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA

lällyttelyyn
Murustakaa savea pesuvatiin. Lisätkää vettä. Antakaa pienten tassujen vaivata savivelliä 
niin kauan, että savi on sileää ja samettista. Osaako sormi piirtää navan ympärille ren-
kaan? Miltä näyttää savinen käpälänjälki painettuna mummin jalkapohjaan? Valitkaa 
savihassuttelulle paikka, jossa roiskeet eivät haittaa ja lapsi voitte pulahtaa paljuun 
huuhtomaan savet koko pesueen massuista.

KORTTI 116 MAA-AINEKSET

upotteluun
Mikä onkaan nautinnollisempaa kuin työntää varpaansa pehmeään hiekkaan? Paljaat 
jalat hiekassa, sammalikossa ja kasteisella nurmella ovat etuoikeus meille kaikille.

KORTTI 116 MAA-AINEKSET
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haiseva piha

KASVATTAKAA MIKSI?
Kukkia  seppeleiksi, kimpuiksi, tuoksuteltaviksi kentiksi
Marjoja  tuoksuviksi koruiksi
Yrttejä  tuoksua myös sisälle ja ruokiin tuomaan
Ruohikkoja kaikenlaisia, jotta ne tuottavat monenlaisia hajuja
Komposti  maatuvan ja muuntuvan kasvimaailman haistamiseksi

KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 96 KOMPOSTI

nuuhkintaretkiä
Suunnitelkaa pihanne siten, että pääsette tuoksuretkille, hajuretkille ja nuuhkinta-retkille. 
Piirtäkää vaellusreiteistä kartastot ja jakakaa luokkien ja ryhmien kesken, jotta muutkin 
löytävät teille ihmeelliset nenällä löydettävät kohteet.

Suunnitelkaa erilaisia reittejä. Miltä sama piha tuoksuu yöllä, entä aamulla? Mikä paikka 
on paras sateen jälkeiseen nuuhkintaan? Mistä nurkasta haistatte tulevan myrskyn? Kir-
jatkaa ylös talven ja kevään taittumisen hajut sekä syksyn maatuvien lehtien tuoksut-
telun parhaat löytäpaikat.

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 22 KASVATA ITSE KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN KORTTI 46 MARJAISA PIHA 
KORTTI 48 VILLIRUOKAA KORTTI 58 PELLAVAN VILJELY 
KORTTI 62 LEIKKIRUOKA-AARTEET KORTTI 66 SADONKORJUUPIHA 
KORTTI 70 KETJUPUUTARHA KORTTI 98 LANNOITTAJIA, KARKOITTAJIA

seppeleitä
Kerätkää kimppu pitkävartisia kukkia. 
Ottakaa kaksi kukkaa. Kiepauttakaa 
toisen kukan varsi kukkien välistä ja 
kääntäkää varret samaan suuntaan. 
Ottakaa seuraava kukka. Laittakaa 
kukka edellisen viereen ja kiepauttakaa uuden kukan varsi näiden välistä. Kääntäkää 
varsi samaan suuntaan edellisten varsien kanssa. Ottakaa uusi kukka ja jatkakaa lisää-
mistä kunnes seppele yltää pään ympäri. Solmikaa seppele renkaaksi matonkuteella. 

KORTTI 115 KUKAT
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pihalle

kirpeyttä
Maistakaa marjoja herukkapensaasta, joka kasvaa kasvimaan reunamilla. Puraiskaa 
karviaista, se voi olla kirpeä tai makeaksi kypsynyt. Haukatkaa vihreää omenaa.

KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 28 ARBORETUM PIHALLE 

KORTTI 46 MARJAISA PIHA

makeutta
Etsikää makeutta mansikoista kasvimaalta tai perennapenkeistä. Etsikää makua vadelma-
pensaasta, joka kasvaa labyrintin seinämissä. Lipaiskaa makeutta kukkien medestä kas-
vimaalla. Mutustelkaa päälle apilan pieniä kukkatöröjä. Maistakaa punaista omenaa.

KORTTI 12 ELÄVIÄ MAJOJA 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA

happamuutta
Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista. Niitä on pihanne metsikössä. Ruusunmar-
joja kasvaa pihanne aitana ja ryteikössä villinä. Puraiskaa perennapenkin raparperiä, 
mutta älkää syökö lehtiä, ettei vatsanne tule kipeäksi. 

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN 
KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 

KORTTI 119 MARJATsuolaisuutta
Etsikää suolaheiniä pihanurmikolta. Se on voinut saapua sinne vahingossa ilmojen 
kautta lentäen. Maistelkaa vain pikkuisen, sillä liika saa mahanne kipristelemään. 

umamia, mielihyvän makua
Maistelkaa mielihyvää keitetyistä perunoista ja kastikkeesta.

KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 70 KETJUPUUTARHA

Rakentakaa pihaanne kylttejä ja opastuksia makujen löytämiseksi. Kirjatkaa piirtämiinne 
karttoihin eri vuodenaikojen makuretket. Järjestäkää niiden tekemiseksi lähialueen 
yhteiset talkoot, joissa jaatte keskenänne maailman eri makuja, toistenne lempiruokia, 
muualta kulkeneiden mielenkiintoisia ruokia ja mummojen lapsuuden muistoja.

KORTTI 87 TYÖKASVATUS
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välineitä

mini-parkour
Parkourissa liikutaan kekseliäästi ja keskeytymättä lähiympäristössä. Menoa eivät hidasta 
seinät tai muut esteet, vaan kulkija löytää liikkuessaan tavan maailman tarjoamien muo-
tojen ylittämiseen Mini-parkour on leikkipihalla toimijoiden oma parkour-kenttä, jossa 
puunrungot, kivet, hiekkakasat ja pihan rakenteet muodostavat liikkumiseen innostavan 
areenan. Vaihtelevat maastonmuodot ovat parasta tasapainoharjoittelua pienille.

kivet, hiekkakasat, rungot
Järjestäkää tasapainoiluvälineiden keruutalkoot. Kyselkää onko lähimaastossanne tehty 
metsien raivaustöitä tai onko kunta kaatamassa läheisen puiston lahopuita. Pyytäkää 
puunrunkoja pihallenne kiipeilyä ja parkouria varten. 

Kartoittakaa lähipiirinne maanomistajat ja rakennustyömaat. Jossain on kasa kiviä, 
joista niiden omistaja haluaa päästä eroon. Kartoittakaa lähipiirinne autoilijat, jotta he 
voivat auttaa teitä kiviä pihaan siirtämällä. Rakentakaa kaikesta löytyvästä materiaalista 
pihaanne kiipeily- ja tasapainoilukenttä.

KORTTI 110 KERJUULISTA 
KORTTI 116 MAA-AINEKSET 

KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORETpitkospuut
Etsikää pitkospuihinne lautaa. Voitte pyytää sitä vanhemmilta, läheiseltä rakennustyö-
maalta tai rautakaupasta lahjoituksena. Etsikää kooltaan noin kämmenen halkaisijan 
kokoisia puupöllejä aluspuumateriaaliksi. Kyselkää kuntanne puistoihmisiltä kestäviä 
puumateriaaleja, esimerkiksi lehtikuusta aluspuuksi Tarvitsette myös puutappeja ja poran, 
jolla voitte porata puutappien kokoisia reikiä.

Miettikää monenko laudan levyiset pitkospuut haluatte. Mitatkaa pituus ja katkokaa alus-
puut samanmittaisiksi. Asetelkaa aluspuut maahan. Latokaa laudat niiden päälle. Poratkaa 
lautojen läpi aluslautoihin reiät. Kiinnittäkää lankut hyvin puutapeilla naulaamalla ne 
aluslankkuihin. Lankku ei saisi olla maakosketuksessa, jotta se pysyy kuivana eikä lahoa.

fi.wikipedia.org/wiki/Pitkospuut

KORTTI 100 TYÖKALUPAKIT 
KORTTI 110 KERJUULISTA 

keinulauta>
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Syötävät marjat ovat leikkipihan perusmateriaalia.  
Ne ovat myrkyttömiä, usein hyvin leviäviä ja helposti  
majoiksi, labyrinteiksi, tunneleiksi ja leikkitalojen aihioiksi kasvavia. 

KASVATTAKAA KÄYTTÄKÄÄ

Herukoita maalauskasveiksi, majojen seiniksi, säilöntään, leikkiruuaksi

Vadelmia säilöntään, majojen seiniksi (huom! piikit), leikkiruuaksi

Karhunvatukoita köynnöstäväksi seinäksi labyrintteihin ja majoihin (piikikäs), 
  säilöntään

Pihlajia  koruiksi, koristeiksi, linnun ruuaksi, säilöntään

Ruusuja  koruiksi (myös nuput), koristeiksi, linnun ruuaksi

Marja-aromia maalaukseen, säilöntään, eläinten ruuaksi

Karviaisia raakileita koruiksi, marjoja syötäviksi

KORTTI 12 ELÄVIÄ MAJOJA KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 34 ELÄINTEN PESÄT KORTTI 62 LEIKKIRUOKA-AARTEET 
KORTTI 66 SADONKORJUUPIHA KORTTI 119 MARJAT

maalaaminen
Käyttäkää maalausvälineinä risuja, olkia, heiniä, korsia, sulkia ja sormia. Sekoittakaa 
kiehuvaan veteen perunajauhoja ja värjätkää tekemänne kiisseli marjoista puristetuilla 
mehuilla. Kokeilkaa myös punajuurta ja metsän mustikkaa tai liottakaa pajun kuoria 
yön yli vedessä. 

KORTTI 24 PYYKKINARUN KÄYTTÖTAPOJA

korut
Pihlajan- ja ruusunmarjojen lankaan pujottaminen vaatii neulan 
ja saksien käyttöä. Leikatkaa lapsen käsivarren mittainen lanka. 
Solmikaa langan päähän pieni tikku korulukoksi. Pujottakaa lanka 
neulaan. Laittakaa marja maahan. Työntäkää neula marjan läpi 
maata kohden. Kun ”helmiä” on tarpeeksi, tarkistakaa korun 
pituus. Solmikaa langan toinen pää lenkiksi. Marjojen lisäksi voitte 
pujotella koruun kaikkea tarpeeksi pehmeää pihalta löytyvää.

KORTTI 91 SOLMUJA        KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA       
KORULUKKO
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Tehkää kasvimaastanne villiruokatarha, jonka reunalle  
istutatte monivuotisia ja kauniita yrttejä. Kerätkää ja  
kasvattakaa vain kasveja, jotka varmasti tunnette myrkyttömiksi. 

KORTTI 106 TURVALLISUUSOHJEET
 KASVI  KÄYTTÖ 

Nokkonen lättyihin, keittoihin, muhennoksiin, kastikkeisiin, pestoon, 
  kuivattuna leivonnaisiin ja kaikkeen ripoteltavaksi voimajauheeksi. 
  Huom! nokkonen on aina ryöpättävä eli keitettävä pari minuuttia. 
  Kaatakaa keitinvesi kompostiin. Älkää kerätkö nokkosia kompostin  
  tai huussin vierustalta. Nokkonen kerää itseensä nitriittejä.

Siankärsämö lehdet salaatteihin, pestokastikkeeseen, muhennoksiin

Apilat  lehdet salaatteihin, kukat friteerauksiin ja salaatteihin
KORTISSA 119 FRITEERAUSOHJE

Ratamo  lehdet laastareiksi ja salaatteihin, siemenet pestoon

Voikukka  nuoret lehdet salaateissa, kukat kaikenlaisina leikkiruokina. 
  Maistelkaa lehtiä ennen syöntiä. Kasvupaikka ja kasvin koko  
  vaikuttavat kitkeryyteen. Lehtiruoti on aina kitkerä

Maitohorsma nuoret versot parsan tapaan keitettyinä, kukat siman värjäykseen, 
  lehdet ja kukat salaatteihin

Poimulehti salaatteihin, aamukasteen ihmettelyyn

Mansikka, vattu  lehdet salaatteihin ja teehen, marjat herkutteluun 
 
Mustaherukkaa lehdet teeksi ja simaan makua antamaan

Koivu  nuoret lehdet salaatteihin. Koivu on syötävää juhannukseen asti. 
  Koivu on nestettä poistavaa, joten käyttäkää sitä vain pieniä määriä.

viherjauhe
Kuivattakaa villivihreät ilmavasti ja varjoisassa paikassa, kunnes lehdet murenevat käsissä. 
Säilyttäkää kuivattu jauhe tiiviissä lasipurkissa valolta suojassa. Lisätkää talvella lusikal-
linen vihervoimaa sämpylätaikinaan, keittoon ja puuron tai viilin päälle.

KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 66 SADONKORJUUPIHA  KORTTI 93 MAAN PERUSTAMINEN 
KORTTI 95 MAAN HOITO KORTTI 96 KOMPOSTI 
KORTTI 98 LANNOITTAJIA, KARKOTTAJIA KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA 
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purkkikasvihuone
Etsikää iso kannellinen lasipurkki. Tehkää kanteen naulalla muutamia reikiä. Laittakaa 
purkin pohjalle pieniä kiviä tai soraa ja multaa. Istuttakaa purkkiin pieniä kasveja, kas-
telkaa ja sulkekaa kansi tiiviisti.

Asetelkaa purkki valoon. Kansitettuna vesi ei pääse haihtumaan purkista, jolloin kas-
veja ei tarvitse kastella usein. Kasvi imee maasta vettä, vesi haihtuu kasvin lehdistä 
vesihöyrynä ja tiivistyy purkin seinille vesipisaroiksi. Pisarat valuvat takaisin multaan.
KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA KORTTI 116 MAA-AINEKSET

yksinkertainen kasvihuone
Rakentakaa kaksi kolmijalkamajaa. Upottakaa jalat tukevasti maahan. Laittakaa majojen 
välille pitkä riuku kurkihirreksi. Heittäkää kurkihirren yli suuri muovi tai hallaharso. 
Muistakaa huolehtia tuuletuksesta, etteivät kasvit läkähdy hellepäivinä. Viljelkää kas-
vihuoneessanne kasveja kuten kasvimaalla. Kasvihuoneessa kasvuaika on pidempi ja 
voitte suojata siellä satoanne hallalta.
KORTTI 10 MAJOJA MAAHAN KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI TYÖKALUPAKKI 100 KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA

kasvihuone ikkunoista
Kyselkää lähipiiristänne, onko kenelläkään ylimääräisiä ikkunoita. Asetelkaa kaksi isoa 
ikkunaa vastakkain harjakatoksi. Tukekaa ikkunat hyvin maahan painavilla kivillä tai 
pölleillä. Naputtakaa ikkunoiden reunoihin pienet naulat ja sitokaa nauloihin napakka 
naru pystyssä pysymisen varmistamiseksi. Jättäkää tämän pienen kasvihuoneen päädyt 
auki, jotta ilma vaihtuu riittävästi. Laittakaa viileinä öinä viltti tai harso kasvihuoneen 
päälle suojaksi. Purkakaa syksyllä kasvihuoneet talvisäilöön varastoon.

KORTTI 22 KASVATA ITSE KORTTI 100 TYÖKALUPAKki 
KORTTI 110 KERJUULISTA

savirakentaminen
Rakentakaa oksista punosmainen rakenne, esimerkiksi kehikko. Päällystäkää rakenne 
savimassalla, johon olette lisänneet nokareen lantaa ja kuivattuja olkia tai ruokoja sit-
kosta antamaan. Päällystäkää rakennus savimassalla. Valmistakaa katto ruokomatosta 
kutomalla tai laudoista rakentamalla. Saatte näin leikkimökin tai työkaluvaraston.

KORTTI 78 AITAUKSIA       SAVIRAPPAUKSEN OHJE KORTISSA 116 MAA-AINEKSET
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KELLUVAA LAIVOIKSI UPPOAVAA SILLOIKSI JA RAKENTEIKSI
herneenpalot  kiviä 
päivänkakkarat  isoja keppejä  
lehdet   pieniä keppejä 
kävyt   puunpalasia 
pieni ruokomatto  kippoja ja kuppeja

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA 
KORTTI 103 PIHAMATTOJEN KUDONTA MATERIAALIKORTIT 111 - 119

kaarnalaiva
Hakekaa metsästä maahan pudonnutta kaarnaa maanomistajan 
luvalla. Etsikää tikkuja, tuohta, lehtiä, kangastilkkuja tai muuta 
sopivaa purjeiksi. Tarvitsette myös kiven tai mutterin köliksi. 
Ottakaa pätkä lankaa kiinnitysvälineeksi. 

Vuolkaa kaarna veneen muotoon. Poratkaa puukon kärjellä 
mastoa varten reikä keskelle kaarnaa.Teroittakaa mastotikku ja 
kitkuttakaa varovasi paikalleen.Tehkää purjeeseen kaksi pientä 
reikää ja pujottakaa purje mastoon. Solmikaa lanka köliin. Lait-
takaa köli laivan pohjan alle ja sitokaa lanka napakasti kaarnan 
ympärille. Mitä korkeampi masto, sen suuremman ja paina-
vamman kölin laiva vaatii. Jos laiva kierähtää ympäri, kokeilkaa 
maston lyhentämistä.

KOTIKUNNAAN PAPPOJEN VINKKEJÄ KAARNALAIVAN TEKOON:
”Männyn kaarna on hyvä. Se ei hajoo! Koivu kuivuessaan hajoo. 
Kaarnaan kairataan puukon kärjellä reikä ja hyvin pysyy. Kun 
tulee kesä, täytyy aina muistaa kerätä kaarnaa ja pajunoksia.”

peruna-tikkumylly
Vuolkaa aikuisen peukalon paksuisen kepin pää litteäksi ja 
teroittakaa kärki. Katkaiskaa valmis myllynsiipi irti kepistä. Lei- 
katkaa suuresta perunasta keskeltä viipale. Teroittakaa suora 
ohut keppi akseliksi ja työntäkää se perunakiekon läpi. Työntä-
kää siivet perunakiekkoon. Asettakaa perunamyllyn akseli  
maahan upotettujen haarakeppien varaan.

KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA KORTTI 105 VUOLEMINEN
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KEINUMISTA
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tarvitsette
paksuoksaisia ja/tai paksurunkoisia vanhoja puita tai muita keinujan mukaan mitoitettuina 
vahvoja tukirakennelmia. Keinut voivat olla ihmiselle tai nukelle tarkoitettuja. Valitkaa 
narun vahvuus käyttäjän painon mukaan. Lapsen keinun on syytä kestää aikuisen paino. 

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE

räsymattoriippukeinu
Solmikaa kahden puun väliin kaksi paksua narua. Levittäkää suuri räsymatto narujen 
alle ja kääntäkää sen molemmat reunat narujen yli. Valmis riippukeinu on näin kolmin-
kertaiseksi taitettu leveä mattoistuin.  KORTTI 91 SOLMUJA 

KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA 
KORTTI 110 KERJUULISTAkeinut

Keinut voivat olla ihmiselle tai nukelle tarkoitettuja. Keinua varten tarvitsette kappa-
leen lautaa. Kyselkää niitä lähipiiriltä tai rakennustyömailta. Poratkaa lautoihin reiät 
ja pujottelkaa narut reikien läpi. Voitte myös sitoa narun suoraan keppiin. Ripustakaa 
narut vahvan puun oksaan tai muuhun tukirakenteeseen napakasti. Liittäkää keinuja 
myös puumajoihin.

KORTTI 14 MAJOJA PUUHUN 
KORTTI 68 KIIPEILYVÄLINEITÄ 

KORTTI 110 KERJUULISTA 
KORTTI 118 RISUT OKSAT JA KUORET

risu tai oksa luja umpisolmu alta pujoteltu naru kahdesta reiästä pujoteltu naru
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HEPPOJA
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hyppelyitä

heposet
Hevoseksi riittää pelkkä keppi, mutta ratsua 
voi työstää hiukan pidemmälle. Antakaa lapsen 
päättää, koska heppuli on valmis. 

Etsikää kourallinen pitkää heinää, lehtiä ja muuta 
pihalta löytyvää. Tai etsikää sukka, nappeja ja 
langanpätkä, kuivaa heinää tai kangassilppua.

Leikatkaa matonkuteesta kaksi lapsen käsivarren mittaista pätkää. Solmikaa heinäkimppu 
matonkuteella keppiin kiinni. Taittakaa heinät hevosen 
turvaksi ja solmikaa toisella matonkuteella ne pään 
muotoon. Kiinnittäkää hevosen pää paikoilleen kie-
pauttamalla ensimmäinen matonkude heinäkimpun 
toisen pään ja kepin ympärille. Solmikaa turvan ympä-
rillä oleva matonkude hepan niskaan ohjiksi. 

Jos teette hevosen sukasta, niin täyttäkää ensimmäi-
seksi sukka kuivilla heinillä tai kangassilpulla. Työn-
täkää kepin pää sukkaan. Kieputtakaa matonkude 
sukan, eli hepan kaulan ympärille, ja tehkää napakka 
solmu. Pujottakaa nappisilmät lankaan ja solmikaa 
lanka hepan turvan ympäri. Matonkuteesta voitte 
tehdä myös ohjat ja harjan.

KORTTI 91 SOLMUJA  
KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA 

KORTTI 110 KERJUULISTA 
KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORETesterata 

Asetelkaa maahan kepeistä ja kivistä hyppypaikkoja, kasoja ja karsinoita. Keppiesteiden 
yli on riemukasta karauttaa ratsulla. Lätäköiden vesiesteet ovat suurinta riemua! Löytyy-
köhän pihasta hepalle tallia ja heinäkasaa? Taitoratsastusta voitte harjoitella labyrintissa 
tai heppojen hyppyruudukossa.

KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA 
KORTTI 78 AITAUKSIAhyppyrenkaat

Taivuttakaa pajupiiska renkaaksi kuin tekisitte solmun. Kieputtakaa syntyneen renkaan 
ympärille uusia vitsoja, kunnes rengas tuntuu tukevalta. Voitte vahvistaa renkaan myös 
matonkuteella. Hypelkää renkaan läpi tai heitelkää sitä monihaaraiseen keppiin.

KORTTI 62 LEIKKIRUOKA-AARTEET KORTIT 117 PAJUT
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omasta maasta

Pellavan viljelyä ja käsittelyä osaavat opastaa vanhainkotien 
asukkaat ja kotiseutuyhdistysten väki. Kyselkää maahanmuuttajilta, 
kuuluiko lankojen kehruu heidän lapsuuteensa. Museoiden käyttökokoelmista ja maa-
talojen vinteiltä löydätte työkaluja, rohka, loukku, lihta, häkilä ja sianharjasharja, pel-
lavan muokkaukseen. Värttinät voitte pyöräyttää koko talkooväelle tikuista ja perunoista              

KORTTI 105 VUOLEMINEN 
KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARREkasvatus

Kylväkää pellavat keväällä tiheästi, jotta ne kasvavat pitkiksi eivätkä lakoonnu. Kun pellavan 
lehdet alkavat kellastua loppukesästä, nyhtäkää ne maasta juurineen pieninä kimppuina. 
Siemenet eivät ole silloin vielä kypsyneet. Voitte käyttää siemenkotia (lievästi myrkyl-
lisiä) leikeissä. Poistakaa varsista lehdet, haarat ja siemenkodat rohkimalla rohkalautaa 
vasten napakoina nippuina. Laittakaa alle liina, johon pellavan siemenkodat varisevat. 

KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 93 MAAN PERUSTAMINEN 

liotus ja kuivatus
Liottakaa rohkitut varret ketoliotuksena asettelemalla pellavat nurmelle. Voitte tehdä 
sen myös vedessä, mutta tapa likaa vesiä. Ketoliotuksessa kosteus saadaan kasteesta ja 
liotusaika on säästä riippuen 3 - 8 viikkoa. Käännelkää varsia liotuksen aikana. Liotus 
on valmis, kun kuitukimput kutistuvat ja ovat jo irtoamassa varresta. Kuivatkaa liotetut 
varret ulkona nostamalla kimput irti maasta.

loukutus, lihtaus, häkilöinti
Seuraavaksi rikotte varret loukuttamalla. Työvaiheen tarkoituksena on poistaa puumainen 
aines, päistäreet, pellavasta. Suorittakaa loukutus hakkaamalla pellavanippuja loukulla. 
Loukutuksen jälkeen pellava lihdataan. Lihtauksessa pellavanippuja vedetään lihdan 
kädensijan ja metalliliuskien välistä. Tikkuiset päistäreet varisevat maahan.

Ennen kehruuta pellava vielä kammataan eli häkilöidään. Pitkäkuituinen, arvokas pel-
lava (aivina) ja karkeampi, lyhytkuituinen (rohdin) erotetaan silloin toisistaan. Hienot 
aivinakuidut ovat samansuuntaisia kehruuta varten. Rohdin on takkuisempaa tappuraa.

kehruu
Vetäkää pöyhkeästä pellavakuontalosta kuituja ja kiertäkää niitä koko ajan samaan 
suuntaan. Kierittämistä voitte nopeuttaa värttinällä tai rukilla. Kaikki langat syntyvät 
periaatteessa samalla tavalla. Kuituja toistensa ympäri kiertämälä.
KORTTI 87 TYÖKASVATUS  KORTTI 92 LANGAT JA NARUT
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muuta roikkuvaa

Saatte pieneenkin pihamaahan kasvikirjoa perustamalla  
riippuvan puutarhan. Hyödyntäkää kerroksia taimikasvatuksessa ahtailla 
ikkunalaudoilla.

amppelit
Solmikaa kestävästä trikoomatonkuteesta tai sisal/hamppu/pellavanarusta amppeli hevosen-
häntäsolmuilla. Etsikää purkki, esimerkiksi kukkaruukku tai säilyketölkki. Kasvattakaa 
säilykepurkissa vain kukkia purkista liukenevien metallien vuoksi.

Leikatkaa narusta tai matonkuteesta parillinen määrä, 6 - 12 kappaletta, 150 cm mittaista 
pätkää. Mitä isompi on purkkinne, sitä enemmän tarvitsette naruja. Solmikaa kimppu 
yhteen hevosenhäntäsolmulla läheltä nipun toista päätä.

Tehkää 1. kerros solmimalla narut pareittain hevosenhäntäsolmulla yhteen n. 5 cm:n 
päästä aloitussolmusta. Tehkää 2. kerros solmimalla vierekkäisten parien langat yhteen 
hevosenhäntäsolmulla niin että solmitusta verkosta alkaa muodostua pussi. Jatkakaa ker-
rosten tekemistä purkin korkeuteen asti. Solmikaa lopuksi kaikki narut yhdistävä solmu 
lähelle narujen yläpäätä.
KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT  KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 91 SOLMUJA KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA 
KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA KORTTI 116 MAA-AINEKSET

lautahylly ikkunalla
Saatte hyllyn aikaan laudanpätkällä ja kahdella vahvalla narulenkillä. Ripustakaa naru-
lenkit verhotankoon tai naputelkaa nauloja tai ruuveja ikkunan yläpuolelle. Sitokaa lauta 
kiinni lankoihin. Voitte ripustaa lautahyllyn myös ulos pihapuuhun tai aitaan. Valitkaa 
silloin tuulelta suojainen paikka. 

KORTTI 54 KEINUJA KORTTI 110 KERJUULISTA

purkki- ja pulkka-amppelit
Etsikää korvallisia astioita, kuten reunasta lohjenneita kahvikuppeja ja mukeja. Saatte 
ne korvasta helposti oksille tai seinään nakuteltuun naulaan ripustettua. Kesäkaudella 
mäenlaskuvälineet palvelevat ”taimipulkkana”. Ripustakaa pulkka roikkumaan oksaan ja 
täyttäkää taimilla. Käyttäkää pulkkaa myös siirtelyyn, pieni maassa oleva purkkipuutarha 
on helppo hinata pulkalla suojaan paahteelta tai kantaa hallayöksi eteiseen.

KORTTI 70 KETJUPUUTARHA KORTTI 110 KERJUULISTA
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aarteet

KASVATTAKAA, KERÄTKÄÄ
Voikukkia  makaroneiksi, kukkia voiksi, lehtiä leiviksi
Ratamoja  siemeniä pippureiksi, lehtiä leiviksi
Valkoisia kukkia  munakkaaksi, maidoksi, kukkakaaliksi, teeksi
Värikkäitä kukkia  salaatiksi, leivosten koristeiksi, kastikkeiksi
Kuraa   kastikkeeksi, kaakaoksi, kahviksi, teeksi
Kiviä   lihapulliksi, pulliksi, perunoiksi, muniksi
Takiaisen kukintoja hattaroiksi, kermavaahdoksi
Kuusen käpyjä  makkaroiksi, lihapulliksi, suklaapatukoiksi  
Männyn käpyjä  kananmuniksi, lihapulliksi, perunoiksi
Hevonhierakkaa  kauraryyneiksi (lievästi myrkyllinen)
Heiniä   viljoiksi, spageteiksi, salaateiksi
Vadelmapensaita  voileiviksi, salaatiksi
Herukkapensaita  voileiviksi, salaatiksi
Siankärsämöä  kukkakaaliksi, lehtiä tilliksi
Keltaisia kukkia  munakkaaksi, voiksi
Ruusuja   jälkiruuaksi, koristeiksi, marjoja omenoiksi
Horsmanlehtiä  kapeiksi kaloiksi, varsia parsaksi
Siperianhernepensasta herneenpaloiksi
Pellavaa   spaghetiksi, siemenkoppia (lievästi myrkyllinen), muniksi 
Apiloita   teeksi, lihapulliksi, koristeiksi
Tammia, kastanjoita pähkinöiksi (ei suuhun myrkyllisyyden vuoksi)

KORTTI 2HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERISTAMINEN 
KORTTI20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI28 ARBORETUM LÄHELLE KORTTI 28 NIITYN PERUSTAMINEN 
KORTTI 46 MARJAISA PIHA KORTTI 48 VILLIRUOKAA 
KORTTI 58 PELLAVAN  VILJELYKORTIT 93 - 99 VILJELYSTÄ 
KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET KORTTI 90 KERUUKALENTERI 

KORTIT 111 - 119 MATERIAALEISTA

voikukkamakaronit
Pudottakaa pitkiä halki riivittyjä voikukanvarsia veteen. Odottakaa hetki ja ihmetelkää 
kipristyviä ”makaroneja”.  Tarjotkaa käpymakkaroiden kanssa ja jälkiruuaksi hiekkakakkuja.
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koloja

Jokainen tarvitsee rauhaa, salaisuuksia ja oman piilopaikan.  
Pienen on helppo pujahtaa piiloon. Kolmevuotias tekee taitavasti 
puumajansa pöydän alle. Syksyn lehtikasat vasta peittäviä ovatkin. Tärkeintä on suoda 
lapsille lupa lujaan uskoon. Aikuiselle piilo on usein mielentila enemmän kuin kannon 
koloon kömpimistä. Silti perspektiivin muutos tekee hyvää ajatuksille ja vetristää kehoa.
 

talviset piilot
Ulkopiilot löytyvät lumesta ja alas laskeutuvien oksistojen alta. Kerätkää lunta vähä- 
lumisina talvina pikkuhiljaa kasoiksi. Tiiviiksi tamppautunut lumikasa tarjoaa pitkälle 
kevääseen piilopaikan.

KORTTI 72 LUMI MATERIAALINA

pöheikköpiilot
Pöheikköpiilo on palkitsevin piilojen muoto. Piilo kasvaa käyttäjänsä mukana. Pikku-
hiljaa pöheikköpiilon eläinasukit tottuvat ihmispiiloutujaan, jolloin maailman ihmisasukit 
pääsevät lähelle seuraamaan poikasia ja eläinten arjen puuhailuja.

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN

kukkapiilot
Pienet keijukaiset ja sarvipäät maastoutuvat hyvin heinikkoon ja kukkien katveeseen. 
Virittäytykää piiloutumiseen pakkaamalla eväät, viltti ja lukemista mukaan. Päiväunet 
kukkapiilossa äidin kainalossa ovat lämpöisimpi kesähetkiä.

KORTTI 8 SIIPIÄ, KRUUNUJA  KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 20 ERILAISIA PERENNOJA  KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN 

KORTTI 115 KUKAT

kallion kolot ja jykevät puut
Piiloilla on lukemattomia olomuotoja. Kalliopiiloissa saatte tuntea maankuoren voiman 
ja jylhyyden. Joskus on hyvä olla ihan pieni suuren kyljessä. Ottakaa mukaan varjoisiin 
kalliopiiloihin lämpimät tamineet.

KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA KORTTI 110 KERJUULISTA

piilovarusteita
Juomapullo ja hämärissä taskulamppu ovat piilopaikan tärkeimmät apukapistukset. 
Ottakaa pitkään köllimiseen mukaan makoilualusta, jos sää on niin märkää, että ruo-
hikko ja mätäs kastelevat ulkohaalarit.         KORTTI 103 PIHAMATTOJEN KUDONTA
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Kasvava piha elää vuodenaikojen mukaan. Se kertoo  
elämän kiertokulusta, myös luopumisesta ja voimien keräämisestä. 
Talven routa tainnuttaa luonnon lepoon. Syksy ja sadonkorjuu ovat tärkeitä vuotuis-
tapahtumia, kerätäänhän silloin talteen niin kesän aherruksen tulokset kuin materi-
aalit talven toimille.

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 46 MARJAISA PIHA KORTTI 48 VILLIRUOKAA 
KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET KORTTI 90 KERUUKALENTERI 
KORTTI 112 TERHOT JA HEDELMÄT KORTTI 119 MARJAT

periaatteita
Kerätkää materiaalit puhtaalta kasvupaikalta, etäältä tehtaita ja vilkkaita teitä. Älkää 
ottako talteen homeisia tai sairaita kasveja. Kuivatkaa materiaalit huolellisesti ja suo-
jatkaa pölyltä, kosteudelta ja hiiriltä. Hyviä säilytysastioita ovat mm. kenkälaatikot, 
purkit, vanhat kirjekuoret ja paperipussit sekä rasiat. Kerätkää samalla tietoa omaan 
vuosikalenteriinne läheltänne löytyvistä keruupaikoista ja satoaineksista.

KORTTI 89 JOKAMIEHENOIKEUDET 
KORTTI 90 KERUUKALENTERI

Säilökää myös ruokaa. Sienet, marjat, yrtit, juurekset, kukat ja kaikki villit vihreät tar-
joavat terveyttä teille myös talviaikaan. Voitte aloittaa säilöntäkauden heti, kun ensim-
mäiset hiirenkorvat ja voikukanlehdet pilkistävät.

Kuivatkaa kevään vihreitä herkkuja ilmavasti tarjottimella tai ritilällä. Murentakaa leh-
det viherjauheeksi. Säilyttäkää kasvit tiiviissä astiassa valolta suojassa. Lisätkää viher-
jauhetta ruokiin ja leipätaikinaan talvikauden aikana voimaa antamaan. 

syötävät lelut
Sadonkorjuuaika on yltäkylläisyyden aikaa. Silloin maa tuottaa yhtä aikaa leikin väli-
neitä ja ruokaa. Kasvikset ja hedelmät tarjoavat herkullisen värien ja muotojen kirjon. 
Antakaa lapsen valita muotoja juureksista, porkkanoista, palsternakasta, perunoista, 
lantuista, nauriista, kesäkurpitsasta, kurpitsasta, kaaleista, hedelmistä, omenoista, pää-
rynöistä, viinimarjoista, karviaisista. Etsikää lautanen tai tarjotin, veistelkää tikkuja ja 
leikelkää ruoka palasiksi, viipaleiksi, pätkiksi ja lohkoiksi. Ihmetelkää muotoja ja värejä 
ja miettikää, mikä on massu ja mikä korva? Kiinnittäkää osat yhteen tikuilla. Leikkikää 
ruualla varoen, ettette nielaise tikkuja.

KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA KORTTI 105 VUOLEMINEN
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välineitä

KASVATTAKAA, KERÄTKÄÄ , ETSIKÄÄ 
 
Kasvavia puita  kiipeilyyn

Isoja kiviä ja puunrunkoja kiipeilyyn, ylihyppelyyn

Tukevia keppejä  tikkaiden jalkapuiksi

Vielä tukevampia keppejä tikkaiden tukipuiksi, puujaloiksi

Vahvaa narua  tikkaiden sitomiseen

Olkipaaleja  kiipelyalueiden rakentamiseen

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 54 KEINUJA 

KORTTI 87 TYÖKASVATUS 
KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET 

KORTTI 91 SOLMUJA 
KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA 

KORTTI 101 MUOVIN VAIHTOEHDOT 
KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA 

KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE 
KORTTI 110 KERJUULISTA 

KORTTI 116 MAA-AINEKSET 
KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET

tikkaat
Etsikää tukevia lapsen käden mittaisia keppejä. Etsikää tukevaa sisalnarua. 
Miettikää kuinka korkeat tikkaat tarvitsette. Mitä korkeammat tikkaat val-
mistatte, sitä tukevammat materiaalit tarvitsette. Etsikää kaksi tikkaiden 
korkuista vahvaa keppiä. Sitokaa lyhyemmät vaakatikkaat kiinni korke-
ampiin pystytikkaisiin kuvan osoittamalla pukkiköytöksellä. 

puujalat
Etsikää kaksi koivurankaa, jotka ovat alhaalta aikuisen ranteen paksuiset. 
Sahatkaa laudasta kaksi 4,5 x 4,5 x 20 cm kokoista palaa kuvan osoitta-
maan muotoon. Päättäkää mille korkeudelle haluatte jalkalaudat. Vasta-
alkajan kannattaa aloittaa matalilla puujaloilla. Tehkää jalkalaudoille 
pieni upotus rankoihin. Naputelkaa taltalla tai puukolla jalkalautojen 
kiinnityskohtaan kaksi 1,5 - 2 cm syvää uurrosta. Vuolkaa uurrosten 
välinen puuaines pois. Kiinnittäkää jalkalaudat syvennyksiin ruuvaamalla. 

KORTTI 105 VUOLEMINEN  KORTTI 110 TYÖKALUPAKIT

PUKKIKÖYTÖS
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ETSIKÄÄ   MIKSI?
Vuotavia vateja  puutarhan kasvualustoiksi
Parittomia kumisaappaita puutarhan kasvualustoiksi
Kukkaruukkuja  puutarhan kasvualustoiksi
Vuotavia ämpäreitä ämpäriperunoiden kasvatuspaikoiksi
Kiviä, soraa  kasvualustojen pohjalla mulla alle tuuletuskentäksi
Multaa ja turvetta  kasvien ruuaksi
Lautoja   kasvilavan rakennusmateriaaliksi

KORTTI 101 MUOVIN VAIHTOEHDOT KORTTI 102 PIHAKALUSTEET 
KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE KORTTI 110 KERJUULISTA

Ketjupuutarha on liikuteltava puutarha, jossa kasvit elävät astioissa. Kasvimaata on näin 
mahdollista liikuttaa pihalla tai kuljettaa uusiin paikkoihin. Mikäli kasvatatte ketjupuutarhaa 
vanhainkodissa, nostakaa kasvit lavalle, jossa on hyvä korkeus pyörätuolilla liikkuville.

Valitkaa astioita, joissa kasvien juurilla on tilaa. Tarkistakaa, että pohjalla on reikä, josta 
liika vesi pääsee ulos. Sijoittakaa astioiden pohjalle kiviä tai karkeaa hiekkaa. Tämä 
tasaa mullan kosteutta ja kasvin juurien on helpompi hengittää. Käyttäkää kuohkeaa 
ja ravinteikasta multaa tai kevyttä maa-ainesta Jos käytätte siirrettyjä taimia/perennoja 
istutuksissa, käyttäkää kasvin kasvupaikan multaa. Kastelkaa multa. Uutta kylvöstä teh-
dessänne ripotelkaa siemeniä mullalle ja peittäkää siemenet. Voitte istuttaa astioihinne 
myös juuresta tai mukuloista lisättäviä kasveja. Lannoittakaa ketjupuutarhaa ruoho- 
silpulla ja nokkosvedellä heinäkuun loppuun asti, mutta käyttäkää pieniä määriä ja pieniä 
kastelukannuja. Ihmetelkää kasvun ihmettä ja pitäkää kasvit kosteina. 

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 60 AMPPELEITA, HYLLYJÄ 
KORTTI 96 KOMPOSTI KORTTI 97 KUMPPANUUSKASVIT 
KORTTI 98 LANNOITTAJIA, KARKOITTAJIA KORTTI 99 KASVIEN HANKINTA 

ämpäriperuna
Idättäkää perunat huhti-toukokuun aikana sisällä jättämällä perunat viileään nurkkaan 
pahvilaatikossa. Perunat kasvattavat silloin muutaman sentin mittaiset idut. Täyttäkää 
reikäpohjainen ämpäri hiukan yli puoleenvälin mullalla. Peitelkää 2 - 3 itänyttä siemen-
perunaa multaan. Lisätkää multaa varsien venymisen mukaan. Mukuloiden on oltava 
hyvin mullan peitossa, etteivät ne viherry. Pitäkää multa kosteana koko kasvun ajan. 
Kaatakaa ylimääräinen vesi pois, jos kastelija innostuu liikaa.Voitte siirtää perunat myös 
pihamaalle kasvamaan, kun maa on lämmennyt.
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TALVEN

Ulla Järvelä
sarjasta “Mistä arvaisin mikä sinulle on mieleen?”

Salon vanhuspalvelut
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materiaalina

Talvi on äärimmäisten aistikokemusten aikaa. Kylmä ja  
lämmin, pimeys ja valkoisten hankien kimallus vuorottelevat. 
Aika on oivallista pysähtymisen ja lasten aistimusten jakamisen aikaa. Kaapaiskaa ulkoil-
lessa lunta sisälle. Ihmetelkää sulamista ja kummastelkaa, miksi kova lumipallo säilyy 
kauemmin näkyvillä kuin höttöiset hiutaleet. Viekää talvi pesuvadissa vanhainkodin 
asukkaiden iloksi ja rakentaa vierailulla heidän parvekkeelleen lumiukkojen rivistö.

lumiset rakennukset
Lumeen jää jalan, käden ja pyllähdysten jälkiä. Syvään lumikasaan syntyy lumimaja 
kaivamalla. Matalaan lumikasaan syntyy lumimaja tallomalla sen seinien jäljet maahan. 
Aura-auton työntämä kasa on aarreaitta. Sieltä voitte irrottaa isoja kimpaleita rakennusten 
seiniksi tai kaupungin muureiksi. Kaikki tämä on oivaa arkkitehtuuria. 

Pitkän talven aikana pihalle syntyy kokonainen kaupunki, keppiheppojen ihmeellinen 
laidunmaa ja lumieläinten navetat. Voitte rakentaa lumisateen jälkeen kaupungin aina 
uudelleen. Kokonainen lapsiryhmä saa lumeen aikaan aikamoisen labyrintin ja mai-
nion kaviouran keppihepalle.

Noukkikaa myrskyn jälkeen maasta risuja lumimökkien lattiamatoiksi, katoiksi ja koris-
teiksi. Etsikää kesän kasvimaalta ja kukkapenkeistä talventörröttäjiä talvileikkien ruuaksi 
tai kukkakimpuiksi, sarviksi, hänniksi, leikin siivittäjiksi.

KORTTI 10 MAJOJA MAAHAN KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN KORTTI 56 HEPPOJA, HYPPELYJÄ 
KORTTI 78 AITAUKSIA KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET 

talviretkiä
Laskekaa mäkeä kaikenlaisilla vimpaimilla kuten vanhoilla vahakankailla ja vuotavilla 
kurahousuilla. Kernillä päällystetylle patjalle mahtuu koko perhe. 

Tehkää paljon eväsretkiä, joissa lämmin kaakao on säilötty villasukkaan. Istukaa lumi-
pelloilla ruokomatoilla ja ihmetelkää valkoista avaruutta. Matkoilta löydätte muidenkin 
lumisia jalanjälkiä ja siiveniskuja. Etsikää retkillänne jääpuikkoja. Niitä syntyy ihmeel-
lisiin koloihin. Kuunnelkaa metsässä lumen ritinää ja jäiden huutoja illan hämärtyessä. 
Ihmetelkää kovan pakkasen aiheuttamia paukahduksia.

Ruokkikaa eläimiä, koska maan routainen lumi- ja jäävaippa estää monien ruuanhankinnan.

KORTTI 88 VUODENAIKATÖIDEN KALENTERI       KORTTI 90 KERUUKALENTERI 
KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA  KORTTI 103 PIHAMATTOJEN KUDONTA
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VALOA
PIMEYTEEN
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Tallatkaa lumeen kiemurainen polku. Valitkaa paikka lyhdylle.  
Tehkää lumesta palloja ja asetelkaa ne rinkiin. Miettikää yhdessä  
rinkinne koko ja kuinka se vaikuttaa työn määrään. Tehkää lisää palloja
ja asetelkaa ne edellisen kerroksen päälle pienemmäksi kerrokseksi. Jatkakaa ker-
roksia, kunnes lyhty muistuttaa pyramidia. Asettakaa lyhdyn keskelle varovasti kynttilä 
ja sytyttäkää hämärän tullen. Hiippailkaa lyhdyn valossa kotiin kuumalle mehulle.Säi-
lökää kesällä marjoja ja kukkia joko kuivaamalla tai pakastamalla. Voitte käyttää niitä 
lyhdyissä koristeina.

KORTTI 115 KUKAT, KORTTI 119 MARJAT

jäätiilet
Täyttäkää maitotölkki vedellä (tai punajuurien keitinliemellä) ja nostakaa pakkas- 
päivänä pihalle. Jäätiilistä voitte koota niin lyhtyjä kuin pienen linnan seinää tai laby-
rintin reunamaa.

lätäkkö- ja räystäskristallit
Pienenkin pakkasyön jäljiltä ovat lätäköt ja pihalle unohtuneet hiekkaämpärit katettu 
jäälevyllä. Irrottakaa nämä jäälevyt hellävaroen. Pystyyn tuetut jäälevyt tai räystään 
reunasta löytyvät jääpuikot antavat lepattavalle kynttilänliekille tuulensuojan ja kimal-
tavan kruunumaisen lyhdyn. 

heijastukset
Kynttilän tai muun valonlähteen voima vahvistetuu peileillä, kiiltävillä pellinpaloilla ja 
säilykepurkeilla. Syksyllä pienikin valonpilkahdus on paljolti lämmittävä näky.

kynttilän valmistus
Etsikää kynttilänpätkiä ja sydänlanka. Varatkaa työkaluiksi parsinneula ja pyykkipoikia 
sekä käytettyjä jogurtti- ja pahvimukeja. Solmikaa sydänlangan päähän solmu. Tehkää 
jugurttimukin pohjan keskelle reikä. Pujottakaa sydänlanka reijästä. Pingottakaa sydän-
lanka pyykkipojan avulla mukin suulle.

Sulattakaa kynttilänpätkät kattilassa vesihauteessa ja valakaa ne mukeihin. Käyttäkää 
paksuja lapasia käsissä, etteivät ne pala. Antakaa vahan jäähtyä rauhassa. Irrottakaa 
jugurttimuki jäähtyneestä kynttilästä. Käyttäkää näitä kynttilöitä vain ulkona. Pienet 
epäpuhtaudet saavat steariinin läikkymään. 

KORTTI 38 TUNTUVA PIHA   KORTTI 106 TURVALLISUUSOHJEET
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MUSIIKKIA
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piha

Rytmit kiehtovat lasta, aikuisia ja vanhuksia. Oma ääni ja  
itse tuotettu musiikki innostavat meitä kaikkia liikkumaan ja 
hahmottamaan kehoamme. Rytmit ja äänet ovat keino tutustua toisiimme ja ymmärtää 
maailman erilaisuutta. Minun ääneni, minun lapsuuden rytmini ovat erilaiset kuin sinun, 
mutta yhdessä saamme aikaan upean orkesterin. Opettakaa myös toisillenne lapsuu-
tenne soitinten tekovinkit.

SOITINPIHALTA LÖYTYY KÄYTTÖ 
 
Pajua   pilleihin                
Kiviä ja hiekkaa  helistimien ääniksi, isoja kiviä rummuiksi
Herneitä ja papuja  helistimien ääniksi
Keppejä   rumpu- ja rytmikapuloiksi
Isoja puunrunkoja  kumistimiksi, rummuiksi

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 90 KERUUKALENTERI PAJUPILLIN RESEPTI KORTISSA 107 
KORTTI 116 MAA-AINEKSET KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET

helistin
Pyytäkää keittiöhenkilökunnalta kannellisia purkkeja. Tai kiinnittäkää kannettomiin 
säilyketölkkeihin kangas narulla kanneksi. Täyttäkää purkit pihalta löytyvin helinöin. 
Ääntä syntyy ainakin kivistä, hiekasta, siemenistä, mutta myös löytämistäsi asioista.

KORTTI 110 KERJUULISTArumpuja
Ottakaa käteenne mukavan kokoinen keppi ja toiseen käteen hieman pienempi tai suu-
rempi keppi. Kiertäkää pihallanne ja etsikää hyviä rummutusääniä. Niitä löytyy kivistä, 
puunrungoista, maasta tai pihan esineistä. Rummuttakaa käsillä omaa kehoanne. Jokainen 
paikka soi eri tavoin. Osa pihalta löytyvistä äänistä on rummuttuvia, osa sihiseviä, osa 
kumeita. Yhdessä niistä syntyy musiikkia. Liian raju rummutus saattaa rikkoa rummun. 
Varokaa siis elävien puiden rummutusta ja pihaesineiden rikkoutumista.

KORTTI 36 ÄÄNIPIHAkuiro ja rytmipulkka
Vuolkaa paksuun keppiin tiheä hammastus. Soittakaa 
kuiroa hankaamalla hammastusta pienemmällä kepillä.
Soittakaa pulkkaa kuiron tapaan. Kepin sijasta voitte 
käyttää pulkan vetokahvaa äänen tekemiseen.

KORTTI 105 VUOLEMINEN  
KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET
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RAKENTAMISTA
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Kasvattakaa pihalla puita ja pajuja. Antakaa osan puista  
kasvaa suuriksi, jolloin ne tiputtavat myrskyissä risuja pihaan.  
Hedelmäpuiden kevättalvella leikattavat oksat kannattaa säästää
sitkeitä rakennelmia vaativiin tekoihin. Pihamaan nopeasti kasvava pajupöheikkö tuottaa 
vitsoja ja taipuisampia oksia vuosittain. Erilaiset oksat luontuvat erilaisiin rakennelmiin. 
Paju taipuu, risu on ohutta, omenapuu vahvaa ja koivu suoraa. Kootkaa omaan keruu-
kalenteriin tieto aitausmateriaalien löytämisestä ja vuosikalenteriin työt.

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET 
KORTTI 90 KERUUKALENTERI KORTTI 108 OMA VUOSIKALENTERI 
KORTTI 117 PAJUT KORTTI 118 RISUT, OKSAT KUORET 

pajun oksista taivutettu
rakennelma

haaraisista ja suorista 
oksista rakennettu aita

ristikkäin asetellut kepit            

KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA
KORTTI 12 ELÄVIÄ MAJOJA

KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA
KORTTI 50 KASVIHUONEET, SAVIMAJAT

KORTTI 56 HEPPOJA, HYPPELYJÄ
KORTTI 82 KIVIPUROJA, HIEKKAKENTTIÄ

KORTTI 96 KOMPOSTI

Kompostikehikko vahvoista tukipuista ja ohuista pajunvitsoista punottuna.  
Kortissa 77 on kuva punontatavasta. Tekniikalla voitte valmistaa myös aitoja.
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LENNÄTTÄMISTÄ
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leijoja

Lapsi kokee ja oppii maailmaa aikuisen kanssa yhdessä  
ihmetellen. Lentäminen on yksi maailman ihmeistä. Miltä  
tuntuu kädelle putoava lehti ja miksi se leijuu? Miksi jokin on  
kevyttä ja jokin raskasta? Miksi minulla ei ole siipiä, mutta osalla muurahaisia on?

KASVATTAKAA PIHALLA

puita  vaahteran, jalavan ja saarnin siemenet lentävät hyvin 
  kaikista lehdistä on mahdollista koota pieniä leijoja

haituvakukkia voikukat ja halavan hahtuvapallot ovat pikkiriikkisiä laskuvarjoja

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 48 VILLIRUOKAA

minileijat
Etsikää lehtiä. Ottakaa pala kalastajalankaa ja sitokaa 
se lehteen. Juoskaa lujaa ja lennättäkää leijaa. Kunnon 
puhuri on lennättäjän ystävä.

KORTTI 91 SOLMUJA 
KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA

paperilennokit
Tehkää lennokkeja ylijäämäpaperista. Ohutpaperiset 
mainoslehdet eivät säilytä hyvin muotoaan. Tukevat, 
vähän painoväriä sisältävät pakkauspaperit toimivat 
paremmin eikä pusikkoon kadonnut lennokki häiritse 
luonnon kiertokulkua liikoja maatuessaan. 

 haavi
Ommelkaa valoverhokankaasta iso pitkulainen pussi. Päärmätkää sen yläreunaan kuja. 
Pujotelkaa kujan läpi jäykkää rautalankaa. Kiinnittäkää pussi, jonka suu pysyy rautalan-
galla avoimena, pitkään tukevaan keppiin. Haavi on helpointa ommella vanhan metal-
lihenkarin ympärille. Lennättäkää haavia pihalla. Siirtäkää haaviin jääneet öppiäiset 
varovasti pieneen lasipurkkiin ja tarkkaile niitä luupilla. Avatkaa purkki tutkimusten 
jälkeen ja päästäkää öppiäiset takaisin luontoon. Täyttäkää tutkimusmatkoilla omaa 
vuosikalenteria.
KORTTI 100 TYÖKALUPAKIT KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA 
KORTTI 108 OMA VUOSIKALENTERI KORTTI 110 KERJUULISTA
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JAPANILAISEN
PUUTARHAN
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hiekkakenttiä

Japanilaisen kivipuutarhan sommittelette pihallenne hiekasta, 
kivistä ja kasveista. Kaivakaa puutarhaanne myös puroja ja lampia. 
Voitte rakentaa puutarhan uusiksi aina, kun näette sen tarpeelliseksi. Voitte tehdä myös 
pysyvän tarhan. Istuttakaa silloin ruukkujen kasvit puutarhaasnne pysyvästi. Koris-
telkaa kivipuutarhaanne piirtämällä maahan kuvioita erilaisilla kepeillä ja risuilla.  

TARVITSETTE  KÄYTTÖ 
Hiekkaa   hiekkakentäksi, johon voitte tehdä kuvioita  
   hiekkakasoiksi, joita voitte kasata kentällenne

Kiviä   aseteltavaksi hiekkakentälle poluiksi ja saariksi

Risuja ja tikkuja  piirtotyökaluiksi hiekan kuvioinnissa

Järeämpiä keppejä  purojen ja lampien kaivelua varten

Ruukuissa kasvavia kasveja aseteltavaksi puutarhanne koristukseksi

KORTTI 70 KETJUPUUTARHA KORTTI 94 MUOKKAUKSEN TARVEKALUJA 
KORTTI 116 MAA-AINEKSET KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET

hyppelykivet eli saaret
Kivien on oltava muodoltaan ja kooltaan sellaisia, etteivät ne kierähdä pienten hyp-
piJöiden jalan alla. Leikkipaikoille on hyvä valita kiviä, jotka ovat muodoltaan pyö-
reähköjä, ilman teräviä särmiä. Kiviä löydätte sora-
kuopilta tai rannoilta maanomistajilta luvan kysymällä.

pysyvä kivipuro
Valitkaa kivipurolle paikka ja piirtäkää se maahan. 
Miettikää yhdessä millainen puronne on. Aloittakaa 
puron tekeminen reunuksen kaivamisella. Reunustakaa 
puro isommilla kivillä ja laittakaa pienempiä kiviä sen 
sisälle. Upottakaa puron reunuskivet maahan runsaan 
veden kanssa tallomalla, jotta ne pysyvät paikallaan.  
Tiivistäkää myös kivien ympärys vedellä. Istuttakaa 
puron ympärille sinne tänne erilaisia kasveja. Jotta 
kasvit ehtivät juurtua hyvin, voitte ympäröidä kivipuron 
ensimmäiseksi kesäksi aitarakennelmalla.

KORTTI 78 AITAUKSIA
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TEATTERIN
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teatteria

Jokaisessa heinätupsussa on piilossa leikki.  
Heinä on moneen nopeasti taittuva materiaali, joka elää 
käyttötarkoituksensa mukaan lapsen vaihtaessa roolihahmon toiseen tai leikin muut-
taessa suuntaansa. Oman kehon jatkeet vahvistavat liikkeitä ja kehittävät kehonkuvaa. 
Varatkaa pihalle matonkuteita ja sakset helposti löydettävään paikkaan, jotta heinä-
muotoilu on aina ja helposti lasten saavutettavissa.     KORTTI 114 HEINÄT 
 KORTTI 91 SOLMUJA  

KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA häntä tai sarvet
Solmikaa heinäkimppu aikuisen käsivarren mittaisella matonkuteella napakasti kiinni 
ja solmikaa häntänaru lapsen vyötärön ympäri. Voitte letittää häntähuiskun. Solmikaa 
heinäkimppu kietaisten sarveksi, koristelkaa kukin ja solmikaa päähän.

viitta
Leikkatkaa kaksi tekijän pituista ma-
tonkudetta. Taittakaa nauhat kahtia ja 
solmikaa toisen keskelle lenkki. Ot-
takaa nippu heiniä ja solmikaa nauha 
nipun puoleen väliin. Ottakaa toinen 
nauha  ja sitokaa se noin kämmenen 
leveyden verran alemmas. Taivuttakaa 
heinänipun yläosan heinät alaspäin. 
Solmikaa nauhat alastaitettujen heinien 
ympärille. Lisätkää uusia heinänippuja 
kunnes viitta on mielestäsi valmis. 

hattu
Tehkää heinästä 15 kpl lapsen ranteen paksuista kimppua. Leikatkaa aikuisen käsivarren 
mittainen matonkude. Taittakaa matonkude kahtia. Laittakaa keskikohtaan heinänippu ja 
solmikaa napakasti. Lisätkää seuraava kimppu ja solmikaa kunnes hattu on mielestänne 
valmis. Solmikaa syntynyt ”kampa” molemmista päistään matonkuteella.

KORTTI 8 SIIPIÄ, KRUUNUJA KORTTI 24 PYYKKINARUN KÄYTTÖTAPOJA
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LIKI NÄKYMÄTTÖMIÄ
IHMEITÄ



työkalukorttiideakortti
86pienten ihmeiden

kotipaikat
IHMEIDEN MILLAISIA 
KOTIPAIKKA IHMEITÄ TARJOAA?

Kukkat  Lehdet ja varret ovat toukkien ruokaloita, kukat mehiläisten ravintola. 
Perhoskasvit Kukat ja varret ovat toukkien ruokaloita, kukat perhosten ravintola. 
  Tutkikaa kukkien muotoja ja värejä, katselkaa miten ne muuttuvat  
  kasvukauden aikana, vihreästä värikkäiksi ja syksyllä maatuen tummiksi. 
  Ihmetelkää talvella lumeen piirtyviä talventörröttäjien varjoja.

KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA 

KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN

Lätäköt  Monien hyönteisten kasvupaikka. Pienten ihmisten leikkipuisto.
KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA

Omenapuu  Kuoren alla asuu kääriäisiä ja muita öppiäisiä. 
Havupuut Kaarnan koloissa lymyilee toukkia ja munia. 
  Tutkikaa kaarnan ja kuorien ihmeellisiä koukeroita.

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE

Marjapensaat Asuuko pensaassasi kehrääjiä? Onko sen silmuissa asukkaita? 
  Miten marjat kasvavat, pienistä silmuista pullukoiksi palloiksi?

KORTTI 46 MARJAISA PIHA

Komposti  Muhevan kostea matojen ja toukkien koti. Se on heinien leposija,  
  kunnes ne jälleen jatkavat ahertamista ravinteikkaana multana.

KORTTI 96 KOMPOSTI

Sammalia Ihmeelliset värit ja muodot avautuvat luupilla katsomalla.
KORTTI 100 TYÖKALUPAKIT

sammaleen kasvatus
Voitte lisätä sammalia piimämassan avulla. Etsikää pihamaaltanne sammalta. Irrottakaa 
siitä korkeintaan lapsen kämmenen kokoinen palanen. Tai ottakaa pieni palanen jokai-
sesta löytämästänne erilaisesta sammaleesta ja kootkaa niistä kämmenen kokoinen kasa. 

Sekoittakaa sammal puoleen litraa piimää. Sekoittakaa massa tasaiseksi. Etsikää sammalelle 
uusi kasvupaikka. Sammal pitää happamasta maasta, minkä vuoksi kivet ja kivikot ovat 
hyviä kasvupaikkoja. Kaatakaa piimämassa valitsemaanne paikkaan. Kastelkaa sammalia 
jatkossa ahkerasti suihkuttamalla niihin vettä. Voitte myös kastella sammalia piimällä. 

KORTISSA 80 HAAVINTEKO-OHJE
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työkalukortti

TYÖKASVATUS

porukat kasaan 
Talkoot on hyvä tapa pitää kekkereitä, saada suuria aikaan, tutustua toistenne tapoihin 
ja vaihtaa osaamista. Tärkeintä on, että saatte aikaan mukavan tunnelman ja mahdol-
lisuuden syödä yhteisiä aterioita. Muutamia syitä talkoille:

VARASTON KARTUTTAMINEN 
matonkuteiden leikkuu pellavan käsittely  lankojen kehruu 
sadonkorjuu  leikkimateriaalien keruu ruo’on leikkaus lähirannalta 

ISOT URAKAT 
maanmuokkaus  metsikön istutus  maaston muokkaus  
savimökkien rakennus puumajojen valmistus keinuviidakon kokoaminen

Kun kutsutte väen paikalle, ilmoittakaa heille aika, paikka, työn laatu, toivottavat varus-
teet ja mukaan otettavat työkalut. Varmistakaa kutsuttavilta erityisruokavaliot tai muut 
toiveet, esimerkiksi majoitus ja kyydin tarve. Rakennustalkoissa voitte turvata väen 
talkoovakuutuksella. Varmistakaa ennen talkoita, että lähellä on vessa ja vesipaikka. 
Määritelkää työturvallisuus pienimpien ja villeimpien osallistujien mukaan.

hommien jako
Talkoissa löytyy kaikille puuhaa. Ruokahuolto, saunanlämmittäjä ja viihdytysjoukot ovat 
kaikki tärkeää väkeä! Varatkaa työkaluja kaikille riittävästi ja huomioikaa osallistujien 
iän ja voimien vaatimukset. Lapset ja ikäihmiset ovat usein sinnikkäimpiä puurtajia. Pie-
nimpiä varten kannattaa varata paikalle taukonaposteltavaa ja katsastaa valmiiksi leikki- 
ja lepopaikkoja. Pilkottuja porkkanoita ja vilttejä ei voi koskaan olla liikaa talkoissa.

palkitseminen
Talkoista saatte palkaksi hyvän mielen, kiitoksen ja arvostuksen. Talkoiden järjestäjä 
huolehtii, että näin myös tapahtuu. Ruoka ja yhteinen juhlistus urakan päätteeksi ovat 
aina paikallaan! Pienemmissä talkoissa riittää palkitsemiseksi kahvi/mehu ja pulla.

lasten työt - aikuisten työt?
Leikkipihoilla kaikki työskentelevät ja pystyvät samoihin töihin. Tämä on mahdollista, 
kun suunnittelette pihan toteutuksen tekijöidensä taitojen, voimien ja tietojen mukaan. 
Pihaa ei tarvitse rakentaa kerralla valmiiksi. Kun käännätte ruohikosta kasvimaan, kut-
sukaa mukaan väkivahvat väet. Kun tasaatte maan, antakaa työ talon keveimmälle väelle 
pienin haravoin suoritettavaksi. Piha valmistuu näin prosessina.
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OULUKUU

vuodenaika-
töiden kalenteri

leivonta

maton-
  kuteen
      leikkuu

lumileikit

puu-
tarhan
suunnit-
telu

kylvöt

  piha-
työt

haravointi

perunan-
istutus

mattopyykki

puutarhan hoitoseppelien
teko

marjojen 
poiminta

sadon-
korjuu

maan
muok-
kaus

säilöntä

olkien
hankinta
pelloilta

kynttilöiden 
tekeminen

parsiminen

työ-
kalujen
valmistus

      villan
   etsintä
lampureilta

haravointi

lyhtyjen
valmistaminen

risukasojen 
haravointi
eläimille

kivikasat siiroille ja 
koppakuoriaisille

linnun- ja lepakko- 
pönttöjen nikkarointi
ja paikoilleen vienti

laakea juoma-astia 
linnuille ja ötököille

kattotiiliä kerros-
taloksi sisiliskoille

ruokokimppu
kodiksi ötököille

haravoi siilille 
iso lehtikasa
talvipesäksi

pihalintujen ruokinta: 
rasvapallo, lyhde ja kuivatut 

pihlajanmarjat

kuivata pihlajanmarjoja
talvilinnuille

kerää kauroja 
linnuille talviruuaksi

 majat 
    läträys

      piha-
rakenteet

kivi ja hiekka- 
työt

kompostin
perustaminen

perhosbaarit ja
mehiläishotellit

uittamon
rakentaminen

perenna-
    ja yrtti     
     penkkien
           huolto
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JOKAMIEHEN
OIKEUDET

saatte 
Retkeillä luonnossa, muualla kuin toisten pihamaalla tai viljelyksillä. 
Oleskella tilapäisesti alueella, missä liikkuminenkin on sallittua. 
Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja pehmeitä kasveja. 
Onkia ja pilkkiä. 
Veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä sekä kulkea jäällä.

ette saa
Aiheuttaa häiriötä eläimille tai ihmisille. 
Vahingoittaa eläviä puita, ottaa kaatunutta tai kuivunutta puuta, varpuja, sammalta 
tms. toisen maalta ilman lupaa. 
Tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta. 
Roskata. 
Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa. 
Kalastaa ja metsästää ilman lakisääteisiä lupia.

retkillä voitte kerätä vapaasti
Marjoja ja sieniä    Yleisiä pehmeitä kasveja 
Maahan pudonneita neulasia ja pikkurisuja Jäätä ja lunta 
Taskuun mahtuvan määrän käpyjä maasta Sulkia ja simpukankuoria 
Kourallisen pikkukiviä ja hiekkaa

kysykää maanomistajalta lupa
Maa-ainekseen ja kiviin   Varpuihin 
Käpyihin, puiden siemeniin    muihin puunosiin  
     (oksat, kuoret, juuret, lehdet)

luontoa kunnioittaen
Ihailkaa hitaasti kasvavia sammalia ja jäkäliä sekä harvinaisia kasveja kasvupaikalla
 
 Lähde: www.ymparisto.fi -> Minä ja ympäristö  
-> Liikkuminen luonnossa -> Jokamiehenoikeudet
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90keruu-

kalenteri
 
Juhlikaa jokaista vuodenaikaa ja hyödyntäkää läheltä löytyvää. 
Kirjatkaa kalenterin keskelle omat löytäpaikanne Tehkää kalenteri 
rakkaista vuotuisista tapahtumista ja puuhista korttiin 108.
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lumi/jää

puu
     kaarna

maton-
     kude

neulaset

punonta-
  pajut, 
   pajun-
     kissat

kepit
risut
pajut

simpukat
sulat

      villi-
vihannekset

     kuoret
kevätkukat

      heinätlehdet
osmankäämi

kukat ja
kasvikset

marjat

sadon-
korjuu

kasvien
     siemet

villa

      havut

     kaappien
aarteet

      savi
   kivet
hiekka

     sammal
  varvut
kuoripajut 
kirjavat
lehdet

Nikulainen Tuula, Tavasti Annika: Aurinkovuosi Ympäristökäsitöiden keruu- ja työkalenteri. 
BTJ Kirjastopalvelu Oy 1998.
Suosalo Anu, Tavasti Annika: Lasten aurinkovuosi - opas ekologiseen lastenkulttuuriin.  
Sammakko 2008.

talventörröttäjät

langat,
     napit

terhot
kastanjat
 pähkinät

oljet

     myrskyn
  tiputtamat
risut

ruoko
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SOLMUJA
Käyttäkää tekemisessä käsityötekniikoita kuten ompelu, 
letitys, punonta, solmiminen ja nikkarointi. Niillä toteutetut 
käsityöt voitte aina purkaa osiin ja koota uusiksi esineiksi. 
 
Välttäkää liimaa ja maaleja, näin kaikki valmistamanne esi-
neet ovat muutettavissa, muokattavissa ja korjattavissa. Silloin 
voitte kierrättää loppuunkäytetyt materiaalit.

KOLMIJALKASOLMU 
kotamajoihin

RYIJYSOLMU, viittoihin, seinämiin

LETITYS, 
häntiin, 
sarviin 

VETOSOLMU 

HEVOSENHÄNTÄ- 
SOLMU  
amppeleihin

UMPISOLMU 

PUKKIKÖYTÖS
tikkaisiin ja  
majoihin

KAHDEN LANGAN KIINNITYS TOISIINSA

KORULUKKO KORTTI 46
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naruja

matonkude
Leikatkaa vanhoista vaatteista ja kankaista noin 2 cm 
leveää nauhaa. Hiutuneesta lakanasta pienikin lapsi saa 
revittyä suikaletta, kunhan leikkaatte alkuun kankaan reu-
naan pienen halkion. Kieritelkää suikaleet tiukalle kerälle. 
Matonkude on oivaa materiaalia majoihin, keppihevosiin, 
seppeleisiin ja nukkeihin. Trikoosta leikatusta matonku-
teesta saatte vahvemman solmintamateriaalin. 

Tiukka matonkudekerä on mainio pallo. Jättäkää palloon 
pitkä häntä. Näin kerä on taaperoikäiselle lapselle talutettava 
lemmikki. Asetelkaa jonglööripallon sisälle kivi painoksi.

maatuvat langat
Luonnonmateriaaleista valmistetut langat kuten kalastajan-
lanka ja pellavalanka ovat hyviä leikkimateriaalien raaka-
aineita. Ne maatuvat maassa ja päätyvät näin matojen 
ruuaksi jättämättä jälkiä ympäristöön. Voitte valmistaa 
omaa lankaa kehräämällä sitä pellavasta ja villasta.

KORTTI 58 PELLAVAN VILJELY

kierrätyslangat
Kyselkää lankapuolan loppuja kutomoista, ompelimoista, 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista ja käsityöasemilta. 
Viidakkorummun ja yhdistysten avulla voitte päästä mum-
meleiden lankavarastojen äärelle.

Saatte mainioita kiharaisia lankoja vanhoja neuleita purka-
malla. Kyselkää myös kierrätyskeskuksien poistoneuleita.      

 KORTTI 110 KERJUULISTA

narut
Sisalnaru on maatuva ja kestävä materiaali. Tarkistakaa, 
että narun vetomurtolujuus on vähintään 135, jolloin se 
kestää myös majoissa. Hankkikaa leikkipihallenne iso kerä 
narua ja ripustakaa siihen kiinni sakset. Silloin työnteko 
on aina helppo aloittaa. 
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MAAN  
PERUSTAMINEN

kasvin oma paikka
Mukavinta on perustaa pikkupuutarha siihen, missä kasvi on päättänyt kasvaa: pensaan 
alle, pihan reunamille tai kukkapenkin viereen. Kasvupaikkansa valinnut kasvi viihtyy 
valitsemassaan paikassa ja hoito on helppoa. Rajatkaa kasviystävänne kivillä tai kepeillä. 
Kastelkaa, vaalikaa ja seuratkaa mitä otuksia kasvilla vierailee keväästä syksyyn. 

AITAUKSIA KORTTI 78uusi maa
Jos haluatte perustaa aivan uuden kasvimaan, kukkapenkin tai pöheikön, etsikää ensim-
mäiseksi sille sopiva paikka pihaltanne. Valitkaa aurinkoinen ja mahdollisimman kostea, 
tosin ei likomärkä, paikka kasvimaalle. Ruoko ja osmankäämi puolestaan viihtyvät sei-
sovan veden paikoissa, jolloin voitte hyödyntää ojia niiden kasvualustoina.

Kokeilkaa maan mehevyyttä iskemällä isolla lapiolla siihen koloja. Jossain päin pihaa maa 
on tiivistä, jossain pehmeää, jossain hiekkaa, multaa, turvetta tai savea. Valitkaa paikka, 
jossa lapionne uppoaa maahan vaivattomasti. Rajatkaa maa-ala ja kaivakaa. Helpointa 
työ on, jos poistatte päältä vanhat ruohotuppaat juurineen. Sen jälkeen käännätte maan 
lapiolla. Tehkää rollaattorilla tai pyörätuolilla kulkeville kohopenkki, joka on kooltaan  
50 x 100 cm ja 60 cm korkuinen. Sijoittakaa tämä penkki helppokulkuisen polun varteen.

Todella savinen maa tarvitsee happea. Lisätkää maahan turvetta, pihan lehtiä, ruohoa, 
kompostimultaa tai hiekkaa. Lisätkää hiekkaiseen maahan savea ja kompostimultaa, jotta 
maa olisi ravinteikkaampaa. Turve taas sitoo kosteutta. Kääntäkää savinen maa syksyisin. 
Talven routa murentaa syksyllä käännetyn maan mureaksi. Hyvämultaista maata ei tar-
vitse kääntää, vaan voitte möyhentää sen kevyesti keväällä ennen uuden kasvun istutusta.

Mikäli pihanne on pelkkää hiekkaa, pyytäkää läheiseltä mullan toimittajalta tai rakennus-
työmaalta kuormallinen multaa pihaanne. Voitte kaivaa hiekkaan kasvimaanne alan ja 
pyytää toimittajaa tyhjentämään multakuorma siihen. 
Voitte myös perustaa lehtikompostin ja kasvattaa siellä multaa pikkuhiljaa, vuosi vuodelta 
uusia pieniä kasvimaita tai kukkamaita pihaanne perustaen. Vähitellen niistä muodostuu 
vihersaaristo ja siitä vihervaltameri. Mikäli saatte kuormallisen lantaa, perustakaa lämpö- 
penkki kasaamalla päällekkäin risuja, lehtiä, lantaa, lehtiä ja ruohoa, lantaa, lehtiä ja 
ruohoa... Kurpitsat, kaalit ja muut ravintosyöpöt viihtyvät tässä maassa hyvin.

Keräilkää kauniita kiviä, keppejä ja puupöllejä rajaamaan tarhaanne. Tukiaidat syntyvät 
maahan painetuista kepeistä tai pajupunoksista.
LUKEKAA MYÖS KORTIT 94 - 100 KORTTI 110 KERJUULISTA

 Näissä kirjoissa saatte hyviä vinkkejä puutarhanhoitoon: 
Siltala Minna: Keittiötarhan 3 vuodenaikaa. Vinkkejä ja vertaistukea vihertarhurille. WSOY 2010. 
Lukekaa Ulla Lehtosen kaikkia kirjoja.



työkalukortti
94maan-

muokkauksen
tarvekaluja
Lapsi haluaa tehdä oikeita töitä, auttaa ja osallistua. 
Itse tehdyt työkalut auttavat lasta hahmottamaan mate-
riaalista maailmaa.

luuta
Etsikää ohuita risuja, esimerkiksi koivua. Etsikää myös 
käsivarren mittainen vahva varsikeppi. Leikatkaa käsi-
varren mittainen pätkä matonkudetta tai narua. 

Ottakaa käteenne sopiva kimppu risuja. Työntäkää 
kimpun sisälle varsikeppi noin 10 cm:n matkalta. Kier-
täkää matonkude tai naru tiukasti risukimpun ympärille. 

Pehmeän luudan saatte käyttämällä koivurisujen 
sijasta heiniä.

KORTTI 91 SOLMUJA           
KORTTI 92 LANKOJA JA NARUJA 

KORTTI 114 RUOHOT 
KORTTI 118 RISUT, OKSAT JA KUORET 

talikko, haravat
Monihaarainen keppi palvelee talikkona tai haravana. 
Etsikää oksa, joka muodostaa haarukan näköisen 
muodon. Lyhentäkää oksa sopivan mittaiseksi voi-
masaksilla. Karsikaa turhat oksat pois ja terottakaa 
pienemmillä oksasaksilla talikon ja haravan piikeiksi 
jättämänne oksien päät.

kuokka
Voitte käyttää kuokkana vahvaa keppiä, jossa on isoja 
oksia. Etsikää vahva keppi, jossa runko ja yksi oksa 
muodostavat kirjaimen J. Leikkatkaa aikuisen kanssa 
isoilla voimasaksilla varsi noin metrin mittaiseksi. 
Poistakaa muut oksat, paitsi J-alaväkänen. Leikatkaa 
se sopivan mittaiseksi teräksi. Kuokkanne on valmis.
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MAAN HOITO

Voitte lannoittaa maata maatuneella kanankakalla, hevostalleilta  
saatavalla kuivikelannalla tai kompostimullalla. Kesällä ruohokate kasvien 
juurilla pitää yllä kosteutta, antaa kasveille ravinteita ja rajoittaa rikkaruohojen rehotusta. 
Nokkosvesi on hyvä lannoite pitkin kasvukautta. Nokkostee on myrkytön hyönteiskarkoite. 

KORTTI 98 LANNOITTAJIA, KARKOITTAJIA  

kompostimulta
Kompostimulta kerää talteen siihen laitettavan orgaanisen aineen ravinteet. Komposti-
multa myös kuohkeuttaa maata ja tarjoaa hyödyllisille madoille purtavaa. Komposti on 
kasveja kasvattavan paras ystävä.

KORTTI 99 KOMPOSTOINTI KÄÄNTÖPUOLELLA ->

viherkate, olkikate
 Kesällä ruohokate kasvien juurilla pitää yllä kosteutta, antaa kasveille ravinteita ja 
rajoittaa rikkaruohojen rehotusta. Katteiksi käyvät pihalta leikattu nurmi tai maanvilje-
lijältä kerjäämänne olki. Heittäkää myös pihoilta kitketyt rikkaruohot joko kompostiin 
tai käyttäkää ne katteeksi. Asetelkaa kateaines kasvien juurelle, kasvimaan käytäville 
ja ympärille. Kunnon kerros suojaa maata myös rikkaruohoilta.

viljelykierto 
Suosimalla viljelykiertoa eli vaihtamalla kasvien paikkaa vuosittain, maa saa lepoa ja 
ravinnetasapaino säilyy.

Maa voimistuu, jos istutatte seuraavana vuonna kaalin paikalle hernettä tai porkkanan 
sijaan salaattia, perunan paikalle papuja tai kehäkukan sijaan punajuurta, kaalikuop-
paan pottuja ja retiisin korvaa samettikukka. Näin maahan ei pesiydy kasvien tauteja, 
eivätkä tuhoöppiäiset viihdy siellä pitkään.

KORTTI 97 KUMPPANUUSKASVIT  
KORTTI 98 LANNOITTAJIA, KARKOITTAJIAtuhka 

Puuntuhka on lannoitetta sellaisenaan maahan laitettuna. Tuhkalla voitte lisätä maan 
emäksisyyttä, jolloin kasvit kykenevät paremmin ottamaan maasta lannoitteita. Huo-
lehtikaa siitä, että tuhka on puhdasta eikä siis sisällä esimerkiksi painomustetta.
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Kaikki eloperäinen kompostoituu. Lehtikompostiin laittamanne  
lehdet, heinät, risut ja naatit muuttuvat siellä mullaksi. 

Ympärivuotinen keittiöjätteen kompostointi sujuu lämpökompostorilla, ohjeita niihin 
löydätte kirjastosta ja internetistä. Jyrsijöiltä suojattuun keittiökompostiin voitte laittaa 
ruoantähteet, kuoret, naatit, lehdet, risut ja heinät. Lämpökompostorin puolivalmiin 
aineksen voitte siirtää lehtikompostiin valmistumaan mullaksi.

lehtikomposti
Jokaisen puutarhan perusvarustukseen kuuluu lehtikomposti, jossa pihalla syntyvä maa-
tuva aines, lehdet, rikkaruohot tai heinät, muuntuu mullaksi. Kompostin voitte rakentaa 
pihan varjoisaan paikkaan pajuista punomalla. Valitkaa tukipuiksi vahvaa puuta, myös 
kuivunut käy. Reunoiksi etsikää tuoreita, taipuisia vitsoja. Voitte rakentaa kompostin 
myös nikkaroimalla.

AITAUKSIA KORTTI 78  
PAJUT KORTTI 117

Asetelkaa kompostikehikon pohjalle isoja risuja tai muuta pohjaa ilmavoittavaa. Sen 
jälkeen voitte täyttää kompostia viemällä sinne pihanne maatuvat ainekset. Kompostiin 
eivät kuulu muovit, vaaralliset aineet, metallit, maalit, öljyt, kalkki eikä tuhka.

Pikkuiset lahottajaeliöt hoitavat mullanvalmistuksen. Voitte auttaa eliöitä pilkkomalla 
suurimmat herkkukimpaleet pienemmiksi. Eliöt hengittävät, ja siksi tiiviisti painuvien 
jätekerrosten väliin kannattaa laittaa karkeampaa ainetta. Näin varastoitte eliöille 
hengitysilmaa.

Huolehtikaa kompostin kosteudesta. Sopivan märästä kompostista puristuu nyrkissä 
muutama vesipisara. Liian kuivaan kompostiin voitte kaataa vettä, liian märkään lisätä 
kuiviketta, esimerkiksi lehtiä tai risusilppua.

Risun pätkät, ruo´ot, horsman varret, kuivat lehdet ja havupuiden kuoren hake ilmavoit-
tavat kompostia. Kuivat lehdet  ja hake tasaavat myös liiallista kosteutta. Käännelkää 
kompostimassaa joskus talikolla ja tarpeen mukaan lisätkää uutta lahotettavaa.

KORTTI 94 MUOKKAUKSEN TARVEKALUJA

Kompostin multa on mainiota maanparannusainetta puutarhaan. Kompostin multa sisältää 
myös hurjan paljon ravinteita tarjoten kasvimaan asukkaille myös kasvamisen voimaa.

Kasvattakaa kompostin päällä kurpitsa! 

KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE KORTTI 32 ÖTÖKKÄKODIT 
KORTTI 46 MARJAISA PIHA KORTTI 95 MAAN PERUSTAMINEN
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KUMPPANUUS-
KASVIT

porkkanaa  suojaavat  kempeiltä ja porkkanakärpäsiltä: herne, 
salaatti, tomaatti, retiisi, salvia ja erityisesti sipulikasvit. Porkkana tuoksuu hyvälle ja 
houkuttelee kuusen oksilta kemppejä syömään itseään. Kumppanuuskasvit sekoittavat 
hajun ja ötökät eksyvät matkalla. Porkkana on paras kylvää joka vuosi eri paikkaan 
kasvimaalla. Kasvattakaa porkkana kaukana tillistä ja palsternakasta.

tilli  nauttii kaalin, sipuleiden ja salaatin seurasta.

persilja  kukoistaa tomaatin, perunan ja maa-artisokan seurassa. 

kurkun  kavereita ovat maissi, herne, pensaspapu, maa-artisokka ja auringon-
kukka. Kurkun vihollisia taas ovat peruna, mausteet ja retiisi.

kesäkurpitsa  kavereita ovat krassi, kurkkuyrtti sekä kaikki 
kurkun kumppanit.

salaatin  kanssa viihtyvät porkkana, retiisi, mansikat, kurkut ja sipuli.

kaalin  kavereita ovat tuoksuvat yrtit, sipulit, selleri, härkäpapu, kehäkukka 
ja samettikukka. Kaali ei pidä mansikoista ja tomaatista.

sipuli  tykkää porkkanasta, salaateista, tomaatista, kaaliperheestä ja mansi-
koista. Sipuli ei tykkää pavuista ja herneistä.

punajuuren  ystäviä ovat papu, sipuli- ja kaaliperhe, salaatti ja retiisi.

tomaatti  rakastaa sipuleiden, persiljan ja krassin ja seuraa. Tomaatti 
ei pidä perunasta, maissista, kaalista ja kurkusta.

herne nauttii porkkanan, lantun, retiisin, kurkun, papujen, maissin ja mintun 
seurasta. Pidä herne kaukana sipuleista ja perunasta.

retiisi  on kaikkien kaveri paitsi iisopin ja kurkun.
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karkoittajia

nokkoskäyte
Kerätkää sankoon nokkosia ja peittäkää ne vedellä. 
Asetelkaa päälle kansi, jonka alla muhennos hautuu 
viikon tai kaksi. Kun seos haisee kunnolla, kaatakaa 
sitä isoon kastelukannuun noin litra ja yhdeksän litraa 
puhdasta vettä päälle. Kastelkaa kasvimaata tällä tehok-
kaalla lannoittajalla. Mikäli hoidatte pientä ketju- tai 
purkkipuutarhaa, laittakaa vettä pieni kupillinen pie-
neen kastelukannuun ja kaatakaa päälle yhdeksän 
kupillista vettä. 

nokkosvesi
Voitte myös liottaa nokkosista ”teetä” laittamalla kimpun 
lehtiä 1 - 3 päiväksi kylmään veteen. Siivilöikää neste 
ja laimentakaa suhteessa 1 kuppi nokkosvettä 9 kuppia 
puhdasta vettä. Siirtäkää seos suihkupulloon ja suihku-
telkaa tuholaisten, kuten kaalimatojen ja pomppivien 
mustien kirppojen, päälle.

karkoituskasvit
Kylväkää puutarhaan hyvien ötököiden houkutteluun 
sekä ahmattien karkoittamiseksi ja harhauttamiseksi 
voimakastuoksuisia kasveja.

Kehäkukka karkoittaa kaaliperhosia ja mullan alta tau-
teja levittäviä sukkulamatoja. Samettikukka karkoittaa 
kaaliperhosia. Krassi houkuttaa itseensä kasvimaan 
kirvat ja kutsuu hyödyllisiä petohyönteisiä paikalle. 
Auringonkukka on paras kasvi houkuttamaan hyödyl-
lisiä ja harhauttamaan haitallisia öppiäisiä!

KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN 
KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA 

KORTTI 22 KASVATA ITSE 
KORTTI 50 KASVIHUONEET JA SAVIMAJAT 

KORTTI 70 KETJUPUUTARHA
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KASVIEN
HANKINTA
Hankkikaa kasveja tiedustelemalla lahjoituksia paikallisilta  
puutarha- ja maatalousmyymälöiltä, maanomistajilta ja vaikkapa sukulaisilta. Kerran 
alkuun päästyään leikkipiha tuottaa itse itsessään seuraavan vuoden kasvien alkuja. 
Ottakaa osaksi vuotuista sadonkorjuuta oman siemenpankin kartuttaminen.

siemenet ja mukulat 
Valitkaa pihaanne lajeja, jotka tuottavat hyvin siemeniä tai mukuloita. Pyytäkää näiden 
kasvien siemeniä tutuilta, naapureilta tai kunnan puisto-osastolta. Ensimmäisen vuoden 
sadosta voitte kerätä siemeniä seuraavan vuoden tarpeisiin. Voitte kerätä siemeniä luon-
nonkasveista maanomistajan luvalla. Tällä tavoin kerrytätte myös niitty- ja pöheikkö-
kasvien siemenpankkia. Kerätkää osa kypsyneistä siemenistä leikkeihin ja antakaa 
tuulen kuljettaa ne uuteen pikkupuutarhaan. 
KORTTI 2 HELPOSTI KASVATETTAVAT      KORTTI 16 PÖHEIKÖN PERUSTAMINEN 
KORTTI 22 KASVATA ITSE KORTTI  30 NIITYN PERUSTAMINEN

taimet
Kauppapuutarhaliitto tarjoaa keväisin kouluille mahdollisuuden anoa taimia. Kerjätkää 
pieniä valmiiksi istutettuja kasveja myös tutuilta, paikallisilta puutarhoilta sekä kunnan 
puisto-osastoilta.

Kasvattakaa taimia sisällä sanomalehdistä taitelluissa pienissä poteissa. Istuttakaa 
pienet kasvit ilmojen lämmettyä ulos. Voitte taimien kautta jakaa iloa myös muualle, 
läheiseen vanhainkotiin, muihin kouluihin tai päiväkoteihin. Pieni taimi on oiva lahja.

jakaminen
Voitte kaivaa taimia maanomistajan luvalla kasvin kasvupaikalta ja siirtää omalle 
pihalle tai ämpäripuutarhaanne. Tällä tavoin saatte pihaanne myös pöheikön kasveja. 
Useita pihojen perennoja voidaan jakaa pistämällä ne lapiolla puoliksi ja jättämällä 
toinen puolikas maahan kasvamaan.                 KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA

pistokkaat
Rönsyjä kasvattavat kasvit, kuten mansikat, leviävät itsestään ja niitä on helppo levittää. 
Ottakaa keväällä mansikoiden rönsyjä irti ja siirtäkää uusille kasvupaikoille. 

Mustaherukan ja karviaisen notkeita oksia puolestaan voitte painaa oksanhaarukalla 
maahan juurtumaan. Näin saatte satoisista pensaista jaettua iloa naapurinkin pihamaalle.

KORTTI 46 MARJAISA PIHA 
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peruspakki
Voitte rakentaa pihan Melkein ilman työkalujakin.

Sakset  puukko  oksasakset  neulat 
matonkude kerä sisalnarua   rulla kalastajanlanka  
helpottavat kuitenkin työntekoa. Varatkaa nämä pieneen koriin tai pakkiin pihamaalle, 
jotta työnteko on helppoa jokaisen inspiraation hetken ja toiminnan ilon syttyessä.

laajemmat pakit
Miettikää laajempaa pakkia kootessanne millaisia töitä yleisimmin teette.

RAKENTAMISEEN 
puukko & hiomakivi käsipora & teriä  nauloja  vasara 
voimasakset  sivuleikkurit  pienet oksasakset saha

OMPELEMISEEN, PUKUIHIN, KORISTAUTUMISEEN 
ompeluneuloja  parsinneuloja  virkkuukoukku sakset 

MAATÖIHIN 
lapio  talikko  istutuslapio/lusikka rautakanki/terävä puuseiväs 
kottikärryt (iso kangas tai ämpäreitä) valoverhoja hallaharsoiksi

NIITTOTÖIHIN 
viikate  sirppi  talikko  harava

MAJOIHIN, SATUMATKOIHIN, TEATTERIIN, PIILOLEIKKEIHIN 
kalastajanlanka  ompelulanka villalanka matonkude sisalnaru 
pyykkinaru  pyykkipoikia verhoja  mattoja   vilttejä

LUONNON TUTKIMISEEN 
luuppi   suurennuslasi haavi  vesiämpäri

SÄILYTTÄMISEEN, SÄILÖMISEEN 
koreja  purkkeja  purtiloita  orsia

KORTTI 94 MUOKKAUKSEN TARVEKALUJA 
KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE 

KORTTI 110 KERJUULISTA
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muovin
vaihtoehdot

Materiaaliaistimukset ruokkivat mielikuvitusta ja muistoja.  
Kertaalleen palvelleita astioita löydätte mummoloiden vinteiltä, 
uusittavista laitoskeittiöistä ja kierrätyskeskuksista. Hiekkakakkukeittiössä ei  haittaa 
vaikka kupista puuttuu pala tai kattila palvelee myös siivilänä. Edellisten vuosikym-
menien muotoilu kirvoittaa tunteita ja tarinoita ikäihmisissä.

Leikkipihojen tekijät ymmärtävät materiaalin kiertokulun myös esinevalinnoissa. He 
suosivat pihoilla maatuvia aineksia kuten puuta tai olkia huonekaluina. He käyttävät 
pihoilla hiekkaa ja kiviä tilojen muovaajina.
 
Voitte käyttää puuta pihoilla monissa muodoissa: leikkivälineinä tai pannunalusina, 
lautoina, astioina päre- ja tuohikoreina säilytyksessä. Etsikää neulojen ja muiden pikku- 
esineiden säilytykseen rovikkoja ja juuripunoksista tehtyjä pieniä askeja.

Huomioikaa tekstiilien valinnoissa maatuminen. Täysvillaiset ja värjäämätömät viltit sekä 
huovat ja olki-, ruoko-, kaisla- ja heinämatot ovat käyttöikänsä ehtoolla heitettävissä 
kompostiin. Niitä on myös helppo huoltaa ja hoitaa kotikonstein pihalla pesemällä 
tai pyyhkimällä. Räsymatoissa on usein keinokuitukankaita mukana, siksi ne eivät 
kompostoidu. Myöskään väriaineiden kemikaalit eivät kuulu luonnon kiertokulkuun.

Villa kestää paremmin homehtumatta kuin kasvikuidut. Räsymatot täytyy aina huolella 
kuivata ennen varastoon rullaamista tai lattialle levittämistä, siten niiden käyttöikä on 
kymmeniä ja kymmeniä vuosia.

Loppunkäytetyistä kankaista leikkaatte helposti matonkudetta ja viimeiseen asti palvel-
leet matot ovat energiajätettä. Kokonaan luonnonkuituiset tekstiilit maatuvat.

KORTTI 96 MUOKKAUKSEN TARVEKALUJA     KORTTI 102 PIHAKALUSTEIDEN LISTA  
KORTTI 110 KERJUULISTA KORTTI 109 TOISEN TURHA ON TOISEN AARRE
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lista

suojat maahan
räsymattoja Kyselkää sukulaisilta, pienempiin asuntoihin muuttavilta iso- 
  vanhemmilta tai etsikää talojen ullakoilta mattoja. Etsikää myös 
  pressuja ja vanhoja kerniliinoja märän maan ja maton väliin.

vilttejä  Kyselkää kuntien ylijäämävilttejä, niitä löytyy usein leiri- 
  keskuksista tai leirintäalueilta.

istuimet
 pöllejä  Hankkikaa metsänhakkuista, puistojen raivauksista tai läheisen 
  pihan puunkaatourakasta pihallenne viemisiksi pöllejä. Saatte 
  niistä penkkejä niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Pölli-istuimessa voitte  
  istuskella samalla, kun se toimii ötököiden kotina.
 KORTTI 32 ÖTÖKKÄPIHAN PERIAATTEET 

KORTTI 118 RISUT, OKSAT, KUORET

olkipaaleja Tarkkailkaa ympäristöänne ja etsikää tietoa peltojen omistajista. 
  Kun huomaatte pelloilla syntyvän suorakulmion muotoisia 
  pienpaaleja, käykää pyytämässä sieltä pihallenne omia kappaleita. 
  Paalit ovat oivia penkkejä, pöytiä ja tilan rajaajia. Levittäkää  
  tarpeen mukaan matto tai kangas paalin päälle, jos oljet  
  pistelevät paljaita sääriänne. Olkipaalit säilyvät pihavarastoissa  
  vuosikausia, mikäli eivät kastu. Loppuun palvellut paali käy  
  kasvitarhan katteeksi. Heinäpaalit homehtuvat helposti. 

kankaat
valoverhot Pyytäkää kierrätyskeskuksista, isovanhempien varastoista ja 
  muuttavista virastoista käytöstä poistettuja valoverhoja. Ne on 
  helppo ripustaa sisalnarun tai matonkuteen ja pyykkipoikien 
  avulla minne vaan. Verhoilla voitte rajata tiloja leikille, perustaa 
  teattereita tai rakentaa aurinkoisella säällä suojaavia katoksia. 
  Valoverhot sopivat myös kasvimaan hallaharsoiksi.

lakanat/kankaat Pyytäkää samoista paikoista kuin valoverhoja myös muita  
  kankaita.  Saatte niistä suojaavampia katoksia, majojen seinä- 
  kankaita ja piilopaikkoja. Voitte käyttää kankaita myös siirtelyyn, 
  esimerkiksi haravoitujen lehtien liikutteluun. Varatkaa pihallenne 
  myös yksi vahva kangas maa-ainesten siirtelyä varten.

KORTTI 110 KERJUULISTA
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pihamattojen
kudonta

 heinämatto
Etsikää materiaaleja maton tekoon. Niitä ovat risut, pajut, kaisla, heinä ja ruoko.  Tar-
vitsette myös luonnonnarua esim. pellava-, hamppu- tai sisalnarua. Etsikää maasta 
myös 6 kappaletta kiviä, hieman pienempiä kuin lapsen nyrkki.

NARUJA JA LANKOJA KORTTI 92 
MATERIAALEJA KORTIT 113  - 114

Asetelkaa kolme pitkää, kaksi kertaa aikuisen mittaista, lankaa vierekkäin maahan.  
Solmikaa lankojen päihin kivet. Asettakaa nippu heiniä keskelle lankoja ja heilauttakaa 
kivet heinien vastakkaisille puolille. Lisätkää seuraava heinäkimppu ja heilauttakaa 
kivet, lisätkää seuraava kimppu ja jatkakaa kunnes matto on mielestänne tarpeeksi 
pitkä. Kun matto on valmis, solmikaa lankojen päät napakasti kiinni ja irrottakaa kivet.

Risumaton solmiminen on helpointa parin kanssa. Tällöin toinen solmii ja toinen ojentaa 
risukimppuja sekä painaa kimput tiiviisti edellistä kerrosta vasten.

kutominen 
Etsikää materiaaleja maton tekoon. Niitä ovat risut, pajut, kaisla, heinä ja ruoko.  Tehkää 
keräämästänne materiaalista ranteen paksuisia ruokonippuja.

Sitokaa niput molemmista päistä esim. matonkuteella. Aloittakaa kutominen kudon-
tapuilla. Nostakaa vaakapuu otsan korkeudelle. Pujottakaa ruokonippu kangaspuun 
lankojen väliin. Laskekaa vaakapuu lähelle maata. Pujottakaa ruokonippu kangaspuun 

lankojen väliin. Toistakaa tätä, 
kunnes matto on halutun mittainen.

Tiivistäkää mattoa välillä työn-
tämällä kudottuja nippuja kohti 
takakeppejä. Solmikaa langat napa-
kasti. Käyttäkää mattoja aidoiksi, 
majan seiniksi tai katoksi, istuin- 
ja makuualustaksi. 

KANGASPUUT KORTTI 104                                                                                                       
 

KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA 
KORTTI 10 MAJOJA MAAHAN 
KORTTI 14 MAJOJA PUUHUN
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työkaluja

Tarvitsette 7 vahvaa keppiä, kolme kangaspuiden kumpaankin  
päähän sekä yhden vaakapuuksi. Lisäksi tarvitsette luonnonnarua.

LANKOJA JA NARUJA KORTTI 92

Terottakaa keppien toiset päät. Upottakaa terotetut kepit maahan, kolme keppiä taka-
riviin ja 3 keppiä noin 2 metrin päähän takakepeistä. Pujottakaa lankalenkit takarivin 
keppeihin. Solmikaa pareittain olevista langanpäistä toinen etummaiseen pystykeppiin 
ja toinen vaakakeppiin, joka on asennettu etummaisen keppirivistön eteen. Solmikaa 
langat keppien väliin ja vaakapuuhun. Vaakapuuta nostatte kutoessa ylös ja alas.

ryijysolmeilu
Leikatkaa pahvilaatikosta palanen ja lovetkaa sak-
silla sen ylä- ja alareunoihin pienet lovet. Käärikää 
pahvin ympäri lankaa. Voitte pujotella lankojen yli 
ja ali ruokoja ja heiniä, jolloin saatte pieniä mat-
toja. Tai voitte solmia naruihin ryijysolmuilla pieniä 
heinätuppoja, jolloin saatte aikaan pieniä ryijyjä.

KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA 
KORTTI 91 SOLMUJA 

KORTIT 113 RUOKO JA KORTTI 114 HEINÄT
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VUOLEMINEN

Puukko on vuolemisessa tärkein työkalu.  Hyvän vuolupuukon terä 
on melko lyhyt, n. 4–7 cm. Kahva on nyrkkiin sopiva, keskeltä paksu ja päistä kape-
ampi. Nuorimmille lapsille sopii puukko, jonka kärki on pyöristetty. Puukko pidetään 
aina terävänä ja se kuivataan käytön jälkeen, ettei terä ruostu. Tylsän puukon terä lipsuu 
ja on vaarallinen. 

Pidä vuoltavaa oksaa toisessa kädessä ja puukkoa toisessa. Veistä puukolla niin, että 
oksaa pitelevä käsi on aina puukon terän takana. Varo ettei puukko lipsahda reiteen tai 
ilmassa liikettä jatkava puukko sohaise muita.

Tarkassa työssä käytä hallittua otetta, jossa 
puukon terää työnnetään oksaa pitelevällä 
peukalolla. Kallista terää ja työnnä sitä 
samalla peukalolla. 

Pieni työ on mukava nykertää pitkänä kep-
pinä ja katkaista irti vasta kun vuoleminen 
on tehty.

Vuole puuta aina ”alamäkeen”, puun syiden 
suuntaisesti. 

Vuollut esineet voi tasoitella hiekkapaperilla.

Istu aina vuollessa.

Vuole aina itsestä poispäin. Vältä osumista 
reiteen, keppiä pitävään käteen tai muihin 
raajoihin tai ihmisiin.

Pidä puukkoa veistotyön lähellä äläkä huiski 
puukolla.

Puukko on aina tupessa silloin kun sillä ei 
vuolla, myös puukkoa toiseen paikkaan 
liikuteltaessa.

Puukko ojennetaan toisille aina tupessa.

Vuole vain silloin kun aikuinen on lähellä.

Pidä mukana ensiapupakkausta: laastaria ja 
sidetarpeita.

KORTTI 52 LAIVOJA, MYLLYJÄ 
KORTTI 107 PAJUPILLIN RESEPTI
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Tunnistakaa kasvit ja varmistakaa myrkyttömyys.

Valitkaa puutarhaanne myrkyttömiä kasveja. Voitte opetella pienenkin lapsen 
kanssa tunnistamaan kasveja. Tuntemattomia kasveja ei saa laittaa suuhun ja aikuinen 
varmistaa aina sen, että syötävä on syötävää. Käyttäkää suomen kieltä opettelevien 
kanssa kuvia. Opastakaa kädestä pitäen syötävien ja myrkyllisten kasvien erottaminen.

     Paarlahti Jouni: Myrkkykasvit. Wsoy 2005. 
www.hus.fi/myrkytystietokeskus

Huolehtikaa, etteivät siemenet ja muut pienet osat joudu kenenkään kurkkuun.

Huolehtikaa, ettei lapsi vahingoita itseään tai muita kepeillä.

Älkää jättäkö lasta tai dementoituneita vanhuksia yksin veden äärelle.

Huolehtikaa, etteivät narut tai punokset kietoudu lapsen kaulaan.

Aikuinen huolehtii kuumien astioiden ja tulen käsittelystä. Aikuinen selittää lapselle 
miten toimitaan turvallisesti.

Tarkistakaa, ettei leikkiin tai ruokaan käytettävään ruusuun ole laitettu kasvinsuojeluaineita.

Aikuiset opettavat lapsille työkalujen käytön ja oikean tekniikan.
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”Otetaan nuori paju. Kesäkuussa suurin piirtein. Kun lehdet ovat  
lopettaneet äkkinäiskasvun. Oksia kannattaa säilyttää vesiämpärissä  
ennen valmistusta.

Ensin naputellaan kuori pehmeäksi veitsen kahvaosalla, että sen saa irti. Sitten veistetään 
koloa myöten kärkeen.Pilliosassa on kova vuoleminen. Kun kuori irrotetaan, se menee 
helposti rikki pilliosasta. Pilliin saa monta ääntä, jos vain viitsii rakennella. Oksan on 
oltava noin miehen sormen paksuinen. Sitten kierretään niks naks, ja hiljaa soittelee. 
Samalla tavalla voi pillin tehdä koivun vesasta, mutta se ei kyllä soi niin pitkään. Se soi 
yhtä hyvin, mutta kuivuu nopeemmin.”

Ismon 
pajupilli-
muistelo
”Niitä tuli tehtyä  
vanhempien kiusaksi.

Aina jossain soi pilli.

Ei koskaan tiennyt kuka  
lapsista soittaa.

Vanhin veli inhosi sitä ääntä.

Minä sanoin: ” Voit joskus 
tarvita näitä teko-ohjeita 
sinäkin. 

Millä sitten opetat ja mihin 
puhallat, jos tulee hätä?” 
 
Turun Kotikunnan Pekka, 
Jorma, Kaino ja Ismo muis-
telivat teille nämä ohjeet.

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE KORTTI 36 ÄÄNIPIHA  
KORTTI 52 LAIVOJA, MYLLYJÄ  KORTTI 76 SOITTIMIEN PIHA 
KORTTI 105 VUOLEMINEN KORTTI 117 PAJUT

PAJUPILLIN
RESEPTI
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vuosikalenteri

Merkitkää tähän oma vuosikalenterinne.  
Millaisia vuotuisjuhlia, millaisia omia vuosijuhlia vietätte? 
Mitä materiaaleja ja töitä teette vuoden mittaan? Mitä muuta mieleenne tulee?
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TOISEN TURHA 
ON TOISEN 
AARRE
 
Maailma on täynnä materiaaleja ja mahdollisuuksia. Ne on vain löydettävä ja osattava 
pyytää. Alla teille muutamia vinkkejä voimavarojen keräämismatkan alkuun.

1. LÖYDÄTTE lähiluonnosta leikin aineet. Valitkaa pihaanne leikkiä tukevia ja jaettavia 
kasveja. Alkuun pääsette lähimetsällä ja naapuruston taimilla. 

2. JAKAKAA aina hyvää, pistokkaille ja siemenille löytyy kiitollisia koteja. Samalla laa-
jennatte koulun, päiväkodin ja vanhainkodin verkostoja.

3. ITSE VALMISTETUT esineet ovat tekijöilleen merkityksellisiä. Perinteisin käsityöme-
netelmin valmistettuina osaatte korjata ja muuttaa niitä toisiksi. Ompelu, solmiminen 
ja nikkarointi kehittävät myös hahmottamisen ja luovan ongelmanrakaisun kykyjänne. 
Liimaa ja maalia välttämällä säilytätte materiaalit kierrätyskelpoisina.

3. PERUSTAKAA lainaamoja ja käytökokoelmia. Silloin voitte käyttää yhteisiä työ-
kaluja ja välineistöä niin tuttujen kuin tuntemattomien läheistenne kanssa. Sopikaa 
mikä yhdistys tai kunnan taho ottaa vastuulleen puutarhatyökalujen turvakodin, mihin 
omakotitaloista muuttavat voivat lahjoittaa työkaluja odottelemaan uusia innokkaita 
puutarhureita tai miten ullakoiden unohtuneet aarteet päätyvät uusien käyttäjien luo. 
Kootkaa museoiden käyttökokoelmista maatöihin, pellavan valmistukseen tai kehruu-
seen kierrätettäviä pakkeja.

4. ETSIKÄÄ yhteistyötaho kierrätysmateriaalipankille. Pankki ottaa vastaan materiaali-
lahjoituksia ja sieltä voivat noutaa yleishyödylliset tahot tavaraa toimintaansa. Mainiota 
ylläpitäjiä ovat esimerkiksi nuorten ja työttömien ylläpitämät pajat ja kierrätyskeskukset., 
joissa on paljon osaamista tavaroiden kierrättämisestä ja kierrätysmateriaalien käyttä-
misestä jo ennestään.

5. KUTSUKAA mukaan pihatalkoisiin vanhukset, lapset, oppilaitokset, kunnan toimijat, 
monikulttuuriset yhteisöt  ja koko kylä. Mehulla, pullalla ja iloisella yhteiselolla ravitut 
ihmiset tekevät ihmeitä!

6. MIETTIKÄÄ alati mitä ylijäämää missäkin syntyy. Keskuskeittiöt, yritykset, kodit, 
puistot ja metsänhoitoyhdistykset tuottavat tekojensa ohessa myös yli jääviä materiaa-
leja, tarvikkeita ja aineistoja. Miettikää, kuka niitä voisi hyödyntää?

7. JAKAKAA kaikki oivallukset ja opit. 
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TARVIKE  KERJUUPAIKKA

matot                kodit

napit                 mummelit, nappitehtaat, ompelimot

matonkuteet      mummelit (viidakkorumpu on tehokas)

viltit                  lopetettavat sairaalat, vankilat, hoitolaitokset

langat                mummelit, kehräämöt, käsityökeskukset, alan oppilaitokset

villa                    lampurit

pitsit                  morsiuspukuliikkeet, ompelimot

matonkuteet     kodeista, pesuloista, kierrätyskeskuksista (vanhoja kankaita ja räsyjä)

paperit, pahvit     kirjapainot, somistamot, lehtipainot, toimistot, kaupunki

astiat                 kodit, suurkeittiöt, kierrätyskeskukset

tynnyrit  rakennustyömaat, puisto-osastot

narut                 paalinaruja maanviljelijöiltä ja pienpaaleja käyttäviltä hevostiloilta 

risut                 kaupungin puisto-osasto, metsänomistajien hakkuualueet

tuohi                 koivikkojaan hakanneet maanomistajat

pajut                ojanpientareilta ja sähkölinjojen alta maanomistajilta kysymällä,  
  myös puisto-osastoilta

perennat           mummeleilta, asukas- ja omakotiyhdistyksiltä, toisilta päiväkodeilta  
  tai vanhainkodeilta

mansikat            rönsytaimina mansikanviljelijöiltä

kukkasipulit        puutarhaliikkeistä poistona sesongin vaihtuessa

paalit, olki           maanviljelijät

lanta                 heppatallit, navetat, kanalat

kalkkikivi             kaivosfirmat

kivet                  hiekkafirmat, maanomistajat

laudat  rakennustyömaat, kuntien tekniset osastot

ikkunat  pappojen ja kunnan teknisen toimen varastoista, remonttifirmoista

työkalut  papoilta ja sediltä ylijäämänä, kunnan poistokamoista
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työkalukortti

LEHDET, KÄVYT 
JA SIEMENET

lehdet
 Keruu  tuoreet lehdet / kesä - syksy, kuivat lehdet / kevät. Kerätkää lehdet 
  puiden alta varisseina. Puussa tai pensaassa olevien lehtien  
  poimimiseen tarvitsette maanomistajan luvan. 

Käyttö  Käyttäkää tuoreet lehdet siipiin, pukuihin, päähineisiin ja leluihin.  
  Talven jälkeen maasta löytyvät lehdet soveltuvat pihaleikkeihin,   
  kompostiin ja matojen kodeiksi. Siilit talvehtivat lehtikasoissa.

Säilytys  Kerätkää sisäleikkeihin tarkoitetut lehdet tuoreina. Kuivatkaa  
  lehdet kimppuina tai sanomalehtien välissä. Kuivat lehdet  
  murenevat helposti. 

kävyt ja niiden tapaiset
Keruu  koko vuosi / paras keruuaika kesä - syksy. Kerätkää havupuiden  
  juurelta (mm. kuusi, mänty). Käpymäisiä ”hedelmiä” kasvaa  
  myös muissa puissa (leppä ja lehtikuusi). Kerätkää käpyjä  
  puistoista, metsästä tai hakkuualueelta. Lepänkäpyjä löydätte  
  rannoilta. Puusta keräämiseen tarvitsette maanomistajan luvan.  
 
Käyttö   eläimet, heittelypelit, leikit, palikkarakentelu 
 
Säilytys  Kerätkää kävyt sisäleikkeihin poutasäällä ja kuivatkaa hyvin.   
  Kävyt säilyvät ilmavasti paperipussissa tai kenkälaatikossa. 

puiden siemenet
Keruu  heinä-lokakuu / osa myös talvella. Siemenet löytyvät puiden  
  juurelta tai puusta maanomistajan luvalla. Käyttökelpoisia  
  siemenkotia ja lenninsiipiä löydätte useista lehtipuista kuten  
  vaahtera, saarni, mongolianvaahtera.

Käyttö  marionetit, lento-otukset ja mobilet

Säilytys  Siemenet säilyvät kuivattuna astiassa, paperipussissa tai vanhassa  
  kirjekuoressa.

KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET  
KORTTI 90 KERUUKALENTERI
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kastanjat
 
Keruu   elo-lokakuu. Huom! hevoskastanja on lievästi myrkyllinen! 
  Kerätkää siemenet ja piikikkäät kuoret pudokkaina puun juurelta.

Käyttö   leikit ja askartelu, esim. tyhjäksi koverrettu siemen pikku patana

Säilytys   Kastanjat kuivuvat ikkunalaudalla ja säilyvät purkissa.

hedelmäpudokkaat
 
Keruu   elo-lokakuu. Pudokkaat löytyvät hedelmäpuiden juurelta. 
 
Käyttö  lelut ja korut

Säilytys  Nuoret ja pienet hedelmät kuivuvat helposti. Kypsästä hedelmästä  
  tehty lelu pilaantuu nopeasti.

tammenterhot ja pähkinät
 
Keruu  syys-lokakuu. Kerätkää terhot tammien ja pähkinäpensaiden  
  juurelta puistoista ja metsistä maanomistajan luvalla. Huom! 
  tammi on myrkyllinen kasvi.

Käyttö  leikit, pelit, terhon ”lakit” astioina ja käpyeläinten kärsinä

Säilytys  Kuivatkaa terhot ilmavasti huoneenlämmössä, säilyttäkää  
  kuivattuna purkissa. Kuivat terhot kovettuvat. Tarvittaessa voitte 
   tehdä tuoreisiin terhoihin ja pähkinöihin reiät. Työ vaatii voimaa  
  ja terävän neulan. Muistakaa aina painaa neula pehmeää alustaa 
  vasten, älkää jalkaanne tai kättänne.

 
KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA 

KORTTI 28 ARBORETUM LÄHELLE 
KORTTI 34 ELÄINTEN PESÄT 

KORTISSA 46 MARJAISA PIHA ON KORUOHJE 
KORTTI 62 LEIKKIRUOKA-AARTEET 

KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET  
KORTTI 90 KERUUKALENTERI

TERHOT JA 
HEDELMÄT
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Vihreät, tiheät ja korkeat järviruokokasvustot reunustavat kesäisin merien ja järvien ran-
toja sekä lahtia. Ruokokasvusto kertoo rehevöitymisestä ja rantalaidunnuksen vähene-
misestä. Ruokoa kutsutaan usein virheellisesti kaislaksi. Kaislat ovat kapeita, yksilehtisiä 
puhtaan veden kasveja, ruo´oissa on pitkät lehdet sekä hörsyläkukinnot.

Järviruokoa on perinteisesti käytetty kattoina, lankapuolina, mattoina, lämpöeristeenä 
rakennuksissa, rappauksen tartuntapohjana, eläinten rehuna ja värjäyksessä. Vielä sata 
vuotta sitten saariston asukkaat keräsivät ruokojen röyhyt talteen tyynyjen ja patjojen 
täytteiksi. Ruoko oli tuolloin arvokasta käyttö- ja kauppatavaraa. 

keruu
 Tarvitsette järviruokojen poimimiseen maanomistajan luvan. Kerätkää tuoreita ruokoja 
kesästä syksyyn ja kuivia ruokoja talvesta kevääseen. Ruoko vahvistuu heinäkuussa, 
joten kesän alussa kerätyt varret ovat vielä hauraita vahvuutta vaativiin töihin.

Käyttäkää tuoretta ruokoa kerätessänne saksia tai sirppiä. Perinteisesti ruokoa on niitetty 
matalapohjaisista ruuhista, mutta leikkeihin ruokoa hankittaessa riittävät pitkävartiset 
saappaat. Muistakaa käyttää suojakäsineitä! Lehtien terävät reunat viiltävät helposti 
haavoja.

Kuivaa kellertävää ruokoa voitte noukkia talvella jään päältä tai keväällä rannalle ajau-
tuneista kasoista. 

käyttö
 Tehkää kesällä järviruokojen lehdistä veneitä vesileikkeihin. 
Ontot varret kelluvat hyvin ja matonkuteella yhdistäen saatte 
rakennettua niistä kantavia lauttoja. Tuore, nuori ruoko on 
melko notkeaa ja taipuu karkeisiin punoksiin. Näppärä 
puukkotaituri tekee varresta ruokopillin. Käyttäkää kuivaa 
ruokoa leikkeihin, maton kudontaan ja majojen rakentami-
seen. Ruokahake soveltuu katteeksi, kompostin kuivikkeeksi ja savirappauksen sidokseksi.

KORTTI 10 MAJOJA MAAHAN  KORTTI 14 MAJOJA PUUHUN 
KORTTI 32 ÖTÖKKÄKODIT KORTTI 52 LAIVOJA, MYLLYJÄ 
KORTTI 103 PIHAMATTOJEN KUDONTA KORTTI 104 KUDONTATYÖKALUJA

säilytys
Levittäkää ruoko ilmavasti pihalle, esimerkiksi tuolien välille laitettujen keppien varaan. 
Säilyttäkää ruoko kosteudelta, hiiriltä ja valolta suojattuna. 
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heinät
 
Keruu tuore heinä kesä - syksy, kuiva heinä kevät. Kerätkää heinät puhtaalta  
 paikalta joutomailta, metsistä ja niityiltä. Saatte kerätä luonnonvaraisia  
 heiniä vapaasti, älkää kerätkö harvinaisia lajeja (tarkistakaa kasvioppaasta).

Käyttö Käyttäkää tuoreena häntiin kruunuihin, majoihin ja mattoihin. Talven  
 jäljiltä maassa olevat heinät sopivat ulkoleikkeihin: pieniin majoihin,  
 käpylehmille, kompostiin ja matopaikan katteeksi. kuivatkaa sisäleikkeihin  
 tarkoitetut heinät pieninä kimppuina.

Säiytys Heinät säilytetään suojassa kosteudelta, valolta, pölyltä ja hiiriltä. Heinät  
 haurastuvat nopeammin kuin olki.

osmankäämi
 
Keruu Kerätkää vapaasti ojanpientareilta ja rannoilta kesästä syksyyn. Älkää  
 sekoittako osmankäämiä myrkylliseen kurjenmiekkaan. Osmankäämin 
 latvassa on heinäkuulta alkaen vaaksan mittainen ruskea ”sikari”.

Käyttö  päähineet, hännät ja leikit. Riipikää lehdet käyttöä varten suikaleiksi esim.  
 haarukalla lautaa vasten vetämällä.

Säilytys Osmankäämi kuivatetaan kiertämällä riivitty suikalenippu löyhäksi  
 lenkiksi, joka kuivataan ilmavassa paikassa suojassa valolta. Kuivatut  
 suikaleet pehmenevät kostuttamalla.

olki 
 
Keruu Pyytäkää olkia maanviljelijöiltä ennen puintiaikaa heinä - elokuussa.  
 Varokaa pienten lasten ja vanhusten kanssa ohran ja rukiin vihneitä. Ne  
 ovat teräviä ja vaarallisia suuhun joutuessaan. Voitte viljellä viljoja pihallanne.

Käyttö lelut, rakentaminen, leikit. Käyttäkää tuoreena tai liottamalla  
 notkistettuna. Olkisilpusta ja savesta valmistetaan rakennusmassaa  
 punottujen majaseinien rappaamiseen. 

Säilytys Kuivatkaa oljet nippuina ilmavasti lämpimässä paikassa. Säilyttäkää ne  
 nippuina kuivassa, suojassa hiiriltä, valolta ja pölyltä.
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keruu
Voitte poimia rikkaruohoja ja yleisiä pehmeitä luonnonkasveja vapaasti joutomailta 
ja pientareilta. Kerätkää kuivattavat kukat poutasäällä, että ne eivät homehdu.

KORTTI 89 JOKAMIEHEN OIKEUDET 
KORTTI 90 KERUUKALENTERI

Opetelkaa tunnistamaan turvalliset ja yleiset kasvit. Myrkylliset kukat voivat ärsyttää 
ihoa ja elimistöä sekä olla hengenvaarallisia.

KORTTI 106 TURVALLISUUSOHJEET 

Kasvattakaa kukkia pihoillanne. Opetelkaa huomaamaan kaikenlaiset kukkija, niin 
rikkaruohot kuin perinneperennat. Myös hedelmiä ja marjoja tuottavat kasvit kukkivat. 
Jättäkää ne rauhaan, jotta voitte nauttia syksyllä sadosta. Hieman omenankukkia ja 
ruusunkukkia voitte käyttää myös kukkavaiheessa.

KORTTI 2 HELPOT KASVATETTAVAT 
KORTTI 18 PERHOSPUUTARHA 

KORTTI 20 KAIKENLAISIA PERENNOJA 
KORTTI 30 NIITYN PERUSTAMINEN 

KORTTI 46 MARJAISA PUUTARHAkäyttö
Käyttäkää kukkia kuivattuna leikeissä ja koristeissa. Tuoreet kukat ovat mainioita koris-
teita siivissä, seppeleissä, marioneteissa, hännissä, leikkiruuassa, koruissa ja pikkumaa-
ilmoissa. Kokeilkaa myös lähteekö kukasta väriä kankaalle. Niitä kukkia voitte käyttää 
maalaamisessa. Säilyttäkää kukat tuoreina vesiastissa. Mikäli poistatte veden alla ole-
vista varren osista lehdet, säilyvät kukat kauemmin kauniina maljakoissa. 

KORTTI 4 PAIKKOJA KOHTAAMISILLE KORTTI 6 PIENIÄ RAKENNELMIA 
KORTTI 8 SIIPIÄ KRUUNUJA  KORTTI 26 LÄTRÄYSPAIKKOJA 
KORTTI 40 TUOKSUVA JA HAISEVA PIHA KORTTI 46 MARJAISA PUUTARHA 
KORTTI 62 LEIKKIRUOKA-AARTEET KORTTI 70 KETJUPUUTARHA

säilytys
Säilyttäkää kuivatut kuvat suojassa hiiriltä, pölyltä, kosteudelta ja valolta. Kuivattakaa 
niitä ripustettuna pieninä kimppuina varjossa ja ilmavassa paikkassa. Voitte prässätä 
kukkia asettelemalla ne sanomalehtien väliin ja asettamalla päälle suuren kirjan tai 
kiven painoksi.



materiaalikortti
116MAA-AINEKSET

 
Kysykää käyttöön aina maanomistajan lupa!

kivet
Keruu Löydätte kiviä lumettomana aikana. Kerätkää niitä pihaanne rannoilta,  
 hiekkakuopista tai tienpientareilta maanomistajan luvalla. Säilyttäkää 
  pienet ja kauniit kivet lasipurkissa. Asetelkaa suuret järkäleet pihalle.  
 Vierittäkää kiviä näkösälle ennen kuin versova heinä peittää kivikot. 
 
Käyttö  leikit ja rakentaminen

savi
Keruu Kerätkää savea sulan maan aikana huhti-lokakuussa. Lapioikaa pellolta tai  
 kaivaustyömailta maanomistajan luvalla. Jos pihamaanne on maaperältään  
 savinen, voitte kaivaa aina tarvittaessa savea pihamaaltanne. 

Käyttö muovailu, kallio- ja ihomaalaus, rakentaminen. Jättäkää maasta kaivettu  
 savi talven yli pihalle, jotta savi murustuu ja voitte helposti sekoittaa sen  
 veden kanssa muovailumassaksi. Voitte säilyttää savea myös könttinä  
 parvekkeella. Käyttäkää savimassaa astioiden ja piharakennelmien tekoon.  
 Mikäli haluatte kestäviä esineitä, poltettakaa ne nuotiossa.

Rappaus Lohkokaa talven yli murustuneesta savikasasta savea sankoon. Sekoittakaa  
 savesta ja vedestä massa, josta kykenette tekemään koossa pysyviä palloja.  
 Lisätkää massaan kuivaa olki- tai ruokosilppua ja kämmenen kokoinen  
 pala palamatonta lantaa. Voitte sekoittaa joukkoon myös hienoa hiekkaa, 
 jos massa ei pysy koossa. Voitte lisätä joukkoon vettä, jos massa kovettuu. 
 Massa on hyvä, kun se kiinnittyy risuristikkoon kiinni. www.saviry.fi/rappaus

Säilytys Säilyttäkää savea pieniä aikoja pussissa tai suljetussa astiassa. Kuivatkaa  
 savi pidempää säilytystä varten.

multa ja turve
Keruu Kaivakaa multa maasta tai kompostista sulan maan aikaan huhti-lokakussa.  
 Turvetta löydätte metsästä maanomistajan luvalla soisilta alueilta.

Käyttö  Käyttäkää multaa ja turvetta puutarhassa tai purkkiviljelmissä. Turve 
 soveltuu savisen maan kuohkeuttajaksi ja maan happamoittamiseen.

Säilytä Voitte säilyttää mullan ja turpeen lyhyitä aikoja pussissa tai kosteana  
 astiassa. Ne ovat eläviä aineita ja homehtuvat helposti liian tiiviissä astiassa. 
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Kerätkää paju punontaan loka - huhtikuussa 
Kerätkää pajunkissoja maalis - huhtikuussa 
Kerätkää kuoria huhti - kesäkuussa  
Kerätkää keppejä ympäri vuoden

löydätte 
pajuvesakoita kosteilta paikoilta kuten rantojen läheisyydestä ja joutomailta. Pajujen 
keräämiseen tarvitsette maanomistajan luvan.

käyttö 
Liottakaa kuiva paju ennen käyttöä. Liottaminen kestää 1-3 vuorokautta pajun paksuu-
desta riippuen. Lämpö nopeuttaa liotusta.

lajitelkaa 
kerätyt pajut ja niputtakaa ne värin, paksuuden ja pituuden mukaan. Kuivatkaa niput 
ilmavasti ja säilyttäkää valolta ja kosteudelta suojattuna. Kylmä ulkovarasto tai vintti 
sopivat hyvin säilytykseen.

punontaan 
soveltuvat parhaiten pitkät, ohuet ja notkeat pajuvitsat. Kerätkää punontaan vuoden 
ikäisiä haarattomia piiskoja. Kasvattakaa pihalla pajupusikko, josta saatte vuosittain 
leikattua vitsasatoa.

kerätkää punontaan käytettävä paju kasvukauden ulkopuolella. Keräämisen voitte 
aloittaa, kun paju syksyllä pudottaa lehtensä ja jatkaa keväällä siihen asti että uudet 
lehdet puhkeavat. Voitte kuoria keväisen pajun, jos haluatte punoksesta vaalean puun 
värisen. Irti kiskotut kuoret voitte käyttää sidoksina tai värjäyksessä. 

Voitte punoa tuoretta pajua sellaisenaan. Jos teillä ei ole kiire aloittaa työtä, voitte 
antaa pajujen hetken aikaa nahistua. Kuoressa on paljon vettä, joten tuoreeltaan käy-
tetyn pajun paksuudesta häviää osa. Silloin valmiita punoksia joudutaan tiivistämään.

lisätkää pajua 
keväällä, maan sulattua. Leikatkaa terveestä pajusta pätkiä pistokkaiksi ja painakaa ne 
kosteaan maahan. Kastelkaa paljon ensimmäisenä kesänä, jotta uusi pajukko juurtuu 
kunnolla. Voitte viljellä pajukkoa leikkaamalla pajunvitsat vuosittain alas. Juuri puskee 
joka kesä uudet punontapiiskat.

KORTTI 12 ELÄVÄT MAJAT 
KORTTI 78 AITAUKSIA
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koivun risut
Keruu Kerätkää risut kevättalvella hakkuualueilta maanomistajan luvalla.  
 Kasvattakaa pihoilla koivuja, jolloin syysmyrskyt lennättävät risuja alas.

Käyttö Käyttäkää risut punontaan tuoreena. Liottakaa kuivatut oksat. Ohuet ja  
 notkeat koivunrisut sopivat nippuina esim. korien ja mattojen kutomiseen.

Säilytys Säilyttäkää risut nipuiksi sidottuina ja kuivattuina ilmavasti.

oksat ja pöllit
Keruu Voitte hakea maanomistajan luvalla oksia hakkuualueilta, hedelmäpuiden  
 ja puistopuiden leikkaajilta. Kysykää puisto-osastolta harvennuksia. 
 Talvella puussa ei virtaa nesteitä ja siksi talvella kerätty puu on kestävintä. 
  
Käyttö Käyttäkää isot oksat majoissa ja rakennelmissa, taipuisat oksat punonta- ja  
 taivutustöissä.Kokeilkaan oksien ominaisuuksia ja käyttäkää niiden mukaan. 
 Käyttäkää oksia ja pöllejä nikkarointiin sekä veistotöihin.

Söilytys Lajitelkaa sisäleikkeihin tarkoitetut oksat, niputtakaa ja kuivatkaa ne.  
 Säilyttäkää isot puut sopivina pölleinä ja pätkinä varastossa. Kuivia  
 lehtipuupöllejä voitte käyttää myös jakkaroina.   

kaarna, tuohi ja kuoret
Keruu Löydätte kaarnaa kantojen ja kuivuneiden mäntyjen juurelta. Tuohta saatte 
 repimällä sitä irti koivuhaloista. Kysykää lupa maanomistajilta. Kerätkää 
 muitakin kuoria keväällä ja alkukesästä kaadetuista puista. Parhaiten kuori 
 irtoaa pajunsukuisista pensaista ja puista.

Käyttö Käyttäkää kaarnaa veistelyyn ja kelluvien esineiden valmistamiseen. Pieniä 
 tuohisuikaleita voitte käpristää helmiksi kuumassa vedessä. Tuohta ja kuoria  
 käytetään punonnassa, koruissa, koristeissa, marioneteissa, mobileissa,  
 purjeina sekä pikkuesineiden kellukkeina.

Säilytys Kaarna ja tuohi säilyvät kenkälaatikossa tai paperipussissa. Kiertäkää 
 kuorinauha kiepille. Kuivatkaa levynä irrotetut kuoret kokonaisena ja  
 säilyttäkää niitä painon alla, muuten kuoret käpristyvät.

RISUT, OKSAT JA 
KUORET
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pihlaja
 Pihlaja on pyhä puu ja perinteinen kotipihan suojelija. Sen marjasadosta ennustetaan 
tulevan talven lumia ja pakkasia. Pihlaja on mukana suomalais-ugrilaisten ja slaavi-
laisten kansojen saduissa, runoissa, sananlaskuissa ja uskomuksissa. Kukkiva ja tuok-
suva pihlaja on kuin keijumorsian. Notkeita nuoria vesoja voitte punoa pajun tapaan 
kompostikehikkoon tai majan seinään.

Keruu vihreät marjat leluihin ja koruihin. Raa’at marjat, esimerkiksi leluihin, ovat  
 keruuvalmiita heinäkuussa. Oranssit marjat voitte kerätä elo-syyskuussa.  
 Lehtiä voitte käyttää koko kesän ajan. Kerätkää leikkimarjat ennen pakkasia.

Käyttö Pihlaja tarjoaa ravintoa niin ihmisille kuin eläimillekin. Nupullaan olevia 
 huuhdeltuja pihlajankukkaterttuja ja muitakin kukkia voitte kastaa  
 lettutaikinaan ja keittää keitinrasvassa munkkien tapaan”pikkupossuiksi”.  
 Tämän voivat suorittaa vain aikuiset ja heillä oltava koko ajan lähellä  
 kattilankansi, jolla mahdollisesti syttyvän rasvan saa sammumaan kattilaan.

Säilytys Voitte kuivata pihlajanmarjoja omaksi ja lintujen talviravinnoksi. Keittäkää 
 niitä myös hilloksi ja hyytelöksi. Pihlajan kirpeän hapanta makua voitte  
 pehmentää lasten mieleiseksi lisäämällä  pihlajanmarjahilloon omenaa.  
 Parhaimmillaan hillomarjat ovat ensimmäisten yöpakkasten jälkeen. Kui- 
 vatkaa pihlajanmarjat terttuina tai lankaan pujotettuina huoneenlämmössä 
 tai uunin lähellä. Säilyttäkää marjat mielellään kannellisessa lasi- tai pelti- 
 astiassa. Valolta suojassa olevat marjat säilyttävät värinsä pitkään.

kiulukat eli ruusunmarjat
Ruusu tarjoaa ihmeteltävää kaikille aisteille ja siitä on iloa pitkään kasvukaudella. Nuput 
koristavat pienten prinsessojen asuja ja ovat käpylehmien ruokaa. Kesästä syksyyn herkät 
terälehdet tuoksuvat käpyperhosten siipinä ja hiekkakakkujen kuorrutuksina. Talvella 
linnut käyvät ruokailemassa kiulukoissa huurteen peittämillä oksilla.

Ruusun kukan värit vaihtelevat valkoisesta tummanpunaan ja marjojen muoto suiku-
lasta pulleaan. Kerätkää pikkuhiljaa kotipihaan, päiväkotiin ja mummolaan laaja kirjo 
eri ruusuja, näin satokausi pitenee ja lapsilla riittää ihmeteltävää ruusujen monimuo-
toisuudessa. Leikki jatkuu läpi elämän, joten keräilyyn on aikaa vuosia.

Maistakaa ja nuuhkikaa ruusuista herkullisimmat. Vanhojen maatiaislajikkeiden tuoksu 
ja maku ovat voimakkaampia kuin jalostettujen. Maatiaislajikkeet ovat paremmin 
sopeutuneet ilmastoon eivätkä tarvitse kasvinsuojeluaineita voidakseen hyvin pihan 
kukkamaassa. Ruusulajikkeet ovat täynnä muistoja mummojen ja pappojen lapsuudesta. 
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Keruu Ruusun nuput valmistuvat kesäkuun puolivälissä, jonka jälkeen alkaa 
 kukinta. Ruusunmarjoja voitte poimia syyskuulle asti.

Käyttö Käyttäkää nuput koruissa ja koristeissa, kukat koristeina. Marjat ovat  
 mainioita leikeissä sellaisenaan tai korujen, marionettien ja käpyotusten  
 osina. Kovaan marjaan kannattaa tehdä terävällä kepillä tai naulalla reikä  
 ennen tikkujalkojen työntämistä. Näin pienikin lapsi pystyy yhdistämään  
 ”marjapalikoita” toisiinsa.

Säilytys Kerätkää leikkimarjat ennen kylmien säiden tuloa. Pakkasen puremat  
 marjat ovat pehmeitä ja hilloutuvat sekä pilaantuvat helposti. Mitä  
 aiemmin marjat keräätte, sen kiinteämpiä ne ovat. Kuivatut marjat  
 säilyttävät värinsä ja rakenteensa melko hyvin. Ruusuja voitte kuivata  
 myös teeksi. Terälehden kitkerän makuisen valkoisen osan voitte poistaa.  
 Voitte valmistaa ruusuista myös hyytelöä, hilloa, ruusuhunajaa ja  
 –siirappia. 

herukat, karviaiset, aroniat 
Keruu Marjat kypsyvät heinä - elokuussa. Lehtiä voitte käyttää keväästä syksyyn 
 leikeissä.

Käyttö Marjat ovat tuoreena parhaimmillaan! Keittäkää marjoja mehuiksi ja  
 hilloiksi. herkuttelun lisäksi käyttäkää niitä ”maaleina” ja ”musteena”.  
 Käyttäää lehtiä leikkeihin: käpylohikäärmeen siipinä ja karviaista  
 pikkuruisina viuhkoina. Marjapensaat reunustavat kasvimaan,  
 muodostavat suotuisan mikroilmaston ja suojaavat puutarhakasveja tuulelta. 
 Mustaherukan nuoret lehdet maustavat teen ja keskikesän isommat lehdet  
 kurkkujen säilöntäliemen. Mustaherukan lehtien tuoksu tuo aikuisille ja 
 vanhuksille mieleen monia muistoja. Kääntäkää mummolan jakkara nurin  
 ja tutkikaa näkyykö istuimen alapuolella jälkiä höyrymehun pullotuksesta?  
 Kysykää mummolta, miten jakkaran alle on päätynyt tummia läikkiä.

Säilytys Kuivatkaa marjat talviretkien rusinoiksi. Keittäkää niitä hilloksi ja mehuksi.  
 Onnakkaimmalla on käytössä maakellari, muut saavat pärjätä pakastimella  
 talven yli. Mustaherukan lehdet kuivuvat ilmavasti jä säilyvät kuivana  
 tiiviissä lasipurkissa valolta suojassa. 

KORTTI 46 MARJAISA PIHA 
KORTTI 4 PIENIÄ RAKENNELMIA 

KORTTI 48 VILLIRUOKAA

MARJAT
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