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Biologian- ja maantiedon luokan kello   

Luokkatila: bg5   
Luokassa opetettavat aineet: maantieto ja biologia   
    
TAUSTATUTKIMUS 

Haastattelimme biologian opettajaa ja hän halusi selkeän 
biologiaan tai maantietoon  liittyvän kellon. Hänen lempivärinsä 
olivat vihreä ja sininen, joten ajattelimme että maapallo idea 
olisi sopiva. Hän piti maapallo ideasta. Materiaaleiksi tulisi 
huopa, puu ja styrofoam. 

  

 

  Kello asetetaan luokan etuseinälle taulun 
yläpuolelle. (kuvassa) 

    

 

Muiden mielipiteet ideasta: 

 + hyvä ja haastava 
 + sopii hyvin maantietoon 
 + hyvä idea 
 + loistava, bilsaan liittyvä 
 + maapallo on hyvä idea 
 + hieno maapallo ja toteutus, idea 
 - maailmankarttaa parannettava 
 - aikaa ei nää kaikista suunnista   
 - viisarit voisivat liittyä aiheeseen 
 - toteutus 
 - erilaiset viisarit 
 - liika kuperuus heikentää selkeyttä 
 - numerot eivät näy välttämättä 

    



Tekstiilissä huovutamme kellolle päällisen.  

Huovutus 

Aloitimme huovutuksen mittailemalla, koska villa kutistuu. Sen 
jälkeen rupesimme huovuttamaan mantereita yksitellen ja 
pohjaa. Liitimme mantereen pohjaan neulahuovuttamalla. 
Tämän jälkeen käärimme huovan kuplamuoviin ja huovutimme 
sitä muovin sisällä. Loppu vaiheessa laitoimme työmme 
pesukoneeseen että se vähän kutistuisi, mutta yksi valkoinen 
alue ei ollut huopunut kunnolla joten se oli levinnyt muuallekin.  

 

Kellon pohja 

Teknisessä teimme kellolle styrofoamista pohjan. Liimasimme 
ensin styrofoam levyjä yhteen jonka jälkeen teimme tilan 
kellokoneistolle ja pyöristimme lopuksi sen puolipallon 
muotoiseksi.  

 

Numerot 

Numerot teimme itse vanerista. Piirsimme numerot vaneriin ja 
leikkasimme ne lehtisahalla.  

Viimeistely 

Liimasimme valmiin huovan kellopohjaan kiinni ja numerot 
huopaan. Kiinnitimme koneiston ja viisarit.  

Valmis kello 

 

  

 

  
  



Biologian ja maantiedon luokan kello  

Luokkatila: Biologia 8   
Luokassa opetettavat aineet: Biologia ja maantieto 
    
TAUSTATUTKIMUS   
    
Tehtävämme oli tehdä kello 
biologian opettajalle. Hän 
haluaisi sienikellon, jossa olisi 
etanan tai ötököiden kuvia. 
Kellosta tulisi tatin värinen ja 
materiaalina olisi puu. 
Kelloon tulee normaalit 
numerot ja viisarit ja se 
asetetaan biologian varaston 
yläpuolelle. 

 

  
SUUNNITELMA  
 
Tässä kuvassa on kelloa jo 
aloitettu aika paljon. Itse 
kello tulee sienen jalkaan ja 
lakkiin tulee joku pieni etana 
ja mato. Kellon vieressä on 
täydellinen suunnitelma 
kellosta. Kello on suunnilleen 
puoli metriä korkea ja lakin 
leveys on noin 30 cm.  

 

    
VALMISTUS  
 
Viime kerralla kun laitoimme 
kankaan sienen lakkiin se ei 
ollut hyvä, koska oli liian 
pieni ja kangas ei kestänyt 
Joten jouduimme 
vaihtamaan uuden kankaan 
lakkiin. Emme poistaneet 
vanhaa kangasta vaan 
laitoimme uuden sen päälle.  

 

    



VALMIS KELLO  
 
tänään on viimeinen kerta, 
onneksi kello on melkein 
valmis. Enää on vähän 
viimeistelyjä jäljellä. Tänään 
liimasimme kankaita vähän 
paremmin kiinni sekä 
laitoimme numerot ja 
koneiston kelloon.                    

 

  
No niin, kello on nyt valmis. 
Siinä on koneisto viisarit ja 
kaikki valmiina! Aika paljon 
nähtiin vaivaa sen eteen. 

 

 

  



 

KELLO USKONNON JA HISTORIAN LUOKKAAN 

Luokkatila: Uskonnon ja historian luokka, ue2Luokassa 
opetettavat aineet: uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi. 

TAUSTATUTKIMUS 

Luokassa työskentelevä opettaja katsoo lähes koko ajan oveen 
päin, joten kellon olisi hyvä olla oven päällä. Inhokkiväreikseen 
hän listasi vaaleanpunaisen ja neonvärit, joten niiden väristä 
kelloa luokkaan ei tule. Kellon tulee olla sopivan kokoinen eli 
sellainen että sen näkee hyvin. Kellon muodon ja värin saamme 
päättää itse. Opettajalle olennaista luokassa on 
työrauha.               

  

                                                                         
 

 
  

 

  

Kellon suunnittelun jälkeen esittelimme ideat 
muotoilijalle ja muille ryhmäläisille auditoriossa. 
Muiden kritiikistä huolimatta emme saaneet uusia 
ideoita kellon toteuttamista varten.  

Suunnitelmassa oleva köysi vaihtui punottuun 
"kirjansidontalankaan".  

  

  

  

 

  

  

Kellon Valmistaminen 

Seuraavalla tunnilla aloimme työstämään kellopohjaa. 
Sahasimme laudanpätkästä kolme osaa, jotka liimattiin 
vierekkäin. Liiman kuivuttua teimme kellosta pyöreän 
sorvaamalla ja lisäksi uran köyttä varten.   

Kässän tunneilla aloimme tehdä köyttä kelloon, materiaali 
vaihtui  matkan varrella pellava- tai puuvillanaruun (materiaali 
jäi vielä epäselväksi).  Köyteen tarvittiin kolme pitkää pätkää 
punottua narua jotka lopuksi letitettiin yhdeksi paksuksi 
köydeksi.       



  

Teknisen tunneilla hiomme kellon sileäksi ja teimme siihen 
reiän viisareille. Meidän piti myös maalata kello, mutta emme 
ehtineet.   

 

 Seuraavalla teknisen tunnilla maalasimme kellon siniseksi ja 
mietimme miten kiinnitämme köyden kelloon. Kysyimme sitä 
opettajalta ja hän sanoi, että se kannattaisi kiinnittää 
kuumaliimalla. Me päätimme muuttaa suunnitelmaa ja 
kiinnittää valmiit tavalliset numerot roomalaisten numerojen 
sijaan. 

 

 

 

  

 

VALMIS KELLO 

  

 



HISTORIAN LUOKAN KELLO 
luokka 22: historia    
Luokassa opetettavat aineet: historia, yhteiskuntaoppi ja elämänkatsomustieto 
    
   

TAUSTATUTKIMUS 

Tämän luokan opettajalla 
ei ollut paljonkaan 
toivomuksia kellon 
suhteen. Viisareiden ja 
numeroiden täytyy vain 
olla tummat ja selkeät, 
jotta ne näkyisivät ihan 
luokan perälle asti. 

Tässä on kuva historian 
luokan seinältä oven 
yläpuolelta, johon 
suunnittelimme kellon 
tulevan. 

  

RAPORTTI 

Teimme kellopohjan 
puusta ja viisarit  ja 
numerot maalasimme. 
Kartta on paperinen ja se 
kasteltiin teellä ja 
rypistettiin vanhan 
näköiseksi. Kokeilimme 
ensin kangasmaalausta, 
mutta se ei ollut 
toivomamme näköistä. 
Siispä päätimme palata 
alkuperäiseen 
suunnitelmaan. 

Maalasimme kellotaulun 
pohjan pohjamaalilla ja 
sen päälle tuputimme 
maalia kuparinruskealla 
maalilla, että se näyttäisi 
elävältä. 

Leikkasimme kelloon 
tulevien hahmojen 
mustavalkoiset kuvat, 
jotka olimme jo 
aikaisemmin etsineet 
netistä. Kellon kuviin 
tulevat mm. Hitler, 

 

 



Napoleon, Mannerheim 
sekä Chaplin. Paperiset 
kuvat liimasimme puun 
päälle. Maalasimme 
numerot kelloon 
valkoisella värillä ja 
lakkasimme kellon 
pinnan. Viisarit 
maalaamme vielä 
mustalla maalilla.  

  

  

  

  
 

VALMIS KELLO 
  

 
 

  



Äidinkielenluokan kello   

    
Luokkatila: Äidinkielenluokka ai27  

 

  
Luokassa opetettavat aineet: äidinkieli 
  
Äidinkielenopettajalla ei ollut suuria toivomuksia kellon 
suhteen, niinpä me saimme lähes vapaat kädet kellon 
tekemisessä. Hän halusi kuitenkin, että kello sijoitetaan 
luokan takaseinälle. 

    

Aloitimme kellon työstäminen kellon sivuista, jotka on 
tehty kahdesta kiinteästä styrofoam palasesta. Palaset oli 
ensimmäiseksi mitattava ja sahattava oikeaan kokoonsa. 
Seuraavaksi palasten niihin päihin, jotka liimattaisi yhteen 
sahattiin kulma niin, että kirjasta tulisi kolmiulotteinen. 
Tämän jälkeen teimme sivujen keskelle vaneri palasen 
joka upotettaisiin kirjan sivujen väliin. Tämä tehtiin koska 
viisareita ei voida heti alusta vääntää kirjan sivujen 
mukaisesti viistoon, vaan niiden pitää ensiksi mennä 
vähän matkaa vaakatasossa. 

 

 

Seuraavaksi porasimme vanerin pätkään reiän josta 
kellokoneiston akseli tullee ulos. Sen jälkeen kaiversimme 
sivujen väliin kolon jonne kello koneisto laitetaan.  

 



 

Tämän jälkeen rupesimme liimaamaan kirjan kansiin 
kangasta, jonka olimme aiemmin valinneet. Tämä ei ollut 
kovinkaan tarkkaa, koska kirjan kansien reunat tulevat 
näkyviin vain 0,5cm kirjan sivujen ulkopuolelta. 
Samoihin aikoihin liimasimme myös kirjan kaksi palasta 
yhteen. Palaset tuettiin takaosasta farkku kangas 
palasella. Lopuksi vanerin alle jäänyt tila täytettiin. 

  

 

Aloitimme myös numeroiden piirtämisen vaneriin ja 
niiden vanerista pois sahaamisen.  
Rupesimme maalaaman kirjan "sivuja" valkoiseksi, jotta 
styrofoamin vaaleansininen väri ei kuultaisi tekstin läpi, 
jonka liimaisimme myöhemmin kirjan sivujen päälle. 
Samalla maalasimme myös kirjan sivujen päädyt 
valkoisiksi. 

Seuraavaksi rupesimme maalaamaan vanerista 
sahaamiamme numeroita. Maalasimme numerot mustiksi, 
koska ajattelimme, että mustat numerot näkyisivät 
parhaiten. 

 



Rupesimme myös miettimään kirjan tekstejä. Lopulta 
päädyimme siihen päätökseen, että kirjoittaisimme 
tekstin tietokoneella kaunokirjoitusta muistuttavalla 
fontilla. Meillä oli myös pulmana se, etteivät kirjan sivut 
olleet A4 kokoisia joten jouduimme liimaamaan 
tekstipapereiden alle sopivan kokoiset paperit. 

 

 

Ongelmia meille tuotti myös numeroiden asettelu. Tähän 
ongelmaan saimme kuitenkin apua ympyrä malleista 
joista sai hyvin selville numeroiden paikan. Sitten vain 
liimasimme numerot kiinni taustaan ja kumitimme vielä 
kuvassa näkyvät lyijykynän jäljet. 

Edellisen vaiheen jälkeen jouduimme ainoastaan lisätä 
kellon koneiston ja viisarit kelloon. 

   
Valmis kello 

 
 



Äidinkielen luokan kello  AI-28 

Luokkatila: Äidinkielen luokka   
Luokassa opetettavat aineet: Äidinkieli ja kirjallisuus    
   
TAUSTATUTKIMUS   
    
Opettaja haluaisi hienon ja tyylikkään kellon, joka 
muistuttaisi aapiskukkoa. Hän haluaisi sen luokan 
sivuseinälle. Sen pitäisi olla samankokoinen kuin 
käytävillä olevat kellot. Viisarit hän halusi näkyviksi, 
mutta sekuntiviisaria ei tarvittaisi. Viisarit voisivat 
kuvata karttakeppiä ja kynää. Kellossa pitäisi olla 
voimakkaita värejä ja kaikki 12 numeroa. Hän haluaisi 
myös, että kello olisi tehty puusta. 

 

SUUNNITELMA    
     
Tässä on kuva suunnitelmasta. Se on noin 9cm paksu 
ja se on korkeimmasta kohdasta 24cm korkea ja se on 
32cm leveä. Tarkoitus olisi että kukon takaosassa 
olevat sulat olisivat askarteluosia. Kukon pää tulee 
olemaan valkoinen ja muu vartalo vihreä, nämä 
kohdat teemme huovuttamalla. Emme tee kellotaulua 
itse, joten joudumme hankkimaan valmiin kellotaulun. 

 

VALMISTUS  
Aluksi teimme kukon perusrakenteen styrofoamista. 
Siihen tarvittiin kolme styrofoamilevyä, jotka liimattiin 
päällekkäin. Tämän jälkeen hioimme levyt oikean 
muotoisiksi, niin että se muistuttaisi kukkoa.  

Teimme erivärisiä huopalevyjä huovutusta varten. 

 
 

Muotoilimme kukon pyöreämmäksi, että se ei 
näyttäisi aivan "palikalta". Teimme sen erilaisilla 
hiomistyökaluilla, mutta jätimme kukon pinnan 
karheaksi, jotta saisimme huopalevyt helpommin 
kiinni kukkoon. 

 

    



Huovutimme kukon kokonaan. Pään kohdalle 
laitoimme valkoista huopalevyä ja muu vartalo oli 
vihreää. 

 

    
Teimme tietenkin kukollemme jalat, jotka taivutimme 
rautalangasta ja huovutimme ne päältä päin. 
Jouduimme kiinnitysvaiheessa leikkaamaan jalkojen 
pituutta, koska ne olivat aivan liian pitkät kukkoon 
verrattuna. 

 

    

 

Kun kaikki huovutuksessa olevat osat saatiin 
valmiiksi, lisäsimme kukkoon erivärisiä sulkia. 

    

 

Teimme kukolle nokan ja heltan vanerista ja 
maalasimme nokan tietenkin keltaiseksi ja heltan 
punaisen väriseksi. 

  

    



 

Teimme kukolle suunnitelmasta poiketen oman 
kellotaulun, koska emme löytäneet kukkoon sopivaa 
kellotaulua varastoista. 

    
VALMIS KELLO   
  
Saimme kukon valmiiksi määräajassa. Kaikkien 
vastoinkäymisten ja onnistumisien tuloksena on 
todellakin hieno kukkoa kuvaava kello. 

 

 

  



 

Englannin luokka 
 Raportti 
Luokkatila: Englannin luokka 
Luokassa opetettavat aineet: Englannin kieli 
   
Taustatutkimus   
Haastateltuamme englannin opettajaa saimme tietää, että hänen inhokkivärinsä on lila ja lempivärit ovat vihreä, 
punainen, sininen, oranssi ja musta. Englannin opettajan mielestä kello voisi olla jonkun kuuluisan henkilön 
muotokuva tai kuva jostakin kuuluisasta rakennuksesta. Hän sanoi: "Mitä suurempi kello on sen parempi." Hän ei 
halunnut, että kello olisi hirveän tylsä. Hän myös toivoi että se olisi yksinkertainen, mutta tyylikäs. 
  

 

Englannin opettaja halusi kellon 
takaseinälle.

 

   
VALMISTUS   
  

Aloitimme valmistuksen miettimällä millaisen kellon teemme ja 
päädyimme siihen tulokseen, että teemme kellosta doubledecker- kello 
bussin. Seuraavaksi aloitimme piirtämään ideaamme paperille, sitten 
esittelimme ideamme muille ryhmille, jotka kirjoittivat hyviä ja huonoja 
puolia ideastamme. Muiden arvosteluista saimme hyviä ideoita, josta 
kelloa voisi kehittää. Sitten harjoittelimme styrofoamin käyttöä ja teimme 
pyramidin.   

  
Valmis kello 

 
 

  

 

  



 

ENGLANNIN/ SAKSAN LUOKAN KELLO   

  
    
Luokkatila: ENGLANTI   
    
Luokassa opetettavat aineet: ENGLANTI JA  
  
    
TAUSTATUTKIMUS   
Menimme kysymään englannin opettajalta minkälaisen 
kellon hän haluaisi. Hänen ehdotuksensa oli iso kieli, jossa 
on kielikoruina Iso-Britannian, USA:n ja Saksan liput. Sitten 
rupesimme suunnittelemaan minkälainen kello voisi olla 
muodoiltaan ja väreiltään. Teimme ensin omat 
suunnitelmat ja liitimme niitä opettajan antamiin 
ehdotuksiin. Näin yritämme saada opettajalle mieleisen 
kellon. 

 

SUUNNITELMA    

  

Piirsimme suunnitelman oikeaan kokoon paperille ja 
siirsimme kuvan koneelle. Muutimme suunnitelmaa niin 
ettemme ottaneet saksan lippua. 

  



    
VALMISTUS   
  

 

Teimme styrofomista kellotaulun, hioimme sen 
pyöreäksi  ja maalasimme valkoiseksi. Kieli ja sen tausta 
tehtiin vanerista. Tausta maalattiin tumman siniseksi ja 
kieli punaiseksi. Kielen taustaan porattiin reikä viisareita 
varten ja se repesi, paikkasimme sen kitillä. 

  LIPUT 
  

 

 Tulostettiin sellaiselle liimapaperille Amerikan ja 
Englannin liput, se silitettiin kankaalle ja pohja maalattiin 
vesiliimaseoksella. Kuvassa leikataan lippua oikeaan 
muotoon. Liput laitetaan roikkumaan renkaista ,jotka 
kiinnitetään kielen kärkeen.  

    
VALMIS KELLO   
  
 

  



RANSKAN LUOKAN KELLO   

Luokkatila: Ranskan luokka rr260 
Luokassa opetettavat aineet: ruotsi ja ranska   
    
TAUSTATUTKIMUS 

Luokassa toimiva ranskan opettaja haluaisi, että kellossa olisi mukana riemukaari, Eiffel-torni, ranskan 
lipun värit (trikolori) ja/tai Ranskan maakartta. Hän haluaisi kelloon myös tavalliset numerot sekä selkeät 
ja tummat viisarit. 

Hyvä paikka kellolle olisi opettajan mielestä 
luokan takana (kuvassa), josta hän sen näkisi ja se 
ei häiritsisi tuntia tai oppilaita. Kooltaan kellon 
pitäisi olla aika suurikokoinen. Lisäksi kelloon voisi 
tulla tekstiä, esim. ranskankielisiä lentäviä 
lauseita. Luokan opettajan lempimateriaali on puu 
(koivu), joten hän toivoisi meidän käyttävän sitä 
kellossa.  

 

 

SUUNNITTELU 

Ensimmäinen työvaihe oli suunnittelu ja kellon 
piirtäminen paperille. Tuotokset esiteltiin muille 
ryhmille ja muotoilijalle auditoriossa. Kaikki ryhmät 
antoivat palautetta. He kuvailivat kelloamme muuten 
toimivaksi, mutta joidenkin mielestä se oli liian 
monimutkainen ja siihen oli yhdistetty liikaa eri ideoita. 
Itse ajattelimme, että viisarit voisivat olla pidemmät ja 
yksinkertaisemmat. Lisäksi ranskan opettajan toivoma 
materiaali jouduttiin muuttamaan styrofoamiksi ja 
vaneriksi. 

  

Ajattelimme tehdä Eiffel-tornin ja riemukaaren pistokirjonnalla tai kangasmaalauksella, mutta päädyimme 
konekirjontaan. 
 
TOTEUTUS 

Myöhemmin tekstiilityön tunnilla toteutimme 
saamamme uudet ideat paperille. Seuraavaksi 
esittelimme lopullisen idean opettajalle, joka oli 
tyytyväinen siihen, ja saimme aloittaa kellon 
tekemisen. Aluksi leikkasimme styrofoamin ja 
vanerin oikean kokoisiksi ja liimasimme ne 
yhteen. Piirrettyämme kartan muodon, aloitimme 
leikkaamaan sitä irti. Sitten porasimme reiän 
kellopohjaan, teimme kellon taakse koneistolle 
aukon ja pohjamaalasimme kellon valkoisella.  

 



  

  

  
Seuraavalla tunnilla oli vuorossa kellon 
maalaaminen ranskan lipun muilla väreillä, 
sinisellä ja punaisella. Tekstiilityön tunnilla 
konekirjoimme Eiffel-tornin ja riemukaaren. 
Laitettuamme pahvit kuvioiden alustaksi, 
huomasimme, että ne eivät mahdukaan 
kellotauluun suunnitelluille paikoilleen. Niinpä 
vaihdoimme niiden paikkaa ja maalasimme 
mustalla kellotauluun numerot. Viimeisillä 
tunneilla laitoimme kelloon viisarit ja koneiston, ja 
maalasimme lentävät lauseet.  

 

 

 

 

 Valmis kello 
 



RUOTSINLUOKAN KELLO   

Luokkatila: Ru24     
Luokassa opetettavat aineet: ruotsi   
 
TAUSTATUTKIMUS 

Ruotsin opettajamme toivoi pyöreää ja selkeää 
kelloa, jossa olisi mieluiten pohjoismaiden 
lippuja. Kellon täytyisi olla ajattomasti 
muodikas ja sen pitäisi olla valmistettu puusta.  
Lempivärikseen opettajamme mainitsi mm. 
vihreän. Kello haluttiin luokan eteen, jossa 
vanha kellokin pitää itsepäisesti pintansa.  
Oppilaiden ei tarvitse siis lähteä tunnilta niskat 
vääntyneinä liiallisen taaksepäin vilkuilun takia. 

 

  ruotsin luokka (ja kellokin) 
SUUNNITELMA 

Tehtiin suunnitelmamme, jonka jälkeen arvostelimme toisten suunnitelmia ja saimme itse 
mielipiteet omasta suunnitelmastamme. Pelasimme korteilla siihen asti, kunnes opettaja 
huomasi sen ja otti kortit pois :( 

Teimme muiden mielipiteiden pohjalta lopullisen suunnitelman, joka ei kuitenkaan paljon 
muuttunut alkuperäisestä (ei yhtään). Me väritettiin meidän työtä ja suurennettiin se oikean 
kellopohjan kokoiseksi. Mietimme materiaalivaihtoehtoja ja päädyimme ei mihinkään. 

  
suunnitelma (tanskan ja norjan liput väärin päin) 

  



TOTEUTUS 

Chillailun jälkeen ryhmämme aloitti toiminnan eli siis kellon tekemisen. Paula ja Hodan tekivät 
numeroita samalla kun Muumi ja Saini tekivät styrofoanista kellon pohjaa.  Seuraavalla kerralla 
Paula sahasi loputkin numerot ja sitten maalattiin ne yhdessä. Ruotsin lippu tehtiin uudestaan 
vanerista (vanha meni pilalle ja opettaja käski tekee sen puusta lol :( ). Paula maalasi myös 
kellopohjan pohjavärillä, siis valkoisella.  

Paula ompeli Ruotsin lipun loppuun. Muumi ja Paula muokkasivat sivuja ja kuvia. Leikkasimme 
kalvosta muotit muille lipuille niin, että lipuista tulisi samanlaisia. Myös Ruotsin lipun pohjaa 
suunniteltiin vähän paremmin muodon vuoksi. 

 
"työn touhussa (saleeeee)" 

Maalasimme Suomen ja Islannin liput. Muumi maalasi Hodanin kanssa (ja teippasi) ja Page teki 
Ruotsin lipun loppuun. Autettiin Paukkosta leikkaamaan numeroita paperista, koska olemme 
hyväsydämisiä ihmisiä. Paula teippasi myös eikä tule enää teippaamaan mitään koskaan (homma 
jää Sainille). Page myös maalasi Suomen lipun.  



  Kellopohjan väripohja maalattuna.   

Kun Muumilla oli Mattilan jälki-istunto, jatkettiin työtä silloinkin. Saini jäi auttamaan Muumia ja 
niin saatiin maalattua lippuja eteenpäin. Työn etenemisnopeus ihan jees.  

Seuraavana päivänä lippujen maalausta jatkettiin yhä. Yksi lipuista oli maalattu väärin päin ja 
sekin korjattiin. Muumi ja Paula jäivät maalailemaan ja Hodan ja Saini tekivät kotisivuja. 

Liput ovat kohta valmiit, Muumi ja Paula maalasivat niitä. 

2pac 4 life \o 

VALMIS KELLO 

 

LOPPUSANAT 

Työt jaettiin jotenkin ja emme oikein tehneet mitään. Työ tuli kumminkin valmiiksi. 

Kiitti kaikille, jotka luki tän. Noei läppä. 

Some parts of page edited by admin... 



 

MATEMATIIKAN LUOKAN KELLO  
 
Luokkatila: MA 1     
Luokassa opetettavat aineet:  Matematiikka, fysiikka, kemia 
   
TAUSTATUTKIMUS    
Opettaja toivoisi, että 
luokkaan tulevassa kellossa 
olisi värikkäitä sektoreita ja 
prosentteja. Värit olisivat 
väriympyrästä . Ne saisivat olla 
puhtaita, kauniita ja kirkkaita. 
Kello saisi olla näyttävän 
kokoinen. Siihen tulisi 
nuolimaiset viisarit ja tavalliset 
numerot. Opettaja sanoi, että 
olisi myös mukavaa, jos 
välitunnin alkamisen merkiksi 
soisi joku mukava sävelmä. 
Tässä myös kuva luokasta, 
johon kello tulisi. Luokka on 
melko pieni ja 
suorakulmiomainen. Kello voisi 
tulla vaikka taulun yläpuolelle.  

  

  

   
SUUNNITELMA   
Tässä on lopullinen 
suunnitelma. Ajattelimme 
ensin tehdä sektorikellon, 
jonka tausta olisi pelkkää 
pleksiä. Mutta siitä olisi tullut 
tylsä. Joten ideoimme, että 
kellohan voisi olla vaikka 
tiimalasi ja kello-osassa voisi 
olla sektoreita. Idean saimme 
Internetistä ja ohjelmasta 
Päivien viemää. Tiimalasin 
"lasi" tulisi pleksistä. Kelloon 
tuleva hiekka on aitoa, 
hiekkalaatikolta otettua 
hiekkaa. Mustat osat tulevat 
puusta, joka on maalattu 
mustaksi. Kello- osa tulee 
vanerista, johon maalataan 
sektoreita.  

 

 

VALMISTUS     
Aloitimme kellon valmistuksen 
valikoimalla puun, josta 
tiimalasin muotoiset puuosat 
tulevat. Valitsimme myös 
vanerin, josta itse kellotaulu 
tulee ja valitsimme pleksin, 
johon piirsimme tiimalasien 
lasit. Tämän jälkeen 

    



 leikkasimme puoliympyrän 
muotoiset yläosat 
vannesahalla. Leikkasimme 
myös tiimalasin pleksit, jonka 
jälkeen leikasimme myös 
vanerin. Liimasimme myös 
pylväitä varten kaksi puun 
palaa yhteen sorvaamista 
varten. Aloitimme höyläämään 
niitä, jotta ne voisi laittaa 
sorviin. Tämän jälkeen osa 
ryhmästä maalasi kellotaulun, 
taustan ja päätyosat. Ja yksi 
työsti sorvissa pylväitä. Tämän 
jälkeen suihkutimme 
sprayliimalla hiekan kiinni 
toiseen pleksiosaan. 
Liimasimme osat paikoilleen 
taustalevyyn. Kiinnitimme 
kellotaulun ja viisarit 
kellotauluun. Leikkasimme 
myös takalevyyn aukon 
pattereiden vaihtoa varten.  

  

  

 
VALMIS KELLO  

Tässä on valmis kello. Kello oli 
melko helppo valmistaa, mutta 
oli siinä hankalia  kohtiakin. 
Ainoa huolen aiheemme on se, 
että hiekka, joka on kiinni 
pleksissä, alkaa varista ajan 
myötä.  Äänimerkki, josta 
puhuimme taustatutkimuksen 
yhteydessä, ei toteutunut.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  

 



Raportti matikan luokan kellosta 
    
Luokkatila: ma-3   
    
Luokassa opetettavat aineet: matikka   
  
Taustatutkimus 

Matikan opettaja haluaisi perinteisen 
pyöreän tai geometrisen kuvion 
muotoisen kellon. Opettajan lempivärejä 
ovat musta, sininen, ruskea, harmaa ja 
valkoinen.  Kellon tulisi olla selkeä, 
mutta ei liian iso. Laitamme kellon 
taulun yläpuolelle, jotta kaikki näkisivät 
sen. 

 

Suunnitelma 

Kellostamme tulee kolmion muotoinen 
ja sen jokaiseen kulmaan maalataan 
kolmioita, neliöitä ja ympyröitä. Kellosta 
tulee sininen ja kellotaulusta 
puunvärinen.  

 

Valmistuminen 

Aluksi ajattelimme tehdä ympyrän 
muotoisen kellon mihin laitamme 
erilaisia geometrisiä kuvioita, mutta siitä 
olisi tullut liian tavallinen, niin 
muutimme kelloa kolmion muotoiseksi. 
Esittelimme ideamme muille ryhmille ja 
he omansa meille. Mietimme uusia 
ideoita toisille ryhmille ja he myös 
meille. Mukana oli myös muotoilun 
ammattilainen, joka kertoi oman 
mielipiteensä töistämme. 

Teimme myös pari muotoiluharjoitusta 
kellojen tekemisen auttamiseksi. Ensin 
oli pyramidi-harjoitus, missä neljä 
stryrofoamin palasta liimattiin yhteen ja 
muotoiltiin pyramidin muotoisiksi. 
Mukaan myös tehtiin pieni palmu 
sellaisella muotoilukoneella. Toinen 
harjoitus oli jäätelöannos, mikä tehtiin 
huovutuskankaasta. Kankaasta 
muotoiltiin muutama pallo ja laitettiin 
lautaselle jäätelöannokseksi. Ne myös 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nimettiin ja vietiin ruotsin opettajalle 
arvosteltavaksi.  

Lopuksi piirsimme kellon sen oikeaan 
kokoon ja mittasimme kelloon sen mitat, 
jotta voisimme alkaa tekemään sitä. 

Toteutus 

Teimme kellon styrofoamista. 
Sahasimme siitä kolmion muotoisen ja 
lisäksi teimme vanerista kellotaulun. 
Seuraavaksi huovutimme tekstiilitöissä 
kellon ympärille tulevan nauhan. Sitten 
teimme kellopohjaan syvennyksen 
koneistoa varten ja maalasimme kellon. 
Kellotauluun teimme numerot ja sitten 
lakkasimme sen. 

  
Valmis kello 

 
 

 

 

  



Fysiikan luokan kello  

Taustatutkimus 

  

 Luokkatila: Fk4   
Luokassa opetettavat aineet: kemia ja fysiikka   

Aluksi meillä oli kaksi ideaa: pommi-idea ja atomimalli-
idea. Mutta koska pommi-idea sai vähemmän kannatusta 
oppilailta kuin atomi-idea, päätimme toteuttaa atomi-
idean, koska siitä oli pelkkää hyvää sanottavaa. 

Työnämme oli tehdä atomikello fysiikan- ja kemian 
luokkaan, joka varmistaa ajan Saksan virallisesta 
atomikellosta. Fysiikan opettajamme halusi selkeän ja 
reilun kokoisen kellon, jossa on sekuntiviisarit sekä 
tavalliset numerot. Ajatuksena on laittaa kello etuseinälle, 
jotta oppilaat eivät vilkuilisi taaksensa. Opettajan 
lempiväri on violetti, jonka ansiosta ajattelimme laittaa 
kelloon jotain violettia! Kello tulee olemaan loistava.   

 

Toteutus 

Atomikello valmistuu kovaa tahtia ja siitä tulee 
mahdottoman hieno. Olemme ajatelleet ettei siihen tule 
huovutusta, joten teemme sitä suurimmaksi osaksi 
teknisentyönluokassa. Saimme viime tunnilla reiät 
valmiiksi savupleksiin ja myöskin messinkiset tikut, jotka 
tulevat kellon kehän ympärille. Olemme myös tehneet 
styrofoam pallot ja maalanneet numeroviilut lilan värisiksi. 
Pleksi on tehty kokonaan valmiiksi, työssä on enää osien ja 
kellokoneiston kiinnitys jäljellä ja meillä on aika kiire, sillä 
meillä on enää neljä tuntia jäljellä. Hioimme styrofoam 
pallot, jotka tulevat kellon ulkokehälle. Saimme kellon 
sisä-numerot ja viilut teipattua kaksipuolisella teipillä 
paikalleen ja Markus piirsi niihin numerot. Otimme 
pleksistä suojamuovin pois ja laitoimme messinkiset 
sauvat nyt pysyvästi paikalleen. Nyt styrofoam pallot on 
hiottu ja ne maalataan liiloiksi. Teimme sisäkehän 
kultatussilla, messinkitoteutuksen vaikeuden vuoksi. 
Tämän jälkeen kello on kokoamista vaille valmis. 

 

 
  



Ennen kuin aloimme tekemään kelloa oli työnämme tehdä 
kaikista mahdollisista materiaaleista jokin eläin. Kuvassa 
on meidän tekemä maskottipöllö, joka on ollut mukana 
projektimme alusta asti. Aluksi siitä piti tulla Hamtaro 
mutta se menikin pieleen, joten teimme siitä pöllön. 

  

  

  

Tässä valmis atomikellomme, työ eteni aika hyvin 
suunnitelmien mukaan ja näin hieno siitä tuli. 

 

 

   

 

  



Luokkatila: fysiikka, fk6   

      
  Luokassa opetettavat aineet: fysiikka ja kemia 
      

  

Taustatutkimus 

Luokan opettajan mielestä loistava paikka 
kellolle olisi oven yläpuolella. Hän pitää luokan 
väriharmoniasta ja kertookin lempiväreikseen 
neutraalit ja selkeät värit ja inhokkiväreikseen 
hyvin kirkkaat, esim. limenvihreän. 

Luonnollisesti opettajan mielestä luokkaan sopisi 
kemia- tai fysiikka-aiheinen kello, jonka olisi hyvä 
olla selkeä ja reilun kokoinen, jolloin kellosta 
näkisi ajan hyvin myös luokan perälle. 

   

Suunnitelma 

  

Ensimmäisellä kerralla teimme erilaisia 
luovuusharjoituksia: tarkoituksena kehittää 
luovuutta. Teimme myös taustatutkimusta esim. 
mihin ympäristöön kello tulee ja kenelle... 
Hahmottelimme kellon muotoja, värejä yms. 
Poimimme niistä hauskimmat ideat. 

 

Kellon tuleva paikka. 

  

  

  

 



  

 

   Valmis suunnitelma. 

Toisella kerralla teimme lopullisen suunnitelman etsien ongelmia 
alkuperäisestä ideasta ja lähdimme kehittelemään sitä, lopuksi 
piirsimme lopullisen suunnitelman ja kerroimme hieman kellosta 
esim. muodosta. Esittelimme ideoitamme oikealle muotoilijalle, 
joka esitti kysymyksiä ja parannusehdotuksia kelloon liittyen ja 
myös oppilaat saivat kommentoida sitä. Alkuperäisessä 
suunnitelmassa viisarit olivat pyöreät, mutta päädyimme 
ehdotuksien jälkeen siihen, että teemme niistä salaman malliset.  

Huovutusta. 

Tässä myös kolmen muun ryhmän 
jäätelöannokset. 

  

  

Eräänä tuntina tutustuimme eri materiaaleihin. 
Käsityössä huovutimme jäätelöannoksen, jotta 
oppisimme millaista villa on. Teknisessä taas 
teimme styrofomiasta pyramidin. Harjoitukset 
olivat hyödyllisiä, sillä käytämme työssämme 
molempia materiaaleja. 

  

 

Harjoitustyö. 

  

Valmistus 

Ensimmäisellä kunnon tunnilla aloitimme 
mittalasin ja taustalevyn, johon kello 
kiinnitetään, tekemisen styrofoamista. Aluksi 
taustalevy oli tarkoitus tehdä puusta, mutta se 
olisi ollut liian painava. Päällystimme sen 
Zebrano viilulla. 

Seuraavaksi sahasimme mittalasin ja aloimme 
työstämään sen pyöreää muotoa eli viilasimme 
sitä enemmän mittalasin näköiseksi. 

   

  

  

 

                  Taustalevyn tekoa. 

   

   



 

Huovutusvillaa. 

Porasimme kellon "läpi" reiän, jotta koneistoon 
pystyy vaihtamaan patterit sekä muotoilimme 
vielä enemmän mittalasin muotoa. 

Sitten liimasimme huovan mittalasiin ja 
kiinnitimme siihen numerot. 

 Ensimmäinen taustalevy ei toiminut, koska 
viilujen liimaus ei pitänyt, vaan se alkoi 
repeilemään. Niinpä jouduimme turvautumaan 
alkuperäiseen suunnitelmaan, jossa taustalevy 
on tehty puusta. Vahasimme sen kirsikan 
väriseksi. 

  

Huovutimme mittalasin "päällisen" turkoosista huovasta. Siinä 
kesti kauan, sillä hupalevystä ei meinannut tulla tarpeeksi tiivis. 
  

 

                         Mittalasin muotoilua. 

                                                                                                                

 

   

  

Pilalle mennyt taustalevy. 

  

  

  

  

  

  

Uuden taustalevyn vahaus. 

  

 

    

  

 

  
Kiinnitimme "mittalasin" taustalevyyn ja laitoimme koneiston ja 
viisarit. Huomasimme että viisarit eivät olleet sopivia, joten 
muokkasimme niitä hieman. Lopputulos oli loistava! 

  

Vihdoin valmis kello.  

 



Luokkatila: ATK-21  
  

 

    
Luokassa opetettavat aineet: Tietotekniikka ja 
kaikki muut joissa tarvitaan tietokonetta. 
                      
Taustatutkimus 
 
Tietotekniikan opettaja toivoi luokkahuoneeseensa 
normaalin kokoista ja selkeää kelloa. 
Väritoivomuksena oli jo koulusta monesta paikkaa 
löytyvä turkoosi. Erityisesti opettaja mainitsi, ettei 
kellossa saisi missään nimessä olla neonvärejä, eikä 
kello saisi olla mikään liian suuri. Kellon paikaksi 
hän valitsi luokan takaseinän, etteivät oppilaat 
kokoajan kurkkisi kelloa ja hän itse näkisi sen 
esteittä. Viereisessä kuvassa näkyy kyseinen 
takaseinä. 

Ryhmämme koostuu neljästä 8C-luokkalaisesta, 
Jonista, Henristä, Simosta ja Lassista. 
  
Suunnitelma 

16.1.2006 

Suunnittelimme upeaa aurinko/tähti kelloa, mutta 
kun huomasimme ettei se sopisi atk-luokan tyyliin, 
päätimme vaihtaa aihetta. Aloimme kuumeisesti 
suunnittelemaan uutta kelloa. Hetken mietiskelyn 
jälkeen saimme loistavan idean: 

Teemme atk-luokkaan sopivan tietokone-aiheisen 
kellon. Aloimme kiihkeästi piirtämään uutta kelloa. 
Tunnin loppuessa suunnitelma kelloista oli valmis. 
Kuva kellosta oikealla. 

 

 

23.1.2006 

Muotoilija-Marjo tuli auditorioon antamaan sisäpiirin vihjeitä.  
Työmme sai rakentavaa palautetta. Otimme palautteen hyvin 
vastaan. 

Valmistus 

27.1.2006 

Tämän tunnin tehtävänä oli harjoittelupyramidin suunnittelu. 
Henri liimasi ensimmäisen pyramidin huonosti ja jouduimme 
aloittamaan koko työn alusta! Teimme pyramidille myös kamun, 
puisen palmun. Simo ja Joni tekivät sen, se oli paljon hienompi 
kuin pyramidi (palmu tuossa alapuolella).    

  



30.1.2006 

Tällä kertaa huovutimme palikoita. 
Huomattuamme, että kaikki palikat olivat täynnä 
reikiä, päätimme olla huovuttamatta kelloamme.  

3.2.2006 

Tänään suunnittelimme paperille meidän kellomme 
edestä, takaa ja sivusta. Lassi ja Simo tekivät 
suurimman osan ja minä ja Hönö olimme 
taustajoukoissa. Saimme onneksi kaiken ajoissa 
valmiiksi.  

  

  

17.2.2006 

Tänään aloitimme kellon varsinaisen rakentamisen. 
Aloimme jyystää styrofoamista tietokoneen 
muotoisen kellon raameja. Se oli rankkaa puuhaa, 
sillä jouduimme kaivertamaan hirveän paljon 
sinistä styrofoam-levyä. Lopulta olimme aivan sen 
sinisen purun peitossa.  

 

3.3.2006 

Tällä kertaa jyystimme ja raastoimme styrofomista siedettävän 
näköistä palikkaa, kelloa. Jyystettyämme liikaa kellosta irtosi 
pala, pienen paniikin jälkeen liimasimme sen takaisin. 
Leikkasimme vanerin ja pleksin palaset valmiiksi. Ehdimme 
poraamaan vaneriin reiätkin.  

Pleksi jää kuitenkin käyttämättä, tunnit loppuvat kesken eikä sitä 
ehdi asetella paikoilleen.   

10.3.2006 

Taustalevy sai tänään valkoisen värin pintaansa. Simo teki tietokoneella taustakuvan. Kangasta ei laiteta koneen 
päälle, koska se havaittiin valtavan vaikeaksi tehtäväksi. Sen sijaan tarkoituksena olisi maalata raamit harmaiksi.  

13.3.2006 
Tänään ryhmämme jakautui aluksi kahtia. Kaksi atk-luokkaan raportoimaan ja kaksi teknisen työn luokkaan maalaan 
kone ja liimaamaan taustakuva taustalevyyn. Koneesta tuli musta, koska maalin sekoittelu olisi ollut hankalaa. Hieno 
siitä tuli mustanakin. Liimaus sujui ongelmitta. Simo ja Hönö menivät toisella tunnilla laittamaan kellotaulun numerot 
alulle. He muotoilevat ne punaisesta paperista. Ensi kerralla pitäisi laittaa viisarit ja numerot kiinni taustaan ja 
kiinnittää tausta raameihin.   

 
 
Valmis kello 
 

 

 
 



ATK-luokan kello   

    
TAUSTATUTKIMUS   
    
Luokkatila: atk 23   
    
Luokassa opetettavat aineet: atk:ta ja kaikkia muita 
aineita, joissa käytetään tietokoneita. 

 

 
Atk- luokan opettaja haluaisi värikkään kellon, mutta 
hänen inhokkivärinsä ovat violetti ja pinkki, joten niitä ei 
saa olla. Kellon pitää myös olla iso, jotta se näkyisi koko 
luokkaan. 

Hyvä paikka kellolle olisi keskellä luokkaa tai kaappitason 
päällä. Kello ei ehdottomasti saisi olla tylsän näköinen tai 
kello joka ei näytä aikaa selvästi, kello ei saa myöskään 
olla atk- luokkaan sopimaton, koska opettaja pitää 
selkeistä ja tarkoista kelloista. Kelloon voi myös ottaa 
muotoja atk- luokasta. 

 

Kun meillä oli koulussa muotoilija, hän sanoi, että olisi 
hyvä jos pääsisimme kokeilemaan materiaaleja, joten 
teimme pyramidin styrofoamista ja palmun puusta. 
Seuraavalla kerralla teimme jäätelöannoksen 
huovuttamalla. Opettaja Riikka Maeda arvosteli 
jäätelöannoksemme. 

SUUNNITELMA   
    
Seuraavalla kerralla suunnittelimme kellon ulkonäön 
lopullisesti ja väritimme suunnitelman. Päädyimme siihen, 
että kello tehdään styrofoamista, koska puu olisi ollut liian 
raskas materiaali. Aloitimme kellon tekemisen seuraavilla 
tunneilla. 

 



TOTEUTUS Ensimmäiseksi sahasimme oikeankokoiset näytön palat. 
Sitten hioimme näytön osat oikeankokoisiksi ja -
muotoisiksi, ja liimasimme ne yhteen. 

Seuraavalla kerralla olimme tekstiililuokassa. Teimme 
kaiuttimien huovutukset valmiiksi. 

  

  

Seuraavalla kerralla teimme näyttöön upotuksen ja 
tulostimme sopivan kuvan näytölle. 

 

 
Valmis kello 

  

 

  



Kuvisluokan kello 
  

Luokkatila: Kuvaamataidon luokka   
Luokassa opetettavat aineet: Kuvaamataito 
    
TAUSTATUTKIMUS 

Kuvaamataidon opettaja haluaisi, että kellosta tulee isokokoinen ja muodoksi tulee väripaletti. Suunnittelimme 
ryhmämme kanssa, että numero 7 tulee isoksi ja kultaiseksi ja kellon taustaväreiksi tulee vihreä, punainen, sininen ja 
keltainen. Ajattelimme, että opettaja saa itse päättää minkälainen kellosta tulee, ja saa päättää mitkä värit kelloon 
tulee. Jos olisimme vain tehneet jonkunlaisen kellon, niin opettaja ei olisi välttämättä ollut tyytyväinen tulokseen. 

 

  

  



  

Esittelimme työt muille ryhmille ja arvostelimme muiden 
työt. Jokaisesta työstä annettiin yksi kritiikki ja yksi 
kehitysidea. Tässä on muutama neuvo joita muut 
ehdottivat meidän kelloomme: enemmän paletin 
näköinen, numerot ei välttämättä erotu kunnolla, kello 
olisi parempi seinällä. Suunnittelimme työn, johon tulee: 
kuvaamataidon opettajan lempivärit ja lempinumero 
tulee isommaksi kuin muut, ja viisarit ovat siveltimen 
muotoiset. Jalusta tulee puusta kuvaamataidon opettajan 
lempiväreillä. Piirsimme paletin takaa ja sivusta ja 
tulostimme netistä kuvan jonka avulla saimme paletin 
muodon. 

 

VALMISTUS   
Teimme alustan palettikellolle ja siihen tulee kaksi reikää 
johon laitamme paletin kiinni. 

Alustan väreiksi tuli punainen, sininen, keltainen ja 

vihreä.   

Tässä olemme jo aloittaneet kellon alustan maalaamisen. 
 

 

Ja kello on valmis. 

  



TEKSTIILITYÖ   

Luokkatila: TS   
Luokassa opetettavat aineet: Käsityöt/tekstiili 
    
Opettaja ehdotti kellon paikaksi takaseinää, vanhan 
kellon entistä paikkaa. Ja kertoi, että olisi hyvä jos kello 
olisi selvä eikä liian pieni ja, että sen pitäisi näkyä joka 
puolelle. Opettaja kertoi lempiväreikseen sininen, 
turkoosi, oranssi, tummanpunainen ja harmaa, joista 
joku tai jotkut voisivat olla myös hyviä värejä kelloon.  

Opettajan mielestä kellon tulisi olla käsityöluokkaan 
sopiva. Hän totesi myös, että kellon pitäisi olla värikäs, 
mutta hän ei pidä violetista tai pinkistä. Lopuksi 
kysyimme mikä on opettajan mielestä elämässä 
tärkeintä. Hän vastasi siihen: "onnellisuus" 

 

Tässä näkyy luokan takaseinä. Kuvassa on vielä vanha kello, 
mutta takaseinä olisi opettajan mukaan hyvä paikka myös 
uudelle kellolle. 

  
SUUNNITTELU 
Ensimmäiseksi mietimme, millaisen kellon teemme, mutta emme saaneet aluksi mitään ideoita. Kävimme eri 
materiaaleja läpi, jotta tietäisimme miten me niitä projektissa käyttäisimme. Huovutusta harjoittelimme tekemällä 
meidän ruotsin opettajalle jäätelö-annokset. Tämän jälkeen keksimme minkälaisen kellon teemme.  

 

  

Kuvassa esiintyy pipo, jonka päälle kokeilimme huovutettuja 
lankojamme. Luulimme että  langat peittävät pipon, mutta 
erehdyimme ja siksi jouduimme tekemään lisää lankaa.  

  
VALMISTUS 
Aluksi huovutimme lankaa koko 2 tuntia. Muut olivat atk-luokassa tekemässä omia sivuja kelloon liittyen. Seuraavilla 
tunneilla teimme pallon ja puikot. Emme ehtineet huovuttamaan kaikkia lankoja, joten leikkasimme valmiista 
huopalevystä valmiita lankoja. Myös kokeilimme valmiiseen pipoon, miten sijoitamme langat palloon. Viime tunnilla 
teimme reiän koneistoa varten ja tehtiin vähän lisää lankaa vielä varmuuden vuoksi ja teimme numerot.  



  

Kuvassa valmistamme palloa, joka on alkuperäistä 
kokeilu palloamme suurempi. 

 

VALMIS KELLO 

 

 

  



TEKNISEN TYÖN KELLO   

    
Luokkatila: Tekninen käsityö 
Luokassa opetettavat aineet: Tekninen käsityö (Tn) 
  
TAUSTATUTKIMUS   

Opettaja kertoi haluavansa luokkaansa sopivan kellon. 
Omasta oppiaineesta tulee opettajalle mieleen työkalut ja 
kiva yhteishenki. Lempiasia oppiaineessaan on kuulemma 
mukavat ja innokkaat oppilaat. Haastattelu oli selkeä ja 
vitsikäs, aivan kuin opettaja toivoi kellonkin olevan.  

Seuraavaksi kyselimme, mihin kellon pitäisi tulla. Puusaliin, 
mutta tarkempi paikka olisi seinällä tai katossa. Kokoa 
kellolle saisi kertyä enemmän kuin 30cm, mutta ei aivan 
metrin mittaa.  

Kellon viisareihin ei ollut mitään erikoisvaatimuksia, lähinnä 
että viisarit olisivat aivan tavalliset, suorat ja selkeät. 
Numerot pitäisivät olla tavallisia arabialaisia numeroita. 

Lempivärikseen opettaja kertoi mustan ja kellosta vielä 
tarkemmin sen verran, että kellon pitäisi olla kaksi- tai 
useampiosainen, eikä aivan tavallinen.   

Haastattelun loppuun selvisi, että opettajan lempimateriaalia 
on koivu, eikä kellosta saisi löytyä mitään virkattua. 

  

 
 

 
Harjoitustyömme "marsu" 

SUUNNITELMA 

Esittelimme suunnitelmamme muille ryhmille ja 
muotoilusuunnittelijalle ja he kertoivat siitä hyviä puolia ja 
antoivat kritiikkiä. Alun perin meidän piti tehdä siveltimen ja 
ruuvimeisselin muotoiset viisarit, mutta koska joidenkin 
mielestä se oli epäselvä, päätimme tehdä aivan tavalliset 
viisarit. Mietimme myös nappulan toimivuutta ja 
kellokoneiston sijoitusta. Hätäseis- nappula päätettiin 
kiinnittää läpinäkyvään pleksiin, koska se olisi ollut liian 
raskas sekuntiviisarin paikalle laitettavaksi, joka oli 
alkuperäinen suunnitelma.  

  

  
 



 
Kuvassa maalataan kellopohjaa. 
  

TOTEUTUS 

Lopulta pitkän suunnitteluprosessin jälkeen aloitimme 
työn toteutuksen. Leikkasimme styrofoamista 
kellontaustan, leikkasimme keskelle aukon 
kellokoneistoa varten ja maalasimme sen harmaaksi. 
Leikkasimme myös vanerista styrofoamin päälle 
tulevan osan, jonka maalasimme keltaiseksi ja jonka 
keskelle porasimme reiän viisareita varten. Aloimme 
tehdä vanerista numeroita ja styrofoamista hätäseis- 
nappulaa. 

 Numerot saatiin leikattua ja ne maalattiin mustaksi. Hätäseis- nappulaan tehtiin uria ja se maalattiin ensin kokonaan 
punaiseksi, myöhemmin keskelle maalattiin valkoinen rengas. Nappula ruuvattiin pleksiin, keltainen vaneri liimattiin 
styrofoamin päälle ja numerot liimattiin vaneriin. Teimme holkit pleksin korottamiseksi ja kiinnitimme kellokoneiston 
ja viisarit. Pleksi ruuvattiin korotusholkkien avulla 3 cm:n korkeudelle kellotaulusta. Näin kello tuli valmiiksi. 

Kuvassa on meneillään hätäseis- nappulan ja numeroiden 
maalaus 

 

   

 

Tässä näette valmiin kellon. 

 



Kotitalous, ko9   
Luokkatila: Kotitalouden luokka, ko9   
    
Luokassa opetettavat aineet: Kotitalous 

TAUSTATUTKIMUS  
 
Luokassa opettava opettaja haluaisi pienen pöytäkellon. 
Materiaalina olisi puu ja jossa on tavalliset viisarit sekä 
äänimerkki. 

 

 

Suunnitelma 

Tässä kuva lopullisesta suunnitelmasta. Sen on tarkoitus 
kuvata juuri kuoriutunutta kananpoikasta.  

Raportti  

Ryhmämme esitteli suunnitelman muille ryhmille ja muut 
ryhmät antoivat työstämme yhden negatiivisen ja yhden 
positiivisen kommentin. Negatiivisia kommentteja oli mm. 
kellotaulu liian pieni. Positiivisia oli mm. Hauska idea. 
Muutimme suunnitelmaa suurentamalla kellotaulua. 
Piirsimme suunnitelman paperille, otimme siitä kuvan ja 
siirsimme tietokoneella omaan kansioon. Jalkojen runko 
saatiin päällystämällä vaahtomuovilla rautalankoja ja 
sitten aloitimme huovuttamaan jalkoja ja otimme kuvia eri 
vaiheista. Siivet valmistettiin huovuttamalla levy ja siitä 
leikattiin siipien muotoiset palat ja ne huovutetaan 
runkoon, johon on huovutettu "sulat". 

 

    



 

Valmis kello 

Lopuksi kelloon lisättiin nokka. Leikkaamalla huovasta 
palanen pois ja liimaamalla se paikoilleen. Kellotaulu 
saatiin teknisen opettajalta. Oikealla valmiin kellon kuva. 

 

  



KOTITALOUSLUOKAN KELLO   

Luokkatila:ko-10  
Luokassa opetettavat aineet: kotitalous   
   
TAUSTATUTKIMUS   
   
H a a s t a t t e l i m m e  o p e t t a j a a  
k y s y i m m e  m i n k ä l a i s e n   k e l l o n  
h ä n  h a l u i s i  m i s t ä  
m a t e r i a a l i s t a  j a  h ä n e n  
t o i v e i t a a n .  O p e t t a j a  k e r t o i  
h ä n e n  t o i v e e n s a  h ä n  h a l u i s i  
p a i s t e t u n  k a n a n m u n a n  j o k a  
o l i s i  s e n  m u o t o i n e n  j a  s e n  
v ä r i n e n  j a  e t t ä  k e l l o  o l i s i  
m a d o l l i s i m m a n  s e l k e ä  i s o  
l u o n n o l l i n e n .  N u m e r o t  
n ä k y v i ä  j a  v i i s a r i t  s e l v ä t .  
K e l l o n  p a i k a s t a  k y s e l i m m e  
e t t ä  m i k ä  o l i s i  h y v ä  p a i k k a  
o p e t t a j a  v a s t a s i  e t t ä  
m a h d o l l i s i m m a n  n ä k y v ä  
p a i k k a  j a  e t t ä  k a i k k i  o p p i l a a t  
n ä k i s i v ä t .     

 

  
SUUNNITELMA    
Kuvassa on paistin pannu jonka päällä on on 
paistettu kanan muna ja pekoni viisarit. 

  

 

VALMISTUS   
  
tässä kuvassa paistoimme pekonia 
ottaaksemme mallia minkä näköiset viisarit 
kelloon tulee... ;P 

Meidän piti printata viisareiden päälle 
pekonien kuva, mutta se meni pieleen joten 
maalasimme ne. 

Seuraavaksi maalasimme kananmunan ja 
pohjamaalin  pannuun ja spreijaisimme 
numerot.  

Tästä puuttuvat vielä numerot.  

 



  
 

 

 
  
VALMIS KELLO  

  
 

 



MUSIIKKI LUOKAN KELLO   

 

Luokkatila:Musiikki 
Luokassa opetettavat aineet: Musiikki  
    
TAUSTATUTKIMUS   
Emme ole haastatelleet koska vaihdoimme 
opettajaa ja luokkaa! 

  
  

SUUNNITELMA        
Aloitimme työn sillein et emme tehneet mitään kunnes saimme vaihtaa luokkaa ja sitten rupesi homma luistamaan 
    

 

    

 

    

 

    

Valmistus 
Ensin aloimme valmistamaan silmää niin että muovasimme 
styrofoamista puoliympyrän muotoisen silmän ja maalasimme sen 
ensin valkoiseksi kaksi kertaa ja sen jälkeen sinisen "iiriksen", minkä 
jälkeen maalasimme lopuksi silmän pupillin mustalla. Kuten kuvasta 
näkyy. Kirjoitimme bändien nimet tussilla silmän päälle. Tekstiili 
luokassa huovutimme ns. "silmä rämmäleen" (WTF?). Taivutimme 
kupari langasta "rämmäleen" ja huovutimme sen lopuksi punaisella 
villalla. 

      

    

VALMIS KELLO 
 
Tältä näyttää valmis kello. Saimme sen vihdoin valmiiksi ja olemme 
nyt iloisia. 
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