
STEAMit! –kokeilun lyhyt ohje muille opettajille, jotka haluaisivat toteuttaa samanlaisen 

projektin 

 

STEAMit! -kokeilun nimi: 

Koulun nimi: Ilpoisten koulu 

Ajankohta: marraskuu 2019 

Lisätietoja: Anne Vilander ja Noora Björkman 

Kohderyhmä: 4.lk (21oppilasta) 

Oppiaineet: käsityö ja ympäristöoppi 

Keskeisimmät oppimistavoitteet: villakuitu ja sen rakenne, märkä-, kuiva- ja neulahuovutus, 

virtapiirin toiminta ja rakentaminen  

Tuotos: maskotti tai rintakoru 

Projektiin kuluu aikaa noin 10 x 45 min 

Tarvitset projektin toteuttamiseen näitä materiaaleja 

- karstavillaa, mäntysaippuaa, helmilankaa, villalankaa, ompelulankaa, 
askarteluhuopaa, sähköä johtava ompelulankaa, ledit, 
paristonpidike/liukukytkinkomponentti, paristot  

 

 

Toimi näin:  

1. suunnitellaan maskotin ulkonäkö suunnittelumonisteelle ja pohditaan tarvittavat 

materiaalit sekä tekniikat ja työvälineet. Piirretään maskotti yksityiskohtineen. 

Oppilaat miettivät tekevätkö rintaan/reppuun/tms kiinnitettävän maskotin vai 

roikkumaan asetettavan mallin.  

2. Huovutetaan märkähuovuttamalla maskotin runko käyttäen lasipurkin pohjaa avuksi. 

Työn annettaan kuivua.   

3. Maskottiin saa toteuttaa omia yksityiskohtia kirjoen, neulahuovuttaen sekä 

applikoiden.  

4. Virtapiirin opettaminen ja läpikäyminen. Oppilaiden monisteessa on apukuvio, josta 

he voivat katsoa mallia.  

5. Käsinompelun tekniikoiden kertaaminen; alkusolmu, etupisto, päättely. 

Muistutetaan oppilaille huolellisuudesta, jotta virtapiiri toimii ja onnistuu.  

6. Leikataan ledejä varten nahkareijittäjällä runkoon reiät, joista ledien valo näkyy läpi.  

7. Virtapiirin ompeleminen; aloitimme kytkimen ompelusta. Aloitetaan ompelemaan 

kytkimen plussasta (johon ommellaan kiinnitys maskotin runkoon) ledin plussaan 

etupistoin - > ledin kiinnittäminen huolellisin ompelein. Jatketaan matkaa etupistoin 



plussasta toisen ledin plussaan pohtien samalla oikeaa reittiä, jottei ompeleet 

törmää toisiinsa ja aiheuta oikosulkua. Kiinnitetään ja päätellään ledi ommellen 

runkoon.  

8. Toisen virtapiirin ompelu; aloitetaan kytkimen miinuksesta ja tehdään samoin, kuin 

plussankin kanssa. Kytkimen miinuksesta ledin miinukseen, ledin miinuksesta toisen 

ledin miinukseen ja päättely. 

9. Pariston paikoilleen asettamisen yhteydessä saa testattua virtapiirin toimivuuden ja 

tarpeen tullen korjataan virtapiiriä (mm. löysiä ompeleita) 

10. Ommellaan ledien ja virtapiirin suojaksi huopakankaasta suoja. Leikataan sopiva 

kangaspala huovasta, joka peittää virtapiirin ja samalla suojaa sitä, mutta jättää 

kytkimen vapaaksi ja käytettäväksi.  

11. Kiinnityksen ompeleminen paikoilleen sopivalle kohdalle.  

12. Loppuarvioinnin tekeminen: yhteinen arviointi ja oppilaiden ajatuksia ja tunnelmia 

projektista. Kohokohdat ja onnistumisen kokemukset.  

13. Tuotosten esitteleminen koulun joululaulujen yhteislauluharjoituksissa.  

Meidän projektimme kohokohtia olivat: 

- jo esittelyvaiheessa oppilaiden innostus ja kokeilunhalu uutta kohtaan 

- oppilaiden oivallukset maskottiensa toteuttamisessa 

- tekemisen ilo  

- toisten auttaminen ja yhteiset riemut onnistumisesta 

- riemu virtapiirien toimimisen onnistumisesta 

Ongelmaksi muodostui 

- oppilaiden heikot käsinompelutaidot sekä vaikeudet tehdä solmu 

- huolimattomuus sähköäjohtavanlangan ompelun huolellisuudessa 

- koulun henkilökunnan vähyys; tekniikka oli sen verran haastava ja oppilaat tarvitsivat 

paljon apua, jolloin 21oppilaan 4lk kahden opettajan voimin oli haastavaa 

 


