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Tässä käsikirjoituksessa on esitettynä eräs tapa johdattaa työpajaa. 

Aina ihan kaikkea tästä ei ehditä tehdä, jos halutaan taata levol-

linen työskentely ja jakaa ryhmän oma teos muiden kanssa. Tapa 

ohjata työpajaa muotoutuu kokemusten myötä. Jokainen ohjaaja 

voi tuoda mukaan omia mausteita tai jättää jotain pois. 

Työpajan ytimenä on Kuun vaiheiden läpikäyminen, tunteiden 

pohtiminen ja nimeäminen sekä taiteellisen tuotoksen tekeminen, 

esittäminen ja katsominen. Ryhmän kanssa voi keskustella Kuusta 

ja sen vaiheista ryhmän kiinnostuksen mukaan, ja ohjaajan tulisi-

kin tietää ainakin tämän tiedoston lopussa esitetyt asiat, vaikkei 

niitä tuotaisikaan mitenkään mukaan työpajaan. Keskustelun ja 

tekemisen kulku on aina erilainen ryhmästä riippuen.

Kesto: 2 × 45 minuuttia

Kohderyhmä: Alakouluikäiset

Työpajan tavoite: Kuun kiertoon tutustuminen, ilmaisutaidon ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen sekä teknologian (tabletit, 

musiikkiohjelmat) hyödyntäminen. Työpajassa yhdistyvät tunnekasvatus, draamakasvatus ja omista kokemuksista lähtevä tutkimuk-

sellisuus ja luovuus. 
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Voitte ottaa kengät pois ja jättää ne tähän oven ulkopuolelle. Täällä 

sisällä saatte mennä parin kanssa tai pienessä ryhmässä lattialla 

näkyvien ”Kuukivien” päälle.

Ryhmä saapuu pimennettyyn tilaan. Tilassa on lattialle aseteltu-

na harmaita litteitä tyynyjä, aina yksi ryhmää kohden. Jokaisen 

ryhmän yhden tyynyn alla on kortti, jossa on kuva Kuun yhdestä 

vaiheesta (vaiheita on kahdeksan). Tilaan on heijastettuna vi-

deotykillä täysikuu (DIA 1) tai Biophilia-applikaation Moon-osion 

gra� ikka ja äänet tv-näytöllä. Äänet hiljennetään, työpaja alkaa. 

Tervetuloa Kuis Kuu kuiskis- työpajaan. Tässä työpajassa tutustu-

taan Kuun kiertoon ja luodaan itse musiikkia. Hei, mutta mikäs tuo 

on? (DIA 1). Kyllä, se on täysikuu eli Maan Kuu täysin valaistuna. 

Kuka katseli eilen illalla Kuuta? Minkä näköinen se oli? 

Annetaan ryhmän kertoa vapaasti Kuusta. 

Nyt voitte kääntää yhden kiven, jonka päällä istutte. Löysittekö 

jotain? Näyttäkää kaikille, mitä löysitte. Mitä ne ovat? Jos ei löytynyt 

mitään, kääntäkää uusi kivi. 

Tutkitaan tyynyjen alta löytyviä kuumerkkejä. Tartutaan mahdol-

lisiin kommentteihin ja kysymyksiin. Ainakin seuraavia asioita 

voi käydä läpi erinäisissä järjestyksissä, luonnollisesti toisiinsa 

linkittyen keskustelussa tai työpajan muissa osissa:

TILAAN ASTUMINEN JA INTRO KUUHUN (N. 5 MIN)

• Kuu on aina pyöreä, mutta miksi me näemme sen 

joskus pyöreänä ja toisinaan esimerkiksi sirppinä? Kyllä, 

siitä heijastuu Auringon valoa, mutta aina hiukan eri 

kulmasta. Aurinko, Maa ja Kuu liikkuvat suhteessa 

toisiinsa. Kuu pyörii Maan ympäri ja Maa Auringon. 

(Näytetään DIA 2).

• Heijastuuko Auringon valo Kuun pinnalta aina Maa-

han? Hyvä, ei, koska joskus Kuu näyttää meille lähes 

pimeältä. Sitä sanotaan uudeksi Kuuksi.

• Uusikuu ei ole sama asia kuin kuunpimennys. Tässä 

kuvassa (DIA 3) havainnollistetaan kuunpimennys, joka 

tapahtuu silloin, kun Aurinko, Maa ja Kuu ovat toisiinsa 

nähden samalla suoralla. Kuu ei ole tuolloinkaan vält-

tämättä näkymätön. Miksei? Siksi että Maan ilmakehä 

taittaa osan Auringon valosta Kuun pintaan. 

• Kuun ratataso on viisi astetta eri kuin Maan. Tämän 

vuoksi kuunpimennys ei tapahdu joka kuukausi.
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Tällaisia merkkejä Kuusta näkyy myös kalenterissa (DIA 4). Mil-

lainen Kuu on esimerkiksi tänään? Millainen se oli kaksi viikkoa 

sitten? Millainen se on kahden viikon päästä? Nyt tarvitsen yhden 

vapaaehtoisen. Hyvä, voit tulla tänne. Tehtäväsi on etsiä se kuu-

merkki, joka kuvaa parhaiten Kuuta tänään. Kun löydät sen, hae 

sitä pitelevästä ryhmästä yksi henkilö ja saata hänet Kuun radalle 

kuumerkki mukanaan. 

Merkkiä pitelevä lapsi asettuu ensimmäiseksi suoralle, joka koostuu 

kahdeksasta kuukivityynystä. Vapaaehtoinen voi palata omaan ryh-

määnsä. Seuraavaksi siitä ryhmästä, josta merkki asetettiin suoralle, 

lähtee yksi henkilö etsimään seuraavaa vaihetta. Ohjaaja voi auttaa 

etsijää laittamalla kuukalenterin kuvan näkyviin (DIA 5).

Kun on valmista, tarkastetaan tehtävä.

Hyvä, eli Kuun vaiheet merkitään kalenteriin tällaisilla merkeillä. 

Katsotaan olemmeko samaa mieltä kuin virallinen kuukalenteri. 

Mikä tämä on? Hyvä, se on kasvava Kuu, eli ensimmäinen neljän-

nes. Täällä on vähenevä Kuu, mikä ei tarkoita, että Kuu oikeasti 

vähenee, vaan sen valo Maasta tarkasteltuna vähenee. Eli nämä 

molemmat näyttävät puolikuulta, mutta valo näkyy eri puolelta 

heijastuneena. Kuinka kauan kestää, että Kuu on käynyt läpi nämä 

kaikki vaiheet? Kuukausi. Kuun kiertoaika tähtiin nähden, sideeri-

nen kuukausi, on 27,3 päivää. Synodinen kuukausi; uudesta kuusta 

uuteen kuuhun on taas noin 29 päivää. Kuu kiertää oman akse-

linsa ympäri samassa ajassa kuin se kiertää Maan, eli 29 päivässä. 

Tämän takia näemme siitä aina saman puolen.

KUUKALENTERIN KUVIOT (N. 10 MIN)

Uusikuu 1. neljännes Täysikuu 3. neljännes
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Ajan kuluessa ihmiset ovat oppineet Kuusta enemmän ja enemmän. 

1600-luvulla italialainen astronomi tutki kaukoputkella Kuuta ja 

näki siellä erilaisia muotoja (DIA 6). Mitä siellä on? Kyllä, vuo-

ria, kraattereita ja nk. meriä. Näin hän nimesi erilaisia paikkoja. 

Huomaatteko, että Kuu herätti hänessä erilaisia tunteita, kuten 

esim. Rauhallisuuden meren nimestä voimme päätellä. Taiteilijat 

kuten kuvataiteilijat, säveltäjät ja muusikot ovatkin aikojen saatossa 

hurmaantuneet Kuusta ja käyttäneet innoituksena Kuun herättämiä 

tunteita. Millaisia tunteita on ylipäätään olemassa? 

Mikäli ryhmä ei osaa nimetä tunteita, voidaan näyttää tunteista 

kuvia Kuu-kasvoilla (DIAT 7-10). Muutenkin voidaan näyttää 

Kuu-kasvoja esimerkkeinä taiteilijoiden inspiroitumisesta Kuusta. 

Esimerkiksi tällaisia tunteita kuvataiteilijat ovat kuvittaneet. Nämä 

kuvat ovat elokuvasta Matka Kuuhun. Matka Kuuhun on Georges 

Mélièsin ohjaama, tuottama ja käsikirjoittama ranskalainen lyhyt 

mustavalkoinen mykkä tieteiselokuva vuodelta 1902. Elokuva perus-

tuu Jules Vernen romaanin Maasta Kuuhun ideoihin. 

Elokuvasta voi näyttää halutessaan pätkän kohdasta 4:30-5min: 

https://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE . 

Hyvä, nämä olivat hyviä esimerkkejä tunteista. Nyt saatte ryhmäs-

sänne keskustella, millaisia tunteita Kuu teissä herättää ja valita 

näistä yhden tunteen. Kirjoittakaa se lapulle, mutta älkää näyttäkö 

sitä muille ryhmille. 

Ohjaaja jakaa laput ja kynät. Nostetaan valaistus. 

KUUN HERÄTTÄMÄT TUNTEET JA TAIDE (N. 5 MIN)
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Edetään keskustellen ääniteoksen tekemiseen. 

Tuossa vanhassa Kuusta kertovassa elokuvassa ei ollut lainkaan 

ääntä. Miksei? Ääntä ei ollut vielä opittu yhdistämään kuvaan 

�lmillä. Onko Kuussa mahdollista kuulla ääntä? Ei ole, koska ava-

ruudessa on tyhjiö, siellä ei ole ilmaa ja ääni tarvitsee aina jonkin 

välittäjäaineen, jonka matkassa se kulkee. Maan päällä meillä on 

ilmaa ja siksi voimme käyttää merkkien ja ilmeiden lisäksi ääntä 

tunteiden kertomiseen. Seuraavaksi saatte ryhmässä tehdä omaa 

tunnettanne kuvaavan ääniteoksen. Näytän miten työ tehdään 

tabletilla. Katsokaa tarkasti. 

Ohjaaja esittelee Musyc Pro-applikaation tabletilla, joka on kiin-

nitetty adapterilla tai Apple tv:llä tv-näyttöön. Ohjelmasta tulee 

näyttää äänien luonti, muokkaus ja esimerkit. 

Kun olette kirjoittaneet lapulle tunteen, yksi ryhmäläinen voi tuoda 

lapun ja kynän minulle. Luen lapun ja otan kynän ja sitten annan 

teille tabletin.

Palaa ryhmään lapun ja tabletin kanssa ja sitten voitte alkaa työs-

kennellä. 

Työskentelyn taustalle voi käynnistää esim. Kuusta kertovan 

videon kohdalta 11:46–22min.

https://www.youtube.com/watch?v=ht2TigJp88w 

Tai kuvia Kuusta (DIAT 11–26).

OMAN ÄÄNITEOKSEN TEKEMINEN (N. 12 MIN)

ÄÄNITEOKSEN ESITTÄMINEN (N. 12 MIN)

Hyvä, nyt voitte painaa Musycin pause-näppäintä. Kaikkien teokset 

kuunnellaan vuorotellen. Tuokaa tabletti tänne Kuumusatyynylle.

Koko ryhmä tulee seisomaan toisten eteen, yhdellä mukana ryhmän 

lappu, yhdellä tabletti. Ääniteokset soitetaan tableteilla ja katsotaan 

gra�ikka tv-näytöltä AppleTv:n kautta. Katsotaan ja kuunnellaan 

ryhmän teosta hetken aikaa. 

Kiitos, hienoa. Arvaatteko, mikä tunne oli kysymyksessä? 

Jos ei saada oikeaa vastausta, ryhmä saa paljastaa, mitä lapussa 

lukee. Tämän voi tehdä esimerkiksi piirissä istuen, jolloin lopetus 

on mukava tehdä kootusti. Raikuvat aplodit aina esitysten välissä. 

Olipa upeita ääniteoksia. Ei ihme, että Kuusta on tehty paljon 

lauluja ja runoja, sillä se on kiehtova Maan seuralainen. Muistakaa 

katsella Kuuta ja kiitos kaikille osallistumisesta! Voitte myös jatkaa 

säveltämistä kotona tai koulussa, jos teillä on mahdollisuus ladata 

tämä käyttämämme Musyc Pro -applikaatio. Siitä on olemassa myös 

ilmaisversio Musyc.

Mikäli olette ladanneet Biophilia-applikaation, löydätte lisää ideoi-

ta esimerkiksi Kuuhun liittyen projektin sivuilta:

http://biophiliaeducational.org/

Linkki suoraan suomenkieliselle sivulle:

http://biophiliaeducational.org/?lang=�
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Kuun kiertoaika Maan ympäri (sideerinen kuukausi) on sama kuin 

sen pyörähdysaika akselinsa ympäri, minkä vuoksi siitä näkyy aina 

sama puoli Maahan. Kuun oma vuorokausi (esim. auringonnou-

susta seuraavaan auringonnousuun Kuusta katsottuna) on puoles-

taan synodisen kuukauden pituinen.

 

Vuorovesi-ilmiömme johtuu siitä, että Kuun vetovoima pienenee 

etäisyyden kasvaessa ja on siis erisuuri maapallon eri kohdissa.

Kalenterimerkeissä täysikuu on merkitty valkoisella kokoympyräl-

lä, jollaiselta Kuu taivaallakin suunnilleen näyttää. Uusikuu on ko-

komusta ympyrä. Kuunkierron ensimmäinen neljännes (puolikuu) 

on ympyrä, jonka vasen puoli on musta (niin kuin taivaallakin nä-

kyy) ja viimeinen neljännes on ympyrä, jonka oikea puoli on mus-

ta. Muistisääntönä esim. kasvavaa Kuuta tervehditään vasemmalla, 

vähenevää oikealla kädellä; kuvittele Kuulle kasvot ja ajattele kas-

vava Kuu nuorena, vähenevä vanhana Kuuna.

Muillakin planeetoilla on kuita. Aurinkokuntaamme kuuluvat 

aurinko, planeetat, planeettojen 61 kuuta, suuri joukko komeettoja 

ja asteroideja sekä planeettojen välistä ainetta. Mutta nyt puhum-

me meidän eli Maan Kuusta.

Millaista Kuussa on? Maahan verrattuna kuumaa ja kylmää, ei il-

makehää, ei kasvillisuutta, ei ääntä jne. Kaasukehää Kuulla ei ole, 

joten lämpötila vaihtelee yön -170 ja päivän +120 asteen välil-

lä. Myös avaruuden kiviaines voi esteettä törmätä Kuuhun, kuten 

sen pinnan kraatterien määrästä käy ilmi. Kuussa on käynyt yli 70 

avaruusalusta ja 12 astronauttia. Kuu on vähän enemmän kuin ¼ 

Maan koosta. Kuuhun on Maasta noin 384, 400 km. 

Kuu näyttää Maahan aina saman puolen, sillä Maan painovoi-

ma jarruttaa Kuun pyörimistä akselinsa ympäri. Maahan näkyväl-

lä puolella on runsaasti tummia, laavalla täyttyneitä alueita, joi-

ta nimitetään laavatasangoiksi. Laava on peräisin vulkaanisesta 

toiminnasta Kuun pinnalla. Kuu on ilmeisesti syntynyt Maahan 

LISÄTIETOJA OHJAAJALLE KÄYTETTÄVÄKSI HALUAMALLAAN TAVALLA
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törmänneen kappaleen irrottamasta kiviaineksesta 4,5 miljardia 

vuotta sitten. Tällöin irronnut aines on jäänyt kiertämään maata el-

lipsin muotoisella radalla.

Kuu loittonee Maasta 3,78 cm vuodessa. Noin miljardin vuoden 

päästä Kuu on niin kaukana Maasta, että Maan tasapaino voi hei-

lahdella 0–90 astetta, nykyisen 23 asteen kulman sijaan. Tämä ai-

heuttaisi valtavan muutoksen Maassa: esim. vuodenajat menisivät 

”sekaisin”. 

Kuu on 400 kertaa aurinkoa pienempi, mutta myös 400 kertaa lä-

hempänä Maata kuin Aurinko. Tämän vuoksi Maan pinnalta kat-

sottuna Kuu ja Aurinko näyttävät suunnilleen samankokoisilta. 

Ilmamolekyylejä ei ole tyhjiössä. Ihminen pystyy kuulemaan kor-

valla juuri ilmanpaineen erojen tarkkailun takia. Tyhjiössä ei kui-

tenkaan ole ilmamolekyylejä. Ihmiskuulolla on mahdollista aistia 

värähtelyä, joka asettuu n. 20–20,000 Hz:n väliin. Eläimet havait-

sevat erilaisia taajuuden aloja. Esimerkiksi koirat voivat kuul-

la taajuuksia 20 000 Hz yläpuolelta ja lepakot jopa 120 000 Hz 

yläpuolelta.

Tyynellä säällä tai sopivan tuulen sattuessa voit kuulla vastaran-

nalla olevien ihmisten äänet. Miksi? Ääni kulkee erilämpöisten 

ilmakerrosten muodostamaa tunnelia pitkin. Esimerkiksi valaat 

käyttävät erilämpöisten vesikerrosten muodostamia äänitunne-

leita viestiessään. Viestit kulkevat jopa usean kilometrin päähän. 

Vedessä ääni kulkee myös huomattavasti nopeammin kuin ilmassa. 

Ihmisen kuuloaisti kokee aina 10 dB voimakkaamman äänen noin 

puolet lujempana: 80 dB ääni kuulostaa siis kaksi kertaa voimak-

kaammalta kuin 70 dB ääni. Äänenpaineen turvallisuusraja on 85 

dB, jolloin tulee käyttää kuulosuojaimia. Ihminen pystyy kuitenkin 

huutamaan yli sadan desibelin äänenpaineella. Jos vieressä ammu-

taan tykillä, äänenpaine voi nousta jopa 180 dB:iin, josta seuraa vä-

litön kuulovaurio.

Äänen voimakkuus tarkoittaa käytännössä ilman painetta jol-

lakin etäisyydellä äänilähteestä. Ilma on äänen välittäjäaine, ja 

ääni etenee ilmassa aaltoina, jotka leviävät joka suuntaan äänen 

aiheuttajasta.

Lisämateriaalia, jota voi laittaa koneella pyörimään:

Kuu-video 4 min:

https://www.youtube.com/watch?v=2iSZMv64wuU

Kuvat: iStock ja Heureka, suomalainen tiedekeskus.




