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Luonnonhaltian Maja
Viime viikon kuvistehtävänä oli muovailla luonnonhaltia. Nyt 
tehtäväsi on rakentaa sille maja luonnonmateriaaleista. Millai-
sessa kesäkodissa haltia voisi viihtyä?

Ota haltiasi mukaan lähiluontoon, kuten metsikköön. Mieti 
ja tarkastele, mikä voisi olla hahmollesi mieluisin ja sopivin 
paikka metsässä. Kaipaako hahmo tuulelta suojaavaa maas-
toa vai haluaako se nähdä kiven päältä kauemmas? Löytyykö 
puusta haltian paikaksi sopiva oksanhaara?

Valitse paikka ja kerää sen jälkeen asumukseen sopivia luon-
nonmateriaaleja ympäriltäsi. Kunnioita paikan kauneutta ja 
luontoa – eläviä oksia ei katkota, eikä irroteta kasvavaa sam-
malta. Rakenna pieni maja valitsemaasi paikkaan.

Voit käyttää luonnosta löytyviä koloja ja onkaloita osana 
rakentamaasi majaa. Voit myös pystyttää pehmeään maahan 
kaksihaaraiset kepit, joiden varaan saa kattoa varten kolman-
nen kepin vaakasuoraan. Sitä vasten voit laittaa nojalleen kep-
pejä 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.

Tarkastele majan mittasuhteita haltian kokoon nähden. Min-
kä kokoinen majan sisäänkäynti on? Kuinka korkealla katon 
täytyy olla, jotta haltia voi seistä siellä? Käykö haltia majassa 
vain nukkumassa vai onko siellä erilaisia paikkoja eri askarei-
ta varten? Millaisia asioita haltia voisi pitää kauniina ja ehkä 
kerätä ja laittaa esille?

Miltä maja näyttää haltian silmin? Ota lopuksi kuva majastasi 
ja haltiastasi sen silmien korkeudelta – kuvittele miten haltia 
lähestyisi majaa ja laita puhelin tai kamera sille korkeudelle. 
Odota, että kamera tarkentaa oikealle kohdalle. Voit joutua 
ottamaan useita kuvia.
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Harjoittelet rakentamaan hahmon mittasuhteisiin 
sopivan rakennelman saatavilla olevista luonnon-
materiaaleista. Opit materiaalien ominaisuuksista, 
kun rakennat asettelemalla, ilman kiinnitystar-
vikkeita. 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 
isomman majan, johon itsekin mahdut. Se on hauskaa puuhaa ystävien, sisarusten ja aikuistenkin 
kanssa!

Tämä kiviluola on tehty tasapainotte-
lemalla erilaisia kiviä toistensa varaan. 

Katon muodostaa iso kivi. Sisällä 
kivipöydällä on haltian aarre: kaunis 

hioutunut lasinpala.
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