
Luonnon monimuotoisuutta tutkimassa ja 
tukemassa – monialainen opetuskokonaisuus
• Tämä materiaali on osa peruskoulun 3-6 vuosiluokille sovellettavissa olevaa 

opetuskokonaisuutta, jossa eheytetään laaja-alaista osaamista, 
ympäristöoppia ja teknisen- ja tekstiilikäsityön sisältöjä luonnon 
monimuotoisuuden näkökulmasta
• Ympäristöopin osuudessa käsitellään luonnon monimuotoisuutta ilmiönä ja 

tutustutaan biodiversiteettiin tutkivan oppimisen hengessä
• Tekstiilityön osa-alueella laajennetaan biodiversiteetin käsitettä lajien välisen ja 

sisäisen monimuotoisuuden tarkasteluun ja konkretisointiin
• Teknisen työn osiossa luodaan katsaus hyönteisten monimuotoisuuteen ja 

valmistetaan konkreettinen hyönteishotelli monimuotoisuuden tukemiseksi

• Materiaali on kokonaisuudessaan nähtävillä ja hyödynnettävissä verkossa 
osoitteessa https://prezi.com/view/Obw014uenrPTnOgfoifV/

https://prezi.com/view/Obw014uenrPTnOgfoifV/


Opettajalle
• Oman (mielikuvitus)ötökän valmistaminen on osa Luonnon monimuotoisuutta tutkimassa ja tukemassa - teemaa, jossa 

käsitellään luonnon monimuotoisuutta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten ihminen toiminnallaan voi myös edistää 
biodiversiteettiä

• Työhön arvioitu aika on oppitunnin pituudesta ja oppilaiden ikä- ja taitotasosta riippuen 2-3 työkertaa

• Suunnittelu, kappaleiden leikkaus, ompelun aloitus 2x45min

• Ompelun jatkaminen, koristeiden yms. kiinnittäminen 2x45min

• Työn kääntäminen, täyttäminen ja täyttöaukon ompelu 2x45min

• Tekstiilityön opetuskokonaisuuden alussa on muutama aiheeseen johdatteleva dia, joissa oppilaita herätellään hyönteislajien 
moninaisuuteen

• Ohjeessa on neuvottu melko yksinkertainen malli, joten suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä oppilaiden kanssa miten 
valmista mallia voisi varioida hyödyntäen olemassa olevia materiaaleja

• Voisiko ötököille esimerkiksi kiinnittää läpinäkyvät siivet tyllistä tai jalat piippurassista?

• Mielikuvitushyönteisen tekeminen soveltuu sellaisenaan vuosiluokille 3-6

• Alaspäin eriytettynä esimerkiksi koristeet voidaan ompelun sijaan liimata. Työtä ei myöskään välttämättä tarvitse kääntää, ja 
silloin kehokappaleet voidaan myös liittää toisiinsa liimaamalla reunat yhteen

• Työstä saa myös nuoremmille 1-2lk oppilaille sopivan, kun ommellaan käsin kehokappaleet paksulla langalla ja neulalla

• Ylöspäin eriytettynä ja vanhempien oppilaiden kanssa työtä voisi jatkojalostaa

• Esimerkiksi koon puolesta isommaksi (tyyny) tai pienemmäksi (kiinnityslenkki avaimenperän rinkulalle)



Käsityön opetussuunnitelmasta (3-6lk) johdetut sisällöt ja tavoitteet
Tavoite Toteutuma

T1 Mielikuvitusötökän valmistaminen esitellään oppilaille projektina, joka on yhteydessä laajempaan 
kokonaisuuteen. Tarkoituksena on nyt päästä käyttämään omaa luovuutta ja innostua luonnon 
monimuotoisuudesta työskentelyn ohella. 

T2 Oppilas oppii hahmottamaan kokonaisen käsityöprosessin. Oppilaita innostetaan käyttämään omaa luovuuttaan ja 
suunnittelemaan valmiista malleista poikkeavia hyönteisiä.

T3 Oppilaita kannustetaan luottamaan omiin suunnitteluratkaisuihinsa tuotteen valmistamisen yhteydessä. 

T4 Oppilas tutustuu tekstiilityöhön ja erityisesti ompeluun liittyvään perussanastoon ja harjoittelee sen käyttöä 
työskentelyn yhteydessä. Oppilas oppii myös hahmottamaan ompelun työjärjestystä kappaleita yhdistettäessä.

T5 Oppilasta kannustetaan toimimaan pitkäjänteisesti ja etsimään itsenäisesti neuvoja ohjeesta sekä opettajalta että 
vertaisilta. Turvallista työskentelyä painotetaan ompelukoneen ja saksien käytön yhteydessä. 

T6 Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Valmiit työt voidaan myös laittaa 
esille yhteiseen näyttelyyn.

T7 Harjoitellaan vertaisarviointia sekä kannustetaan muiden valmistamien tuotteiden arvostamiseen. 

T8 Prosessin aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että töihin käytettyjen materiaalien ei 



Käsityön opetussuunnitelmasta (3-6lk) johdetut sisällöt ja tavoitteet

Sisältö Toteutuma

S1 Ideoinnin yhteydessä analysoidaan luonnon ja lajiensisäistä moninaisuutta ja pohditaan, miten sen saa 
näkyväksi omaan työhön. Työhön yhdistetään erilaisia materiaaleja, kuvioita ja pintoja.

S2 Työhön on olemassa valmis ohje, jonka soveltaminen on tarkoituksenmukaista. Harjoitellaan suunnitelman 
dokumentointia opettajan ohjeiden mukaan. 

S3 Tutkitaan ompelun ja kappaleiden yhteen liittämisen työjärjestystä. Harjoitellaan ompelukoneen käyttämistä 
ennen työn aloitusta.

S4 Valmistetaan yksilölliset tuotteet yhteisen ohjeen avulla omaan suunnitelmaan pohjautuen.

S5 Kerrataan ja harjoitellaan tekstiilityöhön liittyvää peruskäsitteistöä. Työskentelyn yhteydessä myös 
tutustutaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöopin käsitteitä. Turvallista työskentelyä 
painotetaan erityisesti ompelukoneen käytössä.

S6 Dokumentoidaan työskentelyprosessia opettajan ohjeiden mukaisesti. Mahdollisesti töiden ollessa valmiita 
järjestetään yhteinen näyttely, jossa päästään harjoittelemaan myös vertaisarviointia ja palautteen antamista.



Laaja-alainen tavoite Toteutuma

L1 Ajattelu ja Oppimaan 
oppiminen

Oppilaita kannustetaan pohtimaan ratkaisuita oppimateriaalissa esiintyviin sekä opettajan että 
muiden oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Harjoitellaan käsitöihin luontaisesti liittyviä 
ongelmanratkaisutaitoja suunnittelun ja tekemisen yhteydessä. Pohditaan laajempaa 
kokonaisuutta, johon oppimateriaali liittyy.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita kannustetaan oman lähiympäristönsä huomaamiseen ja arvostamiseen. Omassa 
suunnittelussa päästään ilmaisemaan omaa luovuutta.

L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot

Harjoitellaan käsityöhön olennaisesti liittyvää pitkäjänteistä, turvallista ja 
tarkoituksenmukaista työskentelyä. Hahmotetaan miten oma toiminta vaikuttaa yhteiseen 
ympäristöön.

L4 Monilukutaito Harjoitellaan valmiiden kuvallis-kirjallisten ohjeiden tulkitsemista sekä niiden yhdistämistä 
opettajan antamiin sanallisiin ohjeisiin. Harjoitellaan ohjeessa esiintyvien käsitteiden 
tunnistamista.

L5 TVT Osaaminen TVT-taidot kehittyvät työskentelyn ja valmiin työn mahdollisessa, opettajan ohjeiden 
mukaisessa dokumentoinnissa. Mahdollisuuksien mukaan TVTtä hyödynnetään myös 
näyttelyn rakentamisessa.

L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilaita ohjataan itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonetsimiseen valmista ohjetta 
hyödyntäen. Oppilaita kannustetaan luottamaan omaan visioonsa ja saamaan työ valmiiksi. 

L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Pohditaan luonnon moninaisuutta ja tarkastellaan erityisesti hyönteislajien sisäistä 
monimuotoisuutta. Pohditaan miten ihminen vaikuttaa lajien säilymiseen/katoamiseen. 
Työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa kannustetaan oppilaita kierrätys- ja hukkamateriaalien 
käyttöön uuden sijasta.



Luonnon 
monimuotoisuutta 
tukemassa ja 
tutkimassa

Tekstiilityö



Hyönteistietoa

• Maapallon voidaan sanoa olevan 
hyönteisten ja mikrobien planeetta

• Niitä on moninkertaisesti eniten
sekä lajimäärässä että myös niiden 
yhteisellä painolla mitattuna

• Hyönteislajeja tunnetaan tällä 
hetkellä yli miljoona

• Hyönteislajien tarkkaa lukumäärää 
ei ole vieläkään selvillä, edes 
tutkijat eivät vielä osaa varmaksi 
sanoa, onko hyönteisiä esimerkiksi 
2, 6 tai 10 miljoonaa lajia?

• Hyönteislajien häviämistä on myös 
vaikea, miltei mahdotonta selvittää 
tarkasti

Kuvat: Wikipedia



Hyönteistietoa
• Tiesitkö, että leppäkerttu on Suomen 

kansallishyönteinen?

• Tiesitkö, että leppäkerttu voi 
olla pohjaväriltään punaisen lisäksi myös esimerkiksi 
musta tai keltainen?

• Tiesitkö, että leppäkerttujen pilkkujen määrä
vaihtelee?

➢Suomen yleisin leppäkerttulaji on
seitsenpistepirkko

▪ Ampiainen, mehiläinen ja kimalainen ovat 
kaikki pistiäisiä mutta mitä eroa niillä on?

Kuvat:
• Wikipedia
• https://www.apu.fi/artikkelit/mestarilen

taja-leppakerttu-tunnetaan-pilkuistaan-
mutta-tunnistatko-eri-lajit



Tehdään oma 
(mielikuvitus)ötökkä!

• Tässä ohjeessa neuvotaan 
leppäkertun ja ampiaisen tekeminen

• Näitä soveltamalla voit 
suunnitella myös omanlaisen 
ötökän

• Muista hyönteislajien 
sisäinen monimuotoisuus ja se, että 
joitakin lajeja ei ole 
vielä edes löydetty!

• Valitsetko jo olemassa olevan 
ötökän vai keksitkö uuden, 
ennestään tuntemattoman 
lajin?



Tarvikkeet
• Huopakangasta
• Vanua
• Erilaisia nappeja

▪ Ompelukone
▪ Ompelulankaa
▪ Nuppineuloja
▪ Silmäneula
▪ Viivoitin

➢ Myös tusseja, liimaa ja 
A4 paperia on hyvä olla 
saatavilla

Vinkki! Käyttäkää pieniä 
tilkkuja ja jämäkangaspaloja!



1. Kappaleiden
leikkaus

1. Leikkaa haluamasi värisestä huopakankaasta kaksi samanmuotoista 
kappaletta hyönteisen kehoksi

• Esimerkiksi: Piirrä A4 paperille harpilla ympyrä, jonka halkaisija (eli leveys) 
on 14 cm. Muista leikatessa jättää saumavarat sekä leikata kappaleet 
kankaan reunasta!

➢ Voit myös piirtää tussilla huopakankaalle haluamasi muotoisen kappaleen



2. Kappaleiden
leikkaus

1. Seuraavaksi hyönteiselle 
leikataan sopivan muotoinen 
pää

• Esimerkiksi: Leikkaa 
leppäkertun pää mustasta 
huopakankaasta siten, että 
nuppineulaat huovat 
päällekkäin halutulta leveydeltä 
(esim. 14.5cm) ja leikkaat 
ympyrän reunaa pitkin



3. Kappaleiden leikkaus ja nuppineulaus

1. Leikkaa ötökälle sen 
ulkonäölle tyypillisiin 
piirteisiin sopivia kuvioita

2. Nuppineulaa kaikki 
leikkaamasi osat työhön 
kiinni

• Esimerkiksi: Leikkaa 
leppäkertulle sopiva määrä 
pilkkuja

➢Kuvioiden tekemisessä 
voi hyödyntää jo aiemmin 
syntyneitä hukkapaloja



4. Kappaleiden ompelu

1. Ompele hyönteisen pää 
kehoon

2. Ompele sen jälkeen muut 
kappaleet kiinni

• Esimerkki: Ompele 
leppäkertun pää kaarevalta 
osuudelta suoralla 
ompeleella (paininjalan 
päästä reunasta) ja ompele 
suora kohta siksakilla. 
Kiinnitä pilkut siksakilla.

➢Pienet palaset voi myös 
liimata tai ommella käsin!



5. Silmien kiinnitys
1. Kiinnitä silmäneulalla ommellen hyönteiselle silmät. Päättele langat solmulla työn nurjalle 

puolelle.
• Esimerkiksi: käytä haluamasi värisiä nappeja
➢ Hyönteisen silminä voi myös käyttää huovasta leikattuja paloja tai tarralla kiinnitettäviä 

"askartelusilmiä"



6. Kappaleiden ompelu yhteen
1. Nuppineulaa molemmat kehokappaleet yhteen siten, että toisen kappaleen oikea puoli jää sisäänpäin
2. Ompele kappaleet yhteen paininjalan päästä reunasta
3. Muista jättää työhön kääntöaukko

• Esimerkiksi: Halkaisijaltaan noin 14 cm leppäkerttuun on hyvä jättää noin 5 cm levyinen kääntöaukko



7. Työn kääntäminen ja täyttäminen

1. Käännä työ kääntöaukon 
kautta oikein päin

2. Täytä työ

• Esimerkiksi: käytä työn 
täyttämiseen vanua

➢ Työn täyttämiseen voi 
myös käyttää muuta 
materiaalia, esimerkiksi 
huovasta syntyneitä 
hukkapaloja tai 
langanpätkiä



8. Kääntöaukon 
ompelu

1. Ompele kääntöaukko umpeen 
piilopistoilla

• Työ on nyt valmis!



Kuvallinen esimerkki
ampiaisen valmistamiseen

➢Valmistusvaiheet ovat täysin 
vastaavat kuin leppäkertussa


