
Askartelu- ja käsityötilkku 

____________________________________________ 

 

 

SOLMUBATIIKKITYÖPAJA 
Työpajassa opetellaan solmubatiikkivärjäys. Solmubatiikissa kangas solmitaan  
käyttämällä narua. Solmimisen jälkeen kangas värjätään. Väri ei imeydy solmukohtiin yhtä 
hyvin kuin solmimattomaan kankaaseen ja lopputuloksena on erilaisia abstrakteja kuvioita.  
Ikä: ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset 
Kesto: 3 x 45 min 
Toiminta- alue: Lappeenranta; keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin  
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, Kuvataiteilija (AMK) 
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com   p.050 340 7670 
 

NEULAHUOVUTUSTYÖPAJA  
Työpajassa huovutetaan pieni eläin neulahuovutuksena styroksipallon puolikkaan päälle. 
Neulahuovutuksessa villan kuidut saadaan kiinnittymään toisiinsa huovutusneulalla 
pistelemällä, jolloin villa huopuu kuin itsestään ilman vettä ja saippuaa. Neulan 
kärkiosassa on pieniä väkäsiä, jotka villaa pisteltäessä vetävät villan kuituja niin, että ne 
takertuvat toisiinsa eli huopuvat. 
Ikä: ala-koululaiset 
Kesto: 3 x 45 min 
Toiminta- alue: Lappeenranta; keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin  
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, Kuvataiteilija (AMK) 
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com   p.050 340 7670 
 

PAPERIN TYÖPAJA 
Valmistamme kuivaselluloosasta muovailumassan, josta muotoutuu vaikka liskoja, lintuja 
tai kaloja, tatteja, taloja tai tuoleja. Esineet kuivuvat hitaasti ja saavat lopullisen elämän 
kun niiden pinta pohjustetaan, maalataan ja lopuksi lakataan. Työpaja sopii lapsille 
neljästä ikävuodesta ylöspäin.  
Kesto 2 x 45 minuuttia ja toinen kokoontumiskerta esineiden kuivuttua 1x 45minuuttia. 
Tarvikkeet Kuivaselluloosalevy, liisteri ja puuliima. Viimeistelyyn pohjuste, vesi-, peite- tai 
pullovärit, vesiohenteinen lakka. 
Ohjaaja Marjaana Tykkyläinen, kuvanveistäjä 
Yhteystiedot marjaana.tykkylainen@pp.inet.fi  
 

PAJUKALA 
Syksyyn tai kevääseen(toukokuu) ajoittuva punontapaja, jossa valmistuu tuoreesta, villistä 
pajusta laakapunontatyönä kala. Osallistujat saavat ohjeet pajunkeruuseen, jonka mukaan 
hankkivat osan punottavasta materiaalista. Pajun sekaan voi punoa vaikka narua tai/ja 
matonkuteita. Punontapaja soveltuu ala-aste ikäisille. Kesto vähintään 2 x 45 minuuttia. 
Materiaalit styrokslevy, pajua, muuta punontamateriaalia. 
Ohjaaja Marjaana Tykkyläinen, kuvanveistäjä 
Yhteystiedot marjaana.tykkylainen@pp.inet.fi  
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KIERRÄTYSKAUPUNKI 
Rakennamme yhteisen pienoiskaupungin kierrätysmateriaaleista. Jokainen oppilas saa 
halutessaan tuoda 1-3 kierrätysesinettä etukäteen saamiensa vinkkien mukaisesti. Kaikki 
kootut esineet pyritään käyttämään kaupungin luomiseen.  
Ikä: Eskarilaisille ja alakoululaisille.  
Ryhmän koko: maksimissaan 20 oppilasta. 
Kesto: 3 x 45 min. 
Tila: kuvaamataidon luokka tai vastaava askartelutila. 
Tarvikkeet: Kaupungin pohjaksi noin puolikas paksusta styroxlevystä (levyn muodolla ei 
ole merkitystä, joku jämäpala käy), runsaasti pitävää askarteluliimaa, akryylimaaleja, 
pensseleitä, saksia yms perusvälineitä.  Opettaja tuo mukanaan joitakin tarvikkeita sekä 
kierrätysmateriaaleja joita käytetään tarvittaessa. 
Toiminta-alue: Lemi 
Ohjaaja: Satutaiteilija Milja Talvikki Koponen.   
Yhteystiedot: milja.koponen@gmail.com    www.miljatalvikki.fi   p. 044-2087818 
 

FANTASIALEMMIKKI / AVARUUSELÄIN 
Koristelemme pahvisen eläinhahmon mielikuvituksellisella tavalla. Jokainen oppilas saa 
halutessaan tuoda kierrätysmateriaalia hahmonsa koristelemiseen etukäteen saamiensa 
vinkkien mukaisesti. 
Ikä: Eskarilaisille ja alakoululaisille.  
Ryhmän koko: maksimissaan 20 oppilasta. 
Kesto: 3 x 45 min. 
Tila: kuvaamataidon luokka tai vastaava askartelutila. 
Tarvikkeet: Ruskeita päällystämättömiä pahvieläimiä, niitä voi olla erilaisia. Pitävää 
askarteluliimaa, akryylimaaleja, pensseleitä, saksia yms perusvälineitä.  Opettaja tuo 
mukanaan joitakin tarvikkeita sekä kierrätysmateriaaleja joita käytetään tarvittaessa. 
Toiminta-alue: Lemi 
Ohjaaja: Satutaiteilija Milja Talvikki Koponen.   
Yhteystiedot: milja.koponen@gmail.com     www.miljatalvikki.fi  p.  044-2087818 
 

mailto:milja.koponen@gmail.com
http://www.miljatalvikki.fi/
mailto:milja.koponen@gmail.com
http://www.miljatalvikki.fi/

