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Hyvän mielen härveli
Lue aluksi tarina Keksijäpoika Aatoksesta: LINKKI

Tarinassa Aatos tykkäsi keksiä kummallisia vekottimia. 
Myös sinä saat nyt vetää keksijän hatun syvälle päähäsi ja 
suunnitella muita ilahduttavan hyvän mielen härvelin.

Millaisia  ihania, iloisia, hassuja, kekseliäitä, kummalli-
sia tai pöhköjä juttuja kone osaisi tehdä? Millä eri tavoin 
härveli saisi hymyn kasvoille tai naurun huulille esim. 
perheenjäsenellesi, koulukaverille, naapurin sedälle, bus-
sikuskille, sairaalan lääkäreille ja sairaanhoitajille? Entäpä 
lemmikille tai metsän eläimille, tai lapsille jotka asuvat 
toisella puolella maapalloa?

Miltä härveli näyttäisi? Olisiko se suuren suuri vai pienen 
pieni, millaisia säätimiä, antenneja, putkia, nappuloita tai 
ulokkeita siinä olisi? Etsi kodistasi tähän tehtävään sopi-
via esineitä ja tavaroita. Rakennatko legoista korkean ja 
värikkään tornin vai yhdisteletkö erilaisia esineitä ja muita 
kotoasi löytyviä tarvikkeita yhteen? Entä voisiko pehmole-
luista tai kankaista kasata pehmeän härvelin? Jos sinulla on 
käytössäsi pahvia ja teippiä, niistäkin voit rakentaa härve-
lin. Tärkeää on myös miettiä, mitä härvelillä voi tehdä. 
Tuulettaako se kotia kuumana kesäpäivänä, vai viekö se 
käytetyn nenäliinan automaattisesti roskiin, auttaako se 
ruoanlaitossa vai helpottaako se nukahtamaan iltaisin? 
Keksi omalle härvelillesi tai kaikille härveleillesi käyttötar-
koitus.

Valmiin härvelin / härvelit voit asetella esille ja pitää 
niistä taidenäyttelyn perheellesi. Muista kirjoittaa kusta-
kin härvelistä lapulle myös sen nimi ja mitä härvelillä voi 
tehdä. Pyydä tarvittaessa kirjoittamiseen apua perheeltäsi. 
Lopuksi voitte pitää avajaiset. Ja onko pääsylippuna kolme 
naurua, kuten tarinan Aatoksella, vai jotain ihan muuta, 
sen saat sinä päättää!
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Mitä tarvitset
Mielikuvitusta keksimiseen sekä välineiksi le-
luja, legoja, pehmoleluja, kankaita tai lusikoi-
ta, purkkeja tai mitä tahansa kodin esineitä 
joita voisi käyttäää tässä rakentelutehtävässä. 
Myös kierrätyspahvista (muropakkaukset 
ym.), pilleistä, kierrätysmuovista ja maalarin-
teipistä voi rakennella erilaisia härveleitä. Ra-
kenna yksi vekotin tai vaikka monta erilaista!
 
Lopuksi ota kuva / kuvia valmiista härvelistä, 
kirjoita härvelin tarkoitus kuvatekstiksi ja 
lähetä opelle. Kun näyttely loppuu, vie käyt-
tämäsi esineet ja tavarat paikoilleen.

Mielikuvituksen, kekseliäisyyden ja ongel-
manratkaisutaitojen vahvistaminen, esineym-
päristön havainnoiminen uudesta näkökul-
masta, empatiataidot.

Taiteilija Jean Tinguely tuli tunnetuksi erilaisista rakentamistaan härveleistä. 
Tämän linkin takaa voit tutustua härveliin, jonka hän on rakentanut muun 
muassa formula-auton osista: LINKKI

Alla on linkki monelle tutun Aino Havukaisen ja Sami Toivosen lastenkir-
jan “Tatun ja Patun oudot  kojeet” Aamutoimiautomaattiin. Keksijät hakevat 
yleensä keksinnölleen patentin. Patentti tarkoittaa sitä, että toiset keksijät eivät 
saa ilman lupaa käyttää toisen keksintöä. Suomessa patentin voi hakea Patent-
ti- ja rekisterihallitukselta. Linkin takaa voi tutkia Tatun ja Patun hakemusta 
Aamutoimiautomaatilleen. LINKKI

Toinen kuuluisa keksijä on tietysti Aku Ankan Pelle Peloton, johon voit tutus-
tua tästä linkistä: LINKKI

https://www.tinguely.ch/en/collection/collection.html?period=&material=&detail=e8f75414-be18-4e0b-be18-a66e9a5ae7a2
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/uutiskirjeet/prhuutisia/prhn_uutisia_42019/tatu_ja_patu_0.html
https://www.akuankka.fi/hahmo/13/pelle-peloton

