
#espoonkuvisetana

Jaksoryhmät/pajat
viikko 15

Juhlakattaus
Suunnittele ja toteuta pääsiäisaiheinen kattaus. Voit 
tehdä aamupalakattauksen, iltapäivän kahvitteluun 
sopivan kattauksen tai illalliskattauksen. Kiinnitä huo-
miota kattauksen toimivuuteen ja esteettisyyteen. Voit 
irrotella vapaasti ja käyttää mielikuvitustasi.
Mieti minkä värisen pöytäliinan valitset, mikä väri so-
pisi yhteen astioiden, koriste-esineiden, lautasliinojen 
tai pääsiäisaiheisen koristelun kanssa. Millaisia astioita 
eri kattauksissa tarvitaan? Minkä väriset servietit valit-
set ja miten taittelet ne? Minkälaisia koristeita katta-
ukseen voisi liittää? Koristeita voi tehdä mm. luonnon 
materiaaleista. Voit mennä ulos ja tarkkailla luontoa, 
löytyisikö sieltä jotain koristeiksi sopivaa, esim. pajun-
kissoja, oksissa vihertäviä silmuja, hienoja kiviä jne. 
Voit myös kasvattaa rairuohoa. Teillä saattaa olla van-
hoja rakkaita pääsiäiskoristeita, joita voit käyttää. Voit 
myös askarrella uusia koristeita. Netistä löytyy haku-
sanalla “pääsiäisaskartelu” lukuisia esimerkkejä. Voit 
värjätä kananmunia alla olevilla ohjeilla, tai koristella 
niitä muilla tavoin. Kukat sopivat aina juhlakattauk-
siin samoin kynttilät. Voit myös miettiä, teetkö ruo-
kailijoille taiteelliset nimikortit? Nimikortteihin voit 
myös laittaa mukavan tervehdyksen ruokailijalle.
Kuvaa toteutus lopuksi.

MUOTOILU

JAKSO

12-14v

Videoita erilaisista tavoista taiteilla ja 
asetella lautasliinoja löytyy paljon, alla 
muutamia: LINKKI, LINKKI

Kananmunan värjäysohje:
Kultaiset: lisää litraan vettä 1 rkl etik-
kaa ja 2 rkl kurkumaa. Keitä munia 10 
minuuttia.
Raidalliset: kieputa munien ympärille 
kumilenkkejä. Lisää keitinveteen pala 
punakaalia 1 rkl etikkaa. Keitä munia 7 
minuuttia ja anna jäähtyä liemessä. Ota 
sitten vasta kumilenkit pois. 

Lisää kananmunan värjäysohjeita:
LINKKI, LINKKI

Kuva: Arja Rantala

https://www.youtube.com/watch?v=iZ9381tgp8w
https://www.youtube.com/watch?v=PClVVQnN3VM
https://kotiliesi.fi/juhlat/paasiainen/varjaa-kananmuna-luonnollisesti/
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kaktuksia-ja-pokemon-hahmoja-kokosimme-mielikuvitukselliset-ideat-paasiaismunien-koristeluun
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Tavoite

Taustatietoa 

Mitä tarvitset
Erilaisia kattaukseen kotoa löytyviä astioi-
ta, pöytäliina, lautasliinat sekä erilaisia ko-
risteita ja koriste-esineitä. Lisäksi erilaista 
askartelumateriaalia ja luonnonmateriaalia 
koristeiden ja nimikorttien tekoon.

Tavoitteena on oppia palvelumuotoilua, 
sisustussuunnittelua ja kattauksen perus-
teita.

Kattaus on yksi ruokailua edeltävistä valmisteluista. Siinä järjestetään ruokailuvälineet 
käytännölliseen ja esteettiseen järjestykseen, jotta ruokailu olisi miellyttävämpää ja 
helpompaa. Katettavat ruokailuvälineet ovat ruokalautaset, ruokailuvälineet ja juoma-
lasit, tarjoiluastiat ja ottimet sekä lautasliinat. Lisäksi kattaukseen käytetään pöytälii-
naa, kukkamaljakoita, kynttilöitä ja muita koristeita juhlavuutta lisäämään.

Alla olevasta Marttojen videosta näet miten eri ruokailuvälineet, lautaset ja lasit asetel-
laan oikeaoppisesti. LINKKI

Voit etsiä lisää tietoa netistä hakusanalla “juhlakattaus”.

Kuvat: Valpuri Grönholm

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodin-juhlat/kattaus-kruunaa-juhlan/istuva-kattaus/

