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Koralliorakas (Hericium coralloides)

Koristeellisen pesusienimäinen koralliorakas
kasvaa vanhoilla, lahoilla lehtipuun rungoilla.
Koralliorakas on tarkka asutuksestaan, eikä sille
kelpaa mikä tahansa laho lehtipuu. Puun täytyy
olla juuri taulakäävän esilahottama ja
lehtipuista mieluiten se valitsee koivun.

Koralliorakas ei ole yleinen missään päin
Suomea, mutta kasvaa ympäri maata.
Koralliorakas on sieni, mutta ruokasienenä se ei
ole häävi.

Kuva: Panu Kunttu/WWF



Tavoite

• Tekemisen lisäksi huomiota kiinnitetään ideointiin, suunnitteluun, 
dokumentointiin ja arviointiin.

• Tuotteista löytyy variaatioita eri luokka-asteille.

• Materiaalit pyritään löytämään koululta, kotoa, luonnosta, 
kierrätyskeskuksista ym.



Käsityön oppiaineen tehtävä
Opetussuunnitelman perusteista 2014

1. Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin
hallintaan.

2. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä
toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä
sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja.

3. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja 
käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja 
suunnitteluosaamista.

4. Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja 
korostetaan yhteisöllistä toimintaa.

5. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen
maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle.



Vuosiluokat
1-2
• Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään

siinä erilaisia materiaaleja.

• Käsityö kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä.

• Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen
sekä työskentelyn aikana että prosessin lopussa.

3-6
• Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä

päästään kehittämään toimivia ratkaisuja.

• Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja
kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

7-9
• Käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja 

ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen
osaamista.



Hakusanoja:

• Koralliorakas

• Hericium Coralloides

• Hattivatti, kukkakaali, koosh, pompom...

Koralliorakas on väriltään vaalea, mutta miltä sinun orakkaasi näyttäisi?

Minkä värinen, muotoinen ja tuntuinen se olisi? Haisisiko se joltain tai hohtaisiko se?

Olisiko se ihan pieni vai valtavan suuri?

Minne haluaisit laittaa sen? Olisiko se tällöin yksinään vai muiden koralliorakkaiden
ympyröimänä?

Sivustoja & linkkejä:

Flickr

Punomo

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit
/roikkuva-sieni/

Lähde ideoimaan vapaasti!

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/roikkuva-sieni/


Tuoteideoita koralliorakkaasta



Materiaaleina voit käyttää:

Tuotteiden kustannukset määräytyvät täysin käytettyjen materiaalien
mukaan. Parhaimmassa tapauksessa kustannukset ovat 0€!

Villalankaa
Efekti-
lankoja

Paperinarua

Heijastinlankaa
Muovipussejaa

C-kasettien
nauhoja

Pohjaksi
juutti- tai 
kanava-

kangasta

Kankaita &
huopaa



Tupsuheijastin

• Tarvitset: heijastinlankaa ja muita lankoja, 
muovisuikaleita ja ohutta pahvia, harpin, sakset ja 
kynän.

• Näin teet tupsun: 
http://www.ullaneule.net/0306/neuvot_pompom.htm

• Väritykseltään tupsuheijastin voi olla koralliorakkaan
vaalea, mutta voit lisätä siihen myös lempivärejäsi
tehosteeksi.

• Heijastimen voi kiinnittää esimerkiksi reppuun, takkiin
tai pipoon.

• Suunnitteluun ja toteutukseen menee aikaa ryhmästä

riippuen 45 min.

http://www.ullaneule.net/0306/neuvot_pompom.htm


Yhteisöllinen taideteos
• Tehdään pohjakankaaseen erilaisilla langoilla

pujotuksia eloisan pinnan aikaansaamiseksi TAI 
tupsuja, jotka kootaan kokonaisuudeksi.

• Tarvitset: erilaisia lankoja, muovisuikaleita, 
pohjakankaan/pahvin, neulan

• Ryijytekniikka: http://teeitse.punomo.fi/home/hels
inki/nettiryijy/valmistus.htm

• Teoksen voi kiinnittää ulos puunrunkoon, lyhtypylv
ääseen tai sisälle pylvääseen tai porraskaiteeseen
muiden ihasteltavaksi.

• Jokainen saa oman työnsä myöhemmin itselleen, 
kun teos puretaan.

• Suunnitteluun, toteutukseen ja teoksen
kokoamiseen menee aikaa ryhmästä riippuen 1-
3h.

http://teeitse.punomo.fi/home/helsinki/nettiryijy/valmistus.htm


Oma koristeeni

• Koralliorakas toteutetaan tässä työssä ryijytekniikalla tai tekemällä tupsu, 
joka kiinnitetään puualustaan liimalla (työ voidaan toteuttaa yhdessä yhteisöllisen
taideteoksen kanssa).

• Koristeessa on tarkoitus esittää orakas lajille tyypillisessä ympäristössä: 
kaatuneen haavan rungolla.

• Tarvitset: tupsutarvikkeet, pohjakangas ryijyyn,

puun/oksan pala ja liimaa

• Puualusta voi olla pala paksusta oksasta tai luonnosta itse löydetty oksa. Haapa
olisi pohjaksi loistava, mutta myös muut puut käyvät oikein hyvin.

• Jatkuu



• Mahdollisuuksien mukaan puukappaletta voidaan työstää ennen orakkaan
kiinnittämistä; esimerkiksi hiomalla, maalaamalla tai jopa kaivertamalla kolon
orakkaaseen sopivalle valosarjan paristoille ja kietomalla valot orakkaaseen.

• Työhön menee aikaa ryhmästä ja toteutustavasta riippuen 2-5h.

• Koralliorakkaan voi kovettaa tärkkäämällä ennen tai jälkeen puuhun
kiinnittämisen: 
http://punomo.fi/teeitse/2302/tekniikat/viimeistelytekniikat/tarkkays

http://punomo.fi/teeitse/2302/tekniikat/viimeistelytekniikat/tarkkays


Pörröinen tyyny
• Itse suunniteltuun ja valmistettuun tyynynpäälliseen

voi kiinnittää lankoja hapsuiksi, palleroiksi ja

eräänlaisiksi ulokkeiksi.

• Koralliorakkaasta haetaan inspiraatiota muotoon,

värejä voi käyttää mielikuvituksellisesti.

• Tarvitset: pohjakankaan, erilaisia lankoja, suikaleita, tupsuja, 
mittanauhan ja ompelukoneen.

• Tyyny voi olla kooltaa iso tai pieni, kulmikas tai pyöreä, 
karhea tai pehmeä

• Suunnitteluun ja toteutukseen menee aikaa ryhmästä ja 
toteutustavasta

riippuen 2-5h.

• Tyynyn voi toteuttaa myös koko luokan yhteisenä projektina, 
johon jokainen tekee oman osan ja osat kootaan yhteen.





Miten arvioida?

Arvioinnissa kiinnitä huomiota:

• Työn suunnitteluun

• Materiaalien käyttämiseen

• Työskentelyyn

• Lopputulokseen

Vertaisarviointi on myös mahdollista.

Yhteisöllisten projektien arviointi voidaan toteuttaa yhdessä arvioimalla
koko teosta, yhteistyötä ja työskentelyä.

Työt ja teokset kannattaa ikuistaa valokuvaamalla.


