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Muovailua massoista
Tällä viikolla tehdään kokeiluja paperimassan sekä suolataikinan eli 
taikataikinan kanssa. Tehtävän tarkoituksena on tutustua kotitekoisten 
maatuvien muovailumassojen ominaisuuksiin ja ideoida niistä valmis-
tettava esine tai useampia. Tee kokeilu molemmilla massoilla tai valitse 
jompikumpi, jonka toteutukseen löytyy aineksia. Molemmat massat on 
yksinkertaista toteuttaa kotioloissa. Kysy aikuisilta lupa kotoa löytyvien 
aineksien käyttämiseen.
 

Esineen idea
Mieti millaisten esineiden valmistukseen paperimassa tai suolataikina 
sopivat? Ota suunnittelussa huomioon materiaalin kestävyys käytössä, 
esineen tarkoitus, koko ja massan muovailtavuus. Esine voi koostua 
useammasta kappaleesta, jotka muovailet erikseen ja kiinnität ne toisiin-
sa niiden kuivuttua esim. tikuilla, langalla tai liimaten. Tee tarvittavat 
kiinnitysreiät esineen ollessa kostea. Voit valmistaa esineitä itselle tai 
lahjaksi (esim. äitienpäivä, koulun päättäjäiset tai läheisen syntymäpäi-
vä). Kuvissa on esimerkkeinä mm. onnenamuletti, onnentuoja-hahmoja, 
esineitä omaan minimaailmaan sekä pelinoppa.

Pinnan kuviointi
Esineen pintaan voi painaa kuvioita jo muovailuvaiheessa esim. haa-
rukalla, tikulla tai muilla keksimilläsi välineillä. Suolataikinan pintaan 
kuviot painautuvat helpommin kuin paperimassaan.
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Taikataikinan kuviointia

Värit
Suunnittelemasi esineet voi värittää, maa-
lata ja koristella niiden kuivuttua.
Jos haluat kokeilla massojen läpivärjäämis-
tä, tee se massan valmistusvaiheessa. Lisää 
reseptin vesimäärään esim. vesivärejä, 
karamellivärejä tai kotikeittiön mausteita 
ja ruoka-aineita (esim. kurkuma, papri-
ka, mustikka, punajuuri ym.). Mieti mikä 
värjäystapa sopii käyttötarkoitukseen tai 
kokeile eri vaihtoehtoja. Jos käytät keit-
tiötarpeita, kysy ensin lupa aikuisilta ja 
suojaa työskentelypaikka niin etteivät värit 
leviä muualle. Tarkista esineen kuivuttua 
irtoaako väriä, jotta voit varoa ettei sitä 
tartu esim. vaatteisiin. 

Lisätehtävä: Harjoittele kuvaamaan työp-
rosessia kännykkäkameralla ottamalla kuvia 
eri työvaiheista. Lopuksi kuvaa valmis työsi 
rauhallisessa ympäristössä, tai tee esim. paperin 
avulla ”valokuvaus-studio”, kuten kuvassa. Kat-
so, että kuvaan ei tule varjoja esim. kännykästä 
tai itsestäsi ja että valoa on riittävästi.

Itsetehty minivalokuvastudio
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Mitä tarvitset Tavoite

Taustatietoa

Paperimassan resepti
vessapaperia tai talouspaperia
vettä
pieni kulho tai muoviastia

Kämmenen kokoiseen pieneen esineeseen tarvit-
set 5 arkkia vessapaperia. Rutista paperit käm-
menessä möykyksi ja kostuta ruokalusikallisella 
vettä. Rutistele käsissäsi liika vesi pois astiaan ja 
muovaile paperimassasta mieluinen muoto.

Varo ettei paperimassaa huuhtoudu lavuaariin, 
jotta viemäri ei tukkeudu. Heitä ylimääräinen 
paperimassa vessanpönttöön, bio- tai sekajättee-
seen. 

Paperikulhon teossa valitse muotiksi sopiva 
muovikuppi. Tarvitset n.10 vessapaperia. 
Mittaa 3 ruokalusikallista vettä toiseen pieneen 
kulhoon tai muoviastiaan. Värjää vesi jos haluat 
tehdä värillisen kulhon. Kastele vessapapereita ja 
asettele muotin päälle kuvan mukaisesti lomit-
tain. Kun kulho on täysin kuiva, irrota se muo-
tista ja leikkaa reunat halutessasi tasaiseksi.

Läpivärjätyn paperikulhon 
valmistus

Taikataikinan resepti
3 dl jauhoja
1,5 dl suolaa
1,5 dl vettä
1 rkl ruokaöljyä
Huom. Puolikas määrä riittää jo pitkälle, esim. jos teet vain 
rasian tai koruja. Kuvan turkoosit esineet on tehty puolikkaasta 
määrästä. Pyydä vanhemmalta apua laskemaan paljonko tarvit-
set aineita jos puolitat määrät.
Sekoita keskenään jauhot ja suola ja lisää vesi sekä ruokaöljy. 
Vaivaa ainekset kiinteäksi massaksi. Jos taikina on tahmeaa, 
lisää hieman jauhoja. Jos taikina murenee liian helposti, voit 
lisätä hieman vettä. Jos värjäät taikinan, lisää esim. vesivärit 
veteen.
Pese välillä kädet ja hiero hieman öljyä käsiin, jotta taikinan 
muovailu sujuu paremmin. 
Työt kuivuvat huoneenlämmössä mutta ne voi kuivattaa no-
peammin myös uunissa: n.125 astetta, n. 1 h.
Suolataikinan rippeet voi heittää bio- tai sekajätteeseen. 

Paperista ja taikataikinasta tehtyjä astioita

paperimassa (kts. resepti)
suolataikina (kts. resepti)
luonnospaperia esineen suun-
nitteluun
valitsemasi välineet värityk-
seen ja kuviointiin (esim. 
värikynät, tusseja, vesivärit)
taikinan kuviointiin välineitä 
esim. haarukka, tikku

Tavoitteena on tutustua:

- kotitekoisiin maatuviin 
muovailumassoihin ja niiden 
ominaisuuksiin
- muovailuun ja kolmiulottei-
seen työskentelyyn
- ideointiin ja esinesuunnitte-
luun
- prosessin kuvaukseen

Kokeshi onnentuoja-nuket
Amuletti

Kuvat Arja Rantala ja Laura Pokela

https://fi.pinterest.com/marjakoivusalo/kokeshi-nuket/
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taidehistoria:amuletti

