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Maja Luonnonhaltialle
Suomen kansan vanhoissa tarinoissa luonto on hyvin tärkeä ja 
erityisesti metsät ovat olleet aina arvokkaita paikkoja. Metsään on 
kuitenkin täytynyt suhtautua kunnioituksella, koska siellä uskottiin 
elävän meille näkymätöntä väkeä, luonnonhaltioita. Tarinat kerto-
vat, että jos osaat kulkea aistit avoinna, saatat erilaisista merkeistä 
huomata metsänväen läsnäolon ja voit saada haltioiden apua vaik-
kapa marjojen löytämisessä. Jos taas käyttäydyt piittaamattomasti ja 
vahingoitat metsää, haltiat voivat asettaa tiellesi vaikeuksia ja vaikka 
kompastuttaa tai eksyttää sinut!

Tehtäväsi on rakentaa ulos luontoon pieni maja, jossa jokin luon-
nonhaltia voisi viihtyä! Millaisia paikkoja ja luonnonmateriaaleja 
kotisi läheltä löytyy? Lähde ulos ja etsi sellainen paikka, johon 
voisit kuvitella vaikkapa keijukaisen, tontun tai maahisen asettuvan. 
Maastosta löytyy varmaankin rakennustarpeita, esimerkiksi kiviä, 
keppejä, tikkuja ja lehtiä. 

Voit miettiä millainen sinun rakentamaasi majaan asettuva luon-
nonhaltia voisi olla? Mitä se voisi suojella tai hoivata? Kaipaako 
haltiasi tuulelta suojaavaa maastoa vai haluaako se nähdä kiven 
päältä kauemmas? Löytyykö puusta haltian paikaksi sopivat oksan-
haara? Kerää asumukseen sopivia luonnonmateriaaleja ympäriltäsi. 
Kunnioita paikan kauneutta ja luontoa – eläviä oksia ei katkota, 
eikä irroteta kasvavaa sammalta. Rakenna pieni maja valitsemaasi 
paikkaan.

Voit käyttää luonnosta löytyviä koloja ja onkaloita osana rakenta-
maasi majaa. Voit myös pystyttää pehmeään maahan kaksihaaraiset 
kepit, joiden varaan saa kattoa varten kolmannen kepin vaakasuo-
raan. Sitä vasten voit laittaa nojalleen keppejä niin että syntyy katto. 
Rakennelman voi vielä päällystää jollakin muulla materiaalilla. Et 
tarvitse liimaa etkä muitakaan kiinnitysmateriaaleja. Näin majan voi 
jättää paikalleen eikä siitä jää roskaa luontoon.

Katsele majaa osana ympäristöä. Miltä maja näyttää haltian silmin? 
Ota lopuksi kuva majastasi haltian silmien korkeudelta – kuvittele 
miten haltia lähestyisi majaa ja laita puhelin tai kamera sille kor-
keudelle. Odota, että kamera tarkentaa majan kohdalle. Tässä voit 
pyytää aikuiselta apua.
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Harjoittelet rakentamaan pienen majan saatavilla 
olevista luonnonmateriaaleista. Opit materiaalien 
ominaisuuksista kun rakennat asettelemalla, ilman 
kiinnitystarvikkeita. Harjoittelet myös teoksen 
tallentamista valokuvaamalla.

- luonnosta löytyviä materiaaleja luonnossa työs-
kentelyyn
- kamera tai puhelin teoksen tallentamiseen

Taustatietoa 

Tämä ilmava maja on tehty puun juu-
rien muodostamaan koloon tukemalla 
maahan keppejä ja asettelemalla niiden 

varaan pienempiä oksia.

Tämän pihapiirin rakennukset on 
tehty maahan tuettujen haarakkaiden 

keppien varaan.

Esihistoriallisen ajan ihmiset asuivat luolissa ja puumajoissa. Nuotiot lämmittivät asumuksia, 
joissa nukuttiin ja valmistettiin ruokaa. Saamelaisten kota ja intiaanien tiipii ovat kehittyneet 
yksinkertaisista oksista kyhätyistä majoista. Ihmiset ovat kaikkialla maailmassa osanneet käyttää 
taitavasti saatavilla olleita materiaaleja asumustensa rakentamiseen. Eskimot rakensivat lumesta 
igluja, Afrikassa tehtiin savimajoja. Oletko käynyt sisällä kivikautisen mallin mukaan rakennetus-
sa espoolaisen hylkeenpyytäjän asumuksessa?

Täältä löydät kuvia ihmisten rakentamista satutaloista ympäri maailmaa!

LISÄTEHTÄVÄT:
Piirrä kuva majastasi niin, että siinä näkyy myös haltia! Kerro haltiasta, millainen se on luonteel-
taan, mitä se suojelee ja mitä se tavallisesti tekee.

Jos sinulla on mahdollisuus vaikka kesällä päästä hyvään rakennusmaastoon, voit rakentaa majan 
itsellesikin omiin leikkeihin! Se on hauskaa puuhaa ystävien, sisarusten tai aikuistenkin kanssa.

Tämä kiviluola on tehty tasapainotte-
lemalla erilaisia kiviä toistensa varaan. 
Katon muodostaa iso kivi. Sisällä on 
kivipöydällä haltian aarre: kaunis hiou-
tunut lasinpala
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