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Tässä tehtävässä muovaillaan itsetehdystä massasta luonnonhaltia.

Suomen kansan vanhoissa tarinoissa luonto on hyvin tärkeä ja erityi-
sesti metsät ovat olleet aina arvokkaita paikkoja. Metsään on kuitenkin 
täytynyt suhtautua kunnioituksella, koska siellä uskottiin elävän meille 
näkymätöntä väkeä. Tarinat kertovat, että jos osaat kulkea aistit avoin-
na, saatat erilaisista merkeistä huomata metsänväen läsnäolon ja voit 
saada niiltä apua. Jos taas käyttäydyt piittaamattomasti ja vahingoitat 
metsää, se asettaa tiellesi vaikeuksia.

Vielä tänäänkin on hyvä uskoa vanhan kansan neuvoa ja kulkea luon-
nossa aistit valppaina. Silloin ei kompastu puun juuriin tai kolhi it-
seään kivikkoon. Eikä sinulta jää tuntematta kevään ja alkukesän tuntu 
luonnossa. Luonto on täynnä ihmeitä sille, joka osaa tutkia!

Millainen sinun mielestäsi luonnon haltia voisi olla? Mitä se suojelee 
tai hoivaa? Onko ajattelemasi haltia ihmisen, kasvin tai eläimen kaltai-
nen vai jotakin ihan muuta? Pohdi haltian muotoa, kasvoja ja pintaku-
vioita. Voit piirtää hahmostasi luonnoksen paperille tai kuvailla haltiaa 
hiukan kirjoittamalla tärkeimpiä asioita ylös.

Tee itsellesi muovailumassa tässä tehtävässä olevan reseptin mukaan. 
Ohjeella saat pienen omenan kokoisen palan massaa. Kokeile miten 
massa alkaa muotoutua käsissäsi.

Muotoile haltia massasta. Koeta saada puristelemalla ja painelemalla 
isommasta palasta muotoutumaan haluamasi hahmo. Jos kokoat hah-
moa irtonaisista osista, muista painella osat huolellisesti kiinni toisiin-
sa. Hahmon pintaan voit painella erilaisia kuvioita esimerkiksi kynän 
kärjellä tai puutikulla.

Anna hahmon kuivua rauhassa 2-3 päivää. Älä koskettele ja vääntele 
hahmoa kuivumisen aikana, koska silloin ohuet osat voivat murtua. 
Kuivunut hahmo on kova ja voit maalata sen vesiväreillä - vältä liikaa 
vedenkäyttöä, jotta massa ei pehmene uudelleen. Maalauksen kuivut-
tua pinnan voi viimeistellä vielä sipaisemalla siihen tilkan rasvatonta 
maitoa. Maidossa oleva kaseiini kiinnittää värin kiinni hahmon pintaan 
liiman tapaan ja tekee pinnasta hiukan vettä hylkivän ja  kestävämmän.
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#espoonkuvisetanaMitä tarvitset

Tavoite

Massan valmistamista varten tarvitset: 2 kulhoa, teelu-
sikan ja mitan, jolla voit mitata 1 dl ja 0,5 dl
 
Massan aineksiksi tarvitset: 5 arkkia pieniksi paloiksi 
revittyä wc-paperia, 1 dl vehnäjauhoja, 0,5 dl suolaa, 
0,5 dl vettä ja 1 tl ruokaöljyä
 
Valmiin hahmon viimeistelyyn: vesivärit maalaamista 
varten ja tilkka rasvatonta maitoa värin kiinnittämi-
seen

Tässä tehtävässä opit tekemään kotitekoisen muo-
vailumassan ja harjoittelet muovailemaan kolmiulot-
teisesti kuvitteellisen hahmon. Taustatiedon avulla 
tutustut taidehistoriaan.

Taustatietoa
Symbolisimi oli taidesuuntaus, joka käytti vertauskuvia ja merkkejä teoksissa. Taiteilijat eivät kuvanneet kaikkea realis-
tisesti havaintoon perustuen, kuten aiemmin, vaan he kuvasivat maailmaa omien mielikuvien ja mielentilojen kautta. 
Symbolismi vaikutti myös runoudessa ja muissa taiteissa.

Hugo Simberg (1873-1917) oli suomalainen taidemaalari ja graafikko, jonka taiteessa symbolismi oli tärkeässä osassa. 
Hugo Simberg pohti, miltä erilaiset luonnonilmiöt saattaisivat näyttää, jos voisimme ne nähdä. Hän kuvasi teoksissaan 
esimerkiksi hallaa (eli yöpakkasta), syksyä ja tuulta.

Ellen Thesleff (1869-1954) oli myös suomalainen taidemaalari ja graafikko. Hän kuvasi kevättä hahmona maalaukses-
saan Suomen kevät.

LISÄTEHTÄVÄ: Tästä löytyy leikkimielinen testi, jolla voit testata, mikä metsänhaltia sinä olisit.

Muovailumassan ohje:
1.Revi 5 wc-paperin palaa pieniksi 
silpuiksi kulhoon, lisää siihen vet-
tä niin paljon, että paperi kastuu 
kunnolla.Tätä vesimäärää ei tarvitse 
mitata. Jätä odottamaan.

2.Sekoita toiseen kulhoon 1dl 
vehnäjauhoja ja 0,5dl suolaa. Kaada 
jauho-suola -seoksen joukkoon 0,5 dl 
vettä. Lisää myös 1tl (pikkulusikalli-
nen) ruokaöljyä ja sekoita.

3.Ota toisesta kulhosta vedessä lion
neet paperit ja purista niitä käsissäsi, 
niin että  suurin osa vedestä valuu 
pois. Saat murenevaa paperimassaa. 
Lisää paperimassamuru jauhoseok-
seen.

4.Vaivaa seosta huolellisesti käsin. 
Jos massa on kuivaa ja murenevaa, 
voit lisätä vettä. Lisää kuitenkin 
varovasti ja pieniä määriä kerrallaan. 
Jos massa tuntuu märältä ja tarttuu 
käsiin, voit lisätä siihen vähän jauho-
ja. Kun massa on tasaista,voit ryhtyä 
muotoilemaan sitä.

Massan ohje: Minttu Hyytiäinen, ohjekuvat: Mari von Boehm

Massasta muotoiltu ja maalattu herneenvartija
kuva: Minttu Hyytiäinen

Jos et käytä massaa heti tai sitä jää toiseen käyttökertaan, 
pakkaa massa tiiviiseen muovipussiin, jotta se ei pääse kui-
vumaan. Kuulemma massa jopa paranee jos säilyttää päivän 
tai pari!

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/381888
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/419114
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/419722
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/396413
https://www.aarrelehti.fi/uutiset/artikkeli-1.315830

