
MINÄ
KIRJONTAA OMASTA KEHOSTA

HELI LEHTELÄ



MIKSI?

• Koska nykyinen maailma on täynnä mielikuvamainontaa, kuvankäsittelyä, 

itsetunto- ja mielenterveysongelmia

• Meidän jokaisen kehossamme löytyy mielenkiintoisia ja kauniita muotoja

• Tavoitteena kiinnittää huomio oppilaan omaan kehoon ja pienin askelin 

opetella hyväksymään itsessään epämieluisat kohdat



KUINKA VOIN HYÖDYNTÄÄ TÄTÄ MATERIAALIA?

• Ottamalla osia kokonaisuudesta, tai toteuttamalla koko paketin alusta loppuun

• Etä- tai lähiopetuksessa

• Ohessa on suunnitelma opetuskertojen etenemisestä. Suunnitelma on tehty 3 x 45 min 

oppituntien mukaan. Riippuu kuitenkin ryhmästä ja käytettävästä ajasta, kuinka 

paljon aikaa millekin työvaiheelle tarvitaan. 

• Tehtävä on toteutettu etäkoulun aikana Teamsin välityksellä. 

• Oppilaat saivat mukaansa koululta palan kangasta, neulan ja yhden langan. Lisäksi sai 

käyttää kotoa löytyviä materiaaleja. Poissaolijat hakivat materiaalit koululta ensimmäisen 

etäkerran aikana. 

• Jokaisen opetuskerran aluksi otettiin videoyhteys, jossa oli alustus ja tehtävänanto. Lopuksi 

otettiin uusi tapaaminen, jossa oppilaat esittelivät muille tuntien aikaisen edistymisensä ja 

liittivät Teamsin palautuskansioon kuvan työstä. 

• Jatkamme kevään aikana kirjonnat valmiiksi tuotteiksi.



EHDOTELMA OPETUSKERTOJEN ETENEMISESTÄ

• 1. kerta

Oman kuvan katselu, oman kehon muotojen tutkiminen. Mielenkiintoisten kohtien 

valinta ja niistä luonnosten tekeminen.

• 2. kerta 

Kehosta valitusta muodosta kirjontatyön suunnittelu. Kirjontapistojen 

harjoittelu(n aloittaminen).

• 3. ja 4. kerta

Kirjontatyön aloitus ja eteneminen (pistoharjoitusten jatkaminen)

• 5. kerta

Valmistuneesta kirjonnasta tuotteeksi

• Viimeinen kerta

Näyttely syntyneistä kirjonnoista ja valmistuneista tuotteista



1 ALOITUS: OMAN KEHON TUTKIMINEN, 
LUONNOKSET

• Alustus aiheeseen: esim. ulkonäköpaineet, median luomat mielikuvat, oman 

kehon hyväksymisen tärkeys, hyvän näkeminen, henkilökohtaiset eroavaisuudet 

ja ainutlaatuisuus

• Oppilaat katselevat kehoaan peilin kautta ja ilman. Etsitään mielenkiintoisia 

muotoja, kuten käden reunan kaari, polven muoto, yksityiskohta 

korvanlehdestä.

• Luonnostellaan löydettyjä muotoja 



2 SUUNNITELMA KIRJONTATYÖSTÄ, PISTOJEN 
HARJOITTELU

• Valitaan edellisen kerran luonnos ja lähdetään suunnitelmassa jatkamaan siitä 

kirjottava kuva. Kuvan alkuperä on siis kehon muoto, mutta se kehittyy ja muuttuu.

• Esimerkkinä polven muoto. Polvesta tulee mieleeni vuori. Vuoren takana 

mielikuvassani näkyy merta, taivaalla pilviä ja lintujen hahmoja. Vuorenrinteellä 

laiduntaa lampaita, kasvaa kasvillisuutta, huipulla on jäätä. 

• Tutustutaan kirjonnan perusteisiin, kuten kankaan pingottamiseen, aloitukseen ja 

päättelyyn.

• Lähdetään harjoittelemaan pistoja. Oppilaille linkkilista (perus)pistoista, jolloin 

jokainen voi edetä omaan tahtiinsa ja mielenkiintonsa mukaan.



3-4 KIRJONTATYÖN ALOITTAMINEN JA ETENEMINEN

• Jokainen valitsee suunnitelmaansa sopivat kirjontapistot, vähintään kolme 

erilaista pistoa ja päättää kohdat, joissa näitä pistoja käyttää.

• Lankojen ja värien valinta. Voidaan tehdä myös yksivärisenä, jolloin erilaisten 

pintojen merkitys korostuu.

• Aloitetaan työn kirjominen. Eteneminen ja ajantarve riippuu oppilaista. 

Innokkaimmat voivat edistää työtään kotona.



5-VIIMEINEN KERTA: KIRJONNASTA TUOTTEEKSI

• Kirjonnan valmistuttua työ etenee seuraavaan vaiheeseen. Mitä kankaasta ja 

kuvasta voisi tehdä? 

• Ideointi koko ryhmän kesken / pienissä ryhmissä / jokainen itsekseen

• Kirjotuista tilkuista koottu yhteinen teos koululle

• Henkilökohtainen ”voimatekstiili” itselle muistuttamaan löytyneestä positiivisesta tai 

mielenkiintoisesta kehon muodosta

• Näyttely syntyneistä tilkuista yhteisen työn kokoamista varten, tai lopuksi 

henkilökohtaisesti valmistuneista töistä



SUUNNITELMASTA KIRJONNAKSI



Lähtökohtana 

varvas

Lähtökohtana 

nenä (puun 

juuriosa)


