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Näätä (Martes martes)

Näätä on suuren kissan kokoinen
näätäeläimiin kuuluva nisäkäs. Näätä elää
monenlaisissa metsissä ja sitä tavataan lähes
koko Suomessa. Näädällä on pitkä ruumis
noin 45-58 cm sekä tuuhea häntä
pituudeltaan 16-28 cm. Näädän paino
vaihtelee 500- 1800g. välillä, koiraat ovat
yleensä painavampia kuin naaraat.
Karvapeite eläimellä on tummanruskea,
harmahtavalla vatsalla ja kermanoranssilla
kurkkulapulla. Näädällä on kolmiomaiset
korvat, pienet silmät sekä suippo kuono.

Tavallisesti näätä metsästää vain öisin ja se
on liikkeissään metsässä hyvin ketterä ja
nopea. Se on monipuolinen lihansyöjä ja
suosii pieniä nisäkkäitä ruuaksi, mutta
näädälle kelpaavat myös hyönteiset, marjat
ja hedelmät. Päivisin näätä pysyy paikoillaan
ja lepää suojaisessa paikassa, esimerkiksi
puun- tai kallionkolossa. Näätänaaras
synnyttää keskimäärin 2-5 poikasta maalis-
toukokuussa.

Ääninäyte urosnäädän ääntelystä: 
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/nisakkaiden-
aania-6-osa-naata/

Kuva: Jon Brice/WWF

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/nisakkaiden-aania-6-osa-naata/


Tavoitteet

• T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä 
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön (1-2lk) 

• Tutustua näätään sen omassa elinympäristössä kuvien, ja videoiden kautta

• T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityö -
prosessi ja sen dokumentointi (3-6lk)

• Löytää ja tunnistaa näädän eri piirteitä ja ominaisuuksia, joita voi lähteä 
korostamaan kokonaisen käsityöprosessin kautta

• T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä 
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin 

• Näätä –inspiroitunut maskotin valmistus painottaa suunnitteluprosessiin, 
jonka pohjalta aletaan valmistamaan tuotetta



Huolinäädästä koko luokan maskotti

• Huolinäädän on tarkoitus syödä luokan huolet tiehensä. Näätä on todellisessa luonnossa 
petoeläin, joten sille kelpaa kaikki ravinto, huolet mukaan lukien!

• Huolinäätiä voidaan valmistaa useita, jolloin voidaan luokitella jokaiselle huolinäädälle 
oma kategoria riippuen huolien luonteesta

• Huolia voi syöttää nimellisenä tai nimettömänä näädälle

• Huolia voidaan purkaa ja pohtia koko luokan kesken, pienemmissä ryhmissä tai 
yksilöllisesti

• Huolinäätä toimii myös maskottina, joten sille voidaan valita myös nimi

• Varioimalla käytettäviä tekniikoita, huolinäätä on toteutettavissa kaikilla peruskoulun ala-
asteen (1-6lk) vuosiluokilla.



Suunnittelu



Materiaalit

• Metsäretki näädän omaan asuinympäristöön, takaa 
varmasti ideoita materiaalivalinnan ideoinnissa!

• Huolinäädän valmistus ei ole materiaalista riippuvaista, 
näin oppilaiden omille mieltymyksille jää runsaasti tilaa



Syötä huolesi näädälle!



1. HUOLINÄÄDÄN KAAVAT
(ompelutyönä)

Piirrä ja leikkaa paperille näädän kaavat



2. KÄPÄLÄT

• Neula huovuta ruskeaa villaa suorakulmion muotoiseksi, näin 
saat aikaiseksi käpälän

• Lisää vähitellen huovutusvillaa toiseen päähän suorakulmiota, 
josta näädän tassu muodostuu

• Käpälän ollessa valmis, huovuta tassuun tassutyynyt 
erivärisellä villalla

• Valmista 2 pientä käpälää (kädet) ja 2 suurempaa (jalat) 



3. HÄNTÄ

• Luo virkaten 12 (yhteisöllinen huolinäätä) tai 8 
(yksilöllinen huolinäätä) aloitussilmukkaa

• Virkkaa makusi mukaan 6-10 kerrosta käyttäen kiinteää 
silmukkaa

• Kavenna samalla kierroksella kaksi silmukkaa pois ja jatka 
kiinteällä silmukalla virkaten vielä toiset 6-10 kerrosta

• Päättele häntä, katkaisemalla lanka ja vetämällä 
ylimääräinen pätkä silmukasta läpi



4. VARTALON OMPELU

• Kiinnitä valmistamasi kaavat kankaaseen nuppineuloilla 
ja piirrä kaavan mukaisesti kankaaseen. Huomioi, että 
täytyy lisätä saumavarat (noin 1 cm) !

• Leikkaa kankaat viivoja pitkin. 



• Aseta valkoinen raita ja etuosan 
alakappaleen oikeat puolet 
vastakkain. Kiinnitä kankaat toisiinsa 
nuppineuloilla ja ompele sauma.



• Kiinnitä kankaat toisiinsa nuppineuloilla.

• Vetoketjun ja etuosan yläosan oikeat puolet vastakkain. 

• Vaihda ompelukoneeseen vetoketjun paininjalka. 
Ompele mahdollisimman läheltä vetoketjua. 



• Aseta vetoketjun toinen reuna ja valkoisen raitakappaleen oikeat puolet 
vastakkain.

• Kiinnitä nuppineuloilla ja ompele mahdollisimman läheltä vetoketjua.



• Laita korvat sauman väliin ja harsi. 
Aseta myös käpälät ja häntä 
omille paikoilleen kankaiden 
väliin.

Huomioi, että korvat, käpälät ja 
häntä tulevat oikein päin kun 
työn kääntää. 



• Aseta vuorikappaleen 
nurjapuoli vasten 
takakappaleen nurjaa puolta. 

• Laita vielä etukappaleen
oikeapuoli vasten 
takakappaleen oikeaa 
puolta.

• Kiinnitä kaikki yhteen 
nuppineuloilla. Ompele 
pitkät sivusaumat ja kaareva 
yläreuna. 

• Jätä alareuna vielä 
ompelematta.



• Käännä työ oikein päin. 

• Laita herneitä ja vanua takakappaleen ja 
vuoren väliin. Taita alareunan saumat 
sisäänpäin ja ompele suoralla 
ompeleella alareunan sauma kiinni. 
(Voit myös ommella käsin kiinni)

• Ompele käsin huolinäädälle silmät. Voit 
käyttää helmiä, nappeja tai muuta 
valitsemaasi materiaalia



VALMIS
Syötä huolesi näädälle!



Budjettiarvio (3 isoa tai 6 pientä)
Toteutimme prototyyppinäädät kokonaisuudessaan 
kierrätysmateriaaleista. 

Jos materiaalit ostaa uutena, arvioimme kuluiksi seuraavaa:

Kankaat n. 1,5m (n. 250g) 7,00 euroa (Eurokangas)

Huovutusvillaa 150g  8.85 euroa (Menita )

Villalankaa 50g  2.50 euroa (Lankamaailma)

Vetoketju 22cm 3,00 euroa (kankaita.com)

Napit 2kpl 0,20 euroa (kankaita.com)

Yhteensä 21.55 euroa

= yhteisöllisen huolinäädän hinta n. 7,18 euroa

= yksilöllisen huolinäädän hinta n. 3,60 euroa



Arviointi

Opettajan arviointi

• Huolinäädän yleinen kestävyys

• Oppilaiden suunnitteluprosessin 
eteneminen ja kehitys

• Tekniikoiden kekseliäs 
yhdistäminen ja soveltaminen

Oppilaiden arviointi

• Toteutetaan ryhmässä 
yhteisöllisesti keskustelemalla:
Onnistuiko suunnittelu?

Vastaako valmis tuote 
työsuunnitelmaanne?

Oletteko tyytyväisiä 
lopputulokseen?

Mitä opit?


