
"minä ja
minun

lu0kkani"



TAV0ITTEET

Suunnitella ja valmistaa rautalankaveistos
Oppia metallitekniikan käsitteitä ja työtapoja
keksiä itse ja kokeilla erilaisia tapoja kuvata omaa
itseään  
yhdistellä eri materiaaleja luovasti
käyttää materiaaleja kestävällä tavalla, kierrättää



TAV0ITTEET

Ymmärtää,
miten tärkeä osa
juuri sinä olet
tälle luokalle ja
luokka sinulle

Ymmärtää, että
jokainen meistä on
oma
ainutlaatuinen,
arvokas persoona
omine
vahvuuksineen

Oppia antamaan
rakentavaa ja
kunnioittavaa
palautetta
kaverille



MITÄ 0D0TAMME TEILTÄ

Sinnikästä,
rauhallista ja
oma-aloitteista
työskentelyä

Kekseliäisyyttä
ja omaperäistä
työn jälkeä

Kannustavaa
palautetta
kaverille



PÄIVÄN TEEMA:
MITEN KUVAISIT

ITSEÄSI?

1.

Suunnitellaan ja valmistetaan kolmiulotteinen
rautalankaveistos, joka kuvastaa sinua itseäsi. 

Nyt ota kynä käteen ja luonnostele samalla kun
katsot! Veistoksen tulee mahtua A4-paperille.



MIETI JA LU0NN0STELE

Millä tavalla
haluat kuvata
itseäsi?

1

Miten juuri sinun 
 persoonasi, 
 omat vahvuutesi  
näkyvät
teoksessa?

2

Mitä muita
materiaaleja voisit
käyttää?

Esim. metalliromua,
lankaa, helmiä tms. 

3



TAIDETTA
METALLIR0MUSTA
Toisen roska on toisen aarre. Herääkö materiaali uudelleen
henkiin, kun sen irrottaa totutusta kontekstistaan? Tässä
jaksossa Meeri Koutaniemi tapaa taiteilijapariskunnan, joka
inspiroituu siitä, mitä on käytetty mutta ei vielä keksitty. 

PLAY 

METALLIN
KIERRÄTYS

https://areena.yle.fi/1-50701005
https://areena.yle.fi/1-50701005
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/lajittelu/metalli/


INSPIRAATI0TA
Pinterestistä

https://pin.it/1IGWkdz


TARVITTAVAT
VÄLINEET

Sivuleikkurit
latta/kärkipihdit
eripaksuisia rautalangan pätkiä
puupalikka kierrätyslaatikosta jalustaksi

Etsi itsellesi nämä tarvikkeet:

sivuleikkurit
latta/kärkipihdit

rautalankaa puupalikka



JA SITTEN TEKEMÄÄN

TYÖVAIHEET

Luonnostele teos
paperille
Väännä
rautalangasta
Koristele
Sahaa ja hio
puupalikka
sellaiseksi kun
haluat

poraa palikkaan
reikä, johon upotat
rautalangan, liimaa
tee halutessasi
nimikyltti
stanssaamalla
kirjaimia
metallilevyyn

Kokoa teos valmiiksi
Tee itsearviointi ja
vertaisarviointi



2. PÄIVÄN TEEMA:
NIMIKYLTTI

Lyödään kirjainmeisteillä oma nimi
kuparilevyyn. 

Levy kiinnitetää rautalankaveistoksen
jalustaan.



NIMIKYLTIN
VALMISTAMISEEN
TARVITAAN

(Suorat kaarisakset, jos metallipaloja ei
ole leikattu)
Kuparilevyn pala
Metalliviila
Pistepuikko
Pallopäävasara
Kirjainmeistit
Akkuporakone
2mm poranterä
Lankanauloja 20x1.2
Ruuvipenkki
Puristimet
Teippi



HARJ0ITELLAAN ENSIN

Harjoittele ensin
kirjainten lyömistä
ylimääräiselle
kuparilevyn palalle!

https://www.youtube.com/watch?v=muW8OvdmHv4


Tarkista että meisti
on oikein päin
Napauta napakasti
vasaralla meistin
päähän
Kun teksti on
valmis, poista teipit
Tummenna
kirjainten pohjat
tussilla halutessasi

JA SITTEN TEKEMÄÄN

Kiinnitä sähköteippi
kappaleeseen
tekstin alaviivaksi
Kiinnitä kuparilevy
teipillä huolellisesti
ruuvipenkin päälle
Merkkaa
pistepuikolla
kirjainten kohdat 

VAIHE1 VAIHE2

poraa akkuporalla
2mm terällä reiät
kuparilevyn
kumpaakin päähän
Kiinnitä levy 
 puukappaleeseen
lankanauloilla 

VAIHE3



3. PÄIVÄN TEEMA:
TYÖ VALMIIKSI!

Nimilaatta, naulat
Puinen jalusta
Rautalankaveistos

Onko sinulla: 

Yhdistä nämä!



KOKOAMISEEN
TARVITSET

Rautalankaa tueksi (että saat istutettua
veistoksen alustaan)
Akkupora (poraat reiän puujalustaan)
Kuumaliimaa (liimaat rautalangan
poraamaasi reikään)
naulat (Naulaat nimikyltin paikoilleen)



...JA LOPUKSI 
ITSEARVIOINTI SEKÄ
VERTAISARVIOINTI



Miten työsi kuvaa itseäsi?

Mitä vaiheita työssä oli? Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle!

Mitä uutta opit?

Mikä oli kivointa?

Mikä oli haasteellista?

Mikä fiilis projektista noin yleisesti? Ympyröi:

ITSEARVIOINTI JA VERTAISARVIOINTI
"MINÄ JA MINUN LUOKKANI"

Pyydä kolmea kaveria tutkimaan työtäsi. 
 Mikä on sinun vahvuutesi osana tätä
ryhmää? Esim. oletko ilopilleri, sovittelija,
huumoriveikko, huolehtija, järjestelijä, 
 kuuntelija, keskustelija, rauhoittelija,
innostaja, kannustaja...

Oma nimi:

PS. KIITOS KUN OLIT MUKANA NIIN
REIPPAASTI! 


