
 

Puhkun ja puhallan: tuuli 
Kalkunvuoren eskarit Tampereelta LUMA2020 – YHDESSÄ TEHDEN, OPPIEN JA INNOSTUEN 



 

Kalkunvuoren eskarit Tampereelta tutkivat tuulta. 

 

Miksi tuuli? 

Mietimme yhdessä tutkimusaiheita ja mitä tarkoittaa, kun tutkitaan jotain. Tuuli löytyi innostuksesta 

tehdä paperilennokkeja. Pohdimme mikä vaikuttaa lennokin lentämiseen. Eskarit miettivät, että kun 

tuulee niin lennokit lentää paremmin. Voisimmeko tutkia tuulta. Aihe sai kannatusta eskariryhmässä. 

Pohdimme myös sanoja energia ja sähkö: mitä niillä tarkoitetaan? Katsoimme aiheesta lyhyet videot. 

Sähkön kulkua johtoja pitkin havainnollistettiin piirissä sähköttäen, kädestä käteen puristaen ja 

viimeisellä syttyi valo taskulamppuun, jos virran kulku ei katkennut.   Energia, mitä se on? -"Ruoasta 

saa energiaa." -"Nukkuu ja tosi paljon energiaa." - " Se on vähän sellaista voimaa." - " Jos juoksee ja 

ei jaksa.  Voi syödä patukan, juoda energiaa." - " Jumppaaminen." - " Sähköä. Tarvitaan johonkin 

laitteeseen."  Lähdimme pohtimaan, että mistä sähköä saa? Eskarilaiset tuntuivat tietävän hyvin, 

että vedestä, tuulesta ja auringosta.  -" Sähköä saa sähkötehtaalta. Sieltä menee sähköjohdot 

koteihin."  

Minun LUMAni matematiikkaa,luonnontieteitä, teknologiaa taiteita unohtamatta 



 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=n6HSuBlsQo3Rg6 

1 - Tuuliprojektimme alkoi havaintojen tekemisellä Ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2019 

 Pohdimme voiko tuulen nähdä, kuulla tai tuntea.   Havaintoja : -"Kun lippu heiluu se menee neliön 

muotoiseksi." - "Se on suorana alaspäin. Tuuli ei vielä tule." - "Se liehuu, kun tuulee. Jos menee ulos 
niin tulee kylmä."  

 

2 - Mitä jo tiedämme ja mistä haluamme tietää lisää? 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=n6HSuBlsQo3Rg6


 

3 - Joulukuinen aamu ja sopivan tuulinen sää. Eskarin ikkunasta saimme ihailla kauniisti heiluvaa suomenlippua. Samalla 

pohdimme miksi viimeksi lippu ei liehunut vaan roikkui alaspäin? 

 

4 - Ensimmäiseksi selvitimme mitä jo tiedämme tuulesta. Tämän jälkeen teimme tutkimuskysymykset.   Tammikuussa 
aloitamme etsimään kysymyksiin vastauksia. 



 

5 - Voiko tuulen kuulla, nähdä tai tuntea? 

 

6 - Tuulikellot eskarin ikkunalla. 

 

Metsäretkellä kuuntelimme tuulen ääniä ja teimme havaintoja ympäristöstä. Sää oli hyvin leuto ja 

huomasimme että oli hyvin tyyntä, vain välillä tuli pieniä kevyitä tuulenpuuskia. Samalla keräsimme 



tarvikkeita  tuulikelloja varten. 6 hengen ryhmissä toteutimme tuulikellot käyttäen luonnon-ja 
kierrätysmateriaaleja. 

Miten tuulta voisi tutkia? 

 

 

- "Katsotaan ulos liikkuuko puut tai kuinka suomenlippu heiluu." 

- "Jos ulkona nuolaisee sormen päästä ja nostaa sormen ylös niin tuuli osuu siihen sormeen. 

Sormessa tuntuu kylmältä."  Lähdimme kokeilemaan eskareilta tulleiden ideoiden kautta että mitä 
saisimme selville tuulesta.   

Tutkimusvälineet: - Itse tehdyt hyrrät - metrin langanpätkä, sekuntikello  



 

7 - " Tehdään sellaiset hyrrät ja katsotaan pyöriikö se!" 

 



 

 

Tuulennopeus: mietimme mitä tarkoittaa metriä sekunnissa? "jos vaikka juoksee metrin 

sekunnissa." 

Niinpä otimme metrin narunpätkän ja sekuntikellon. Ehditkö juosta saman matkan kuin tuuli liikkuu: 
1m/s tai 2m/s tai 4m/s. 

Moni eskari oli sitä mieltä, että kyllä juoksen yhtä nopeasti tai nopeammin.... 

Tulos: kaikki olivat yhtä nopeita tuulen kanssa, kun tuulennopeus oli 1 m/s. 

Kun tuuli oli kovempi niin voiton vei tuuli! 

Havaintoja tehdessä vastaan tuli merkintä 1km/tunnissa: Eskareilta löytyi tietoa, että 1 kilometri on 
1000 metriä! Eli tuuli kulkee 60 minuutissa 1000 metriä.  



 

8 - Tuulen nopeus 2m/s 

 

9 - Tuulen nopeus :1m/s 

Tutkimusvälineet : omat tuuliviipperät, sekuntikello, 5 metrin naru, lasipurkit, 3l lasipurkki, 1tl  
perunajauhoja 

1.       Löydätkö tuulen? 



2.       Pystytkö juoksemaan kovempaa kuin tuuli 5m/s 

3.       Tuulen metsästys lasipurkkeihin 

Tutkimuspaikka: Mustavuori 

 



 

10 - -"Katso täällä on jotakin? Mitä se on? Se on höyryä!"  

 



 

 

11 - Tuulen metsästys lasipurkkiin. 

 



 

Totesimme, että Mustavuoren laella oli liian tyyntä, jotta olisimme saaneet tuulta purkkiin tai 

putkiloihin. Mutta saimme vesihöyryä ja huomasimme, että putkiloissa on ilmaa.  Sama huomio 
tehtiin paperipusseista. 

-"Otetaan pullo tai lasipurkki ja otetaan sinne sisään tuulta. Ja kansi tulee laittaa nopeasti päälle. 

Täytyy olla varovainen,kun tuuli voi päästä karkuun?" 

Miten tiedämme että purkissa on tuulta? -"No laitetaan sinne jotakin ainetta. Tutkitaan sitä. Kun se 
aine leijuu niin tiedetään, että purkissa on tuulta. 

Koepäivänä oli hyvin tyyni ilma, joten eskareiden harmiksi jouduimme toteamaan, että emme 
saaneet tuulta purkkiin. Miksi näin kävi? 

- " Kun ei tuule kovaa, niin tuuli ei osu purkkiin." 

- " Purkissa on liikaa perunajauhoja ja ne painaa liikaa, että tuuli jaksaisi niitä liikuttaa. Täytyy laittaa 

vähemmän, vaan yksi lusikallinen." 

Eli kokeilemme uudestaan paremmalla tuulella.  

 

Mistä se tuuli tulee? - "Pitää tietää!" -" Ylhäältä, taivaasta." Lähdimme tutkimaan säätiedotuksen 

nuolia. Otimme kompassit avuksi ja selvitimme pääilmansuunnat. Ulkona kokeilimme eri suuntiin 

kääntyen, kuinka saa selville tuulen suunnan. Huomasimme että kannattaa kääntyä tuulen suuntaan, 
niin sen tuntee kasvoilla. Samoin huomasimme, että seinän vieressä ei tuulta välttämättä huomaa.  

Selvitimme kompassin avulla ilmansuunnat myös sisällä eskarin sohvahuoneessa. Säähavaintojen 
yhteydessä kertasimme aina ilmansuunnan kädellä osoittamalla. 



 

 

12 - Mistä se tuuli tulee? 

 



 

 

13 - Tuulta putkiloon vai ilmaa? 



Miten tuuli syntyy? 

 

Kysymykseen vastauksia lähdimme etsimään ensin yhdessä miettimällä. Sitten katsoimme Yle 

Areenasta Kaapo ja Laten Miten tuuli syntyy?  

Eskarit saivat kotiläksyn: käy saunassa ja kokeile onko eroa, kun istut ylälauteella tai alalauteella. 

 



 

14 - Pareittain vielä piirsimme kuvat kuuman ja kylmän ilman liikkumisesta. 

 

15 - Opimme myös, että maanpinnan muodot ja auringon lämpö vaikuttaa asiaan.  

 



 

 

 



 

 

16 - Tiedonjyvän jakso tuulesta antoi lisää tietoa, jota lähdimme kokeilemaan erilaisin puhalluskokein. 

1.  Kokeilimme puhaltaa kapeita paperiliuskoja. Mitä tapahtuu?  

Puhalluskokeen avulla havainnollistetaan ilmanpainetta. Kun paperin alapuolella on suurempi paine 

kuin yläpuolella, niin paine -ero nostaa paperia ylöspäin. 

 

17 - Puhalluskoe olikin yllättävän hankala. 

Jokainen eskari sai oman muutaman sentin levyisen kopiopaperin suikaleen. Suikale pidetään 

kahden sormen välissä, pinsettiotteella alahuulen alla ja sitten puhalletaan. 



Puhaltaminen olikin yllättävän vaikeaa, koska piti osata suunnata puhallus juuri paperin yläpintaa 

kohti. Ensiyrittämällä vain muutama eskari sai paperiliuskan nousemaan ylöspäin, mutta 

harjoittelemalla ja kaverien antamien vinkkien avulla kaikki saivat ideasta kiinni. Kun huomasi pitää 
pään ylhäällä eikä katsoa paperiliuskaa niin puhallus osui paremmin paperin yläpintaan. 

 

 

18 - Eli kun puhaltaessa ilmaa kulkee pitkin paperin yläpintaa.....niin paperin alapuolella on suurempi paine kuin yläpuolella, 
paine-ero nostaa paperia ylöspäin. 

 



 

 Mitä tapahtuu kun muovipullon suuaukkoon kiinnittää ilmapallon? 

"Sinne voi saada ilmaa sinne ilmapalloon kun puristelee pulloa." 

 

19 - "Siellä pullossa oli ilmaa, joka meni sinne ilmapalloon." 

 

20 - Tutkimusvälineitä: -maalarinteippi - A4 paperiarkit - mehupillit  

 Etsi yksi asia ja kokeile saatko sen liikkeelle pilliin puhaltaen? 

Sohvapöydälle on tehty teipillä ajoradat. Kolme kerrallaan pidetään puhalluskisa. 



 

 

 

Tutkimukset jatkui aamupiirissä tuulipäiväkirjan täyttämisellä: sääennuste Pirkkalan lentokentältä, 

infotaululta lämpötilan katsominen ja havainnot eskariin tullessa. Samalla kävimme läpi palautettuja 

kotitehtäviä. 

Tutkijan takit päälle. Aluksi kertasimme: 

Mitä olet oppinut tähän mennessä? -" Sen että kuuma ilma menee ylös ja kylmä tulee alas."  

3. Kuinka se ilma liikkuu?  

Tutkimme ilman virtausta paperiarkkien avulla.  



Tähän kokeeseen tarvitsimme 3 kopiopaperiarkkia/eskari. Ensimmäiseksi paperiarkit käärittiin 
rullaksi lyhyemmältä sivulta alas 

1.   Henkeäsalpaava lentävä paperi 

Paperiarkki rullataan ja päästetään aukeamaan 

viedään alahuulen alle ja puhalletaan 

2.   Kaikilla 2 paperiarkkia. Arkkeja pidetään vastakkain n.5cm päässä toisistaan. Puhalletaan kovaa 

arkkien väliin. 

 Mitä siis tapahtui? 

Tutkimme ilman virtausta. Puhallettu ilma liikkuu nopeammin paperin päällä kuin alapuolella. 

Alapuolella ilma pysyy paikoillaan. Arkin alle syntyy tällöin pieni alipaine, ja arkki nousee. 
Lentokoneen siipi toimii tällä periaatteella. 

 

21 - Paperiarkit vastakkain ja voimakas puhallus. Mitä tapahtuu? -"Ne menee toisiaan päin."  

 



 

 

22 - Rullaten A4 kokoista paperia lyhyeltä reunalta.  Paperirulla avataan ja puhallus. "Paperi heiluu!". Puhalla oikein 
voimakkaasti. "Se nousee ylös ja heiluu!" Kokeillaan puhaltaa paperin kuperalta puolelta ja kaartuvalta puolelta. 

Huomaatko eroa? "Se ei nouse ylös, jos paperi on kupera." Lentokoneen siipi toimii tällä periaatteella. Puhallettu ilma 
liikkuu nopeammin paperin yli puhallettuna kuin paperin alapuolella oleva ilma. Kokeilimme vielä puhaltamalla kahden 

paperiarkin väliin.  



 

23 - Itsetäyttyvä ilmapallo vai pullon sisään vetäytyvä ilmapallo. 

Halusimme kokeilla Tiedojyvän tuuli - jakson kokeen. 

Meillä oli kuumaa vettä, joka lämmitettiin vedenkeittimessä ja kylmää vettä, johon lisättiin jääpaloja. 

Tutkija-apulaiset mittasivat lämpötilan pullon sisästä 

Ja lämpötilaerot kuuman ja kylmän veden välillä. 

Tähän asti kaikki meni kuten videossa.  

Laitoimme ilmapallon pullonsuuhun ja pullon kuumaan veteen. Ilmapallon olisi pitänyt vetäytyä 
pullon sisään. No, meillä ei käynytkään niin vaan:  

Kun pullo oli kuumassa vedessä niin ilmapallo täyttyi ilmalla. Ja kylmässä vedessä ilmapallo tyhjeni. 

Miten näin kävi? 

Kuuma vesi lämmittää ilmaa ja saa sen laajenemaan. Ilmapallo täyttyi. Kylmässä vedessä tapahtui 

päinvastoin. Eli jäähtyessään pallon ilma supistuu ja pallo tyhjenee. Pallo saattaa jopa imeytyä pullon 

sisään ilmanpaineen vaikutuksesta. Tähän pyrimme, mutta toisin kävi. Eskareita tämä ei haitannut. 

Oli yhtä jännittävää nähdä pallon täyttyvän ja tyhjentyvän. Pohdimme oliko lämpötilaerot liian 

pienet. Mietimme myös, että oliko pullo vedessä liian vähän aikaa, jotta lämpötila olisi noussut 
riittävästi. Videossa oli käytössä lasipullo ja meillä muovipullo.  

 

24 - Lämpötilan mittausta 



 

25 - Kuuma vesi 

 



 

 

26 - Kylmä vesi 

 

27 - Lämpötilamittauksia 



Tuulen voima sadun keinoin 

 

 

28 - Lähdimme asiaa tutkimaan perinteisen sadun kautta: Kolme pientä porsasta.  

Aluksi luimme satua kohtaan, jossa veljekset aloittavat talojen rakentamisen.  

Tämän jälkeen teimme ennakoivan kysymyksen: mieti ja kerro kenen rakentama ja minkälainen talo 
kestää tuulta parhaiten? 

Mieti minkä talon rakentajaryhmässä haluaisit olla? 

Valintojen jälkeen jokainen eskari piirsi oman suunnitelmansa tulevasta talosta. 



 

29 - Samalla harjoittelimme ennusteen tekemistä: mikä taloista kestäisi tuulta parhaiten? 

 

30 - Toiminnan suunnittelua: minkä talon haluaisit rakentaa yhteistyössä kavereiden kanssa?  



 

31 - Toive merkattiin tukkimiehenkirjanpidolla ja lopuksi laskettiin äänet. Koska enemmistö halusi rakentaa legotaloa ja 
vain yksi risutaloa mietimme yhdessä, että riittääkö kaikille töitä, kun rakennetaan vain yksi talo. Viisi lasta totesi, että voisi 

vaihtaa risutaloon, koska haluaa osallistua rakentamiseen. Näin saimme yhtä suuret talonrakennus ryhmät. 

 

32 - Suunnittelua: miltä rakennettava talo voisi näyttää? 

Jokainen eskari teki talosuunnitelman. 



 

33 - Olkitalo 

 

34 - Legotalo 



 

35 - Ensimmäinen ryhmä rakensi risutalon. Yhteistyön tekeminen ei ollutkaan niin helppoa. Suunnitelmissa oli talo, jossa oli 
seinät ja katto......työskennellessä katto aina putosi ja seinätkään eivät pysyneet pystyssä 

 

 



 

 

 

36 - Lopulta risutalo sai majan muodon ja katosta tuli lattia. 



 

37 - Veli Viulu ja risutalo 

 

38 - Olkitalo 



 

 

 



 



 

39 - Veli Huilun olkitalo 

 

40 - Yhteistyö sujui, mutta katto teki talon rakentamisesta vaikeaa. Ensimmäiseksi kokeiltiin pyramidin mallista kattoa, 
mutta se ei kestänyt. Lopulta ryhmä päätyi tasakattoon. 



 

 

41 - Veli Ponteva ja legotalo 

 

42 - Eskarit päättivät, että kokeilemme eri tavoin talojen kestävyyttä. 

"Minä puhkun ja puhallan talosi kumoon": 

-puhaltaen 

-pillin avulla 

-tuulettimella 

-hiustenkuivaajalla 



 

Mikä taloista on kestävin? 

 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=Xz0GfliQcLruKd 
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Tuulta päin 

 

 

43 - Tammikuu toi meille vihdoin kunnon tuulet. Aamulla tehtyjen havaintojen ja tuulilukeman tarkistus kertoi, että tuulen 

voimakkuus oli 9m/s ja puuskissa jopa 15m/s. Lähdimme pihalle kokeilemaan kuinka tuuli liikuttaa kevyttä hallaharsoa. 



 

 

 

44 - Kannatti odottaa tuulenpuuskaa, joka otti hallaharsomme haltuun ja lennätti sitä useamman metrin ilmassa  



 

 

 

45 - Pihan metsikköön oli viety tuulikellot. Eskarit etsivät ne äänen perusteella.  



 

 

46 - Mistäpäin se tuuli tulikaan? -lounaistuuli, mihin suuntaan käännyn ja saanko viipperäni pyörimään.  



 

Tiedepäivä Lotan kanssa 

 



 

47 - Teimme laskuvarjot 

 

 



 

 

 



 

48 - Koehypyt kohti ruokailuaulaa! 

 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=qv4GwmepVQm6GU 

49 - Mitä laskuvarjolle tapahtui hypyn aikana? - "se meni päin kaidetta. Se varjo pullistu!"  

 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=qv4GwmepVQm6GU


Puhaltaen: Miten tuuli liikuttaa esineitä? 



 



 

 



 

Kuinka tuuli liikuttaa esineitä?  

Tätä kokeilimme erivärisillä paperiliuskoilla, joihin kiinnitettiin erilaisia esineitä: höyhen, klemmari,  

pyykkipoika,kivi, pumpulipuikko. Etukäteen pohdimme miten tuuli vaikuttaa esineisiin. Kaikki olivat 
sitä mieltä,että ne alkaa heilua vähän, koska tuuli osuu niihin suoraan.  

Paperiliuskat olivat pöydän reunassa kiinni ja asetimme ne metrin päähän tuulettimesta. Aloitimme 
kokeen, pienellä teholla, jota sitten kasvatimme 2 vaiheessa. 

" höyhen alkoi heilua heti" 

" pyykkipoika ei heilu, kun se on niin painava." 

Lasten toiveesta kokeilimme myös kivellä......ei heilunut mihinkään. Eskarit ehdottivat, että veisimme 

samat esineet ulos ja kokeiltaisiin kuinka käy oikeassa tuulessa. Tämän kokeen toteutamme 

myöhemmin, koska ulkona oli jälleen tyyni sää. 



 



 

50 - Täytyihän sitä kokeilla miltä tuulenvire tuntuu. 



 



 

51 - Kokeillaan tuulen voimaa 



 



 



Miten tuulesta saa sähköä? 

 



 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=0UTcJvtDHxLNnO 

52 - Tuulivoimala antaa sähkön led-valolle.   

 

53 - 3DBearin avulla sijoitimme koulumme pihaan oman tuulimyllyn, josta saisi virtaa mm. sähköpyöriin ja sähköautoon. 

 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=0UTcJvtDHxLNnO


54 - Mitä, jos jokaisen omakotitalon pihassa olisi oma tuulimylly, josta saisi tarvitsemansa energian. 

 

55 - Suunnitelma tuulipuistosta. 

Lotta toi meille lainaan Juniversityltä LittleBits salkun. Pienissä 4-5 eskarin ryhmissä lähdimme 

tutkimaan salkun sisältöä ja kuinka saisimme aikaiseksi tuulimyllyt,joilla saataisiin sähkö veljesten 
taloihin. 

 

 



 

56 - Veli Pontevan legotalo sai myös sähköt.  

 

 



 

Ensiksi nimesimme osat. Eskarit ymmärsivät heti että tarvitaan ensin sähkön lähde ja tässä se oli 

patteri. Osa kerrallaan saimme tarvittavat osat kerättyä ja huomasimme, että eri väriset osat tuli 

kiinnittää toisiinsa järjestyksessä. Väärin tehdessä magneetit hylkivät toisiaan ja osat eivät 

kiinnittyneet toisiinsa.. Ryhmät päättivät keskenään mitä lisäosia halusivat liitettävän taloon. Välillä 

kokeiltiin ja mietittiin, miksi laite ei toiminut kuten oli aluksi suunniteltu. Ryhmässä aina joku keksi 

vastauksen ja niin saimme rakennettua toimivat tuulimyllyt valoineen ja äänineen. 

 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=ZEG7hrbVaBLG54 

57 - Olkitalo sai oman tuulimyllynsä, josta saatiin sähköä tuulettimeen ja sudenkarkottajaan. 

https://sway.office.com/nLC0OGGmVu8rgMHS#content=ZEG7hrbVaBLG54


 

 

 



Tuulipäiväkirja 

 

Harjoittelimme havaintojen tekemistä tuulipäiväkirjan avulla yhdessä vanhempien kanssa. Seitsemän 

päivän ajan tehtiin kotona havaintoja.  Tuulipäiväkirjat purettiin yhdessä vertailemalla tehtyjä 

merkintöjä mm. ilman lämpötilasta ja tuulen voimakkuudesta. Samalla pohdimme miksi samana 

päivänä voi lämpötila tai tuulen voimakkuus vaihdella. Huomasimme, että sää voi muuttua päivän 

aikana. Riippuu myös kellonajasta milloin havainto on tehty. Tutkimme päiväkirjasta mittausjakson 

lämpimimmän ja kylmimmän päivän. Sekä tuulisimman ja tyynimmän päivän. Tuulihavaintojen 

kautta olemme harjoitelleet kielentämään havaintoja ja tuntemuksia. Onko sää tosi kylmää vai tosi 

kuumaa ….voiko se olla jotain siltä väliltä: viileää, lämmintä, kosteaa, tuulista jne. Tuulee: onko 

kyseessä tyyni, heikko, kohtalainen, kova vai myrskytuuli? Miltä eri tuulen voimakkuudet tuntuu ja 

miten ne näkyy ympäristössä? Joka aamu olemme täyttäneet myös aamupiirillä päiväkirjaa ja 

tutkineet Ilmatieteenlaitoksen paikallissää ennustetta ja vertailtu Pirkkalan lentokentän sää 
havaintoihin. Samalla olemme tarkistaneet lämpötilan Kalkunvuoressa ja havainnot Eskariin tullessa. 

TUULIPÄIVÄKIRJAN TUTKIMISTA 22.1.2020 

 10.1 PERJANTAI 

Lämpötila oli eskarissa aamulla -3  ja kotona -3 

11.1 LAUANTAI 

kotona tehtyjä havaintoja lämpötilasta: -2, -1, -1,-3,-3,-4, 0  

Mistä johtuu, että on erilaisia havaintoja? "KAIKKI ON TEHNYT HAVAINTOJA ERI KELLONAIKAAN" 



Tuulensuunta yleisimmin: LÄNSITUULI , LOUNAISTUULI tai LUOTEISTUULI 

Tuulensuunta: 12.1 ja 14.1 ylhäältä eli POHJOISTUULI ,16.1 itätuuli 

Kylmin lukema päiväkirjassa:  

-4 (11.1) 

Lämpöisin lukema: 

+7 (15.1) 

 Tuulen voimakkuus suurin: 

9m/s 14.1,15.1 

10m/s 14.1 

 Tuulen voimakkuus pienin, tyyni sää: 

4 m/s 18.1 

2 m/s 10.1, 20.1 

1m/s 12.1 

 



 

 



 

Onko avaruudessa tuulta? 

 



31.1 Alamme lähestyä projektin loppua.  

Teimme mielipidekyselyn aiheesta: nosta peukalo ylös, jos olet sitä mieltä että avaruudessa on tuulia 

                                                              laske peukalo alaspäin, jos olet sitä mieltä, että ei ole 

Tulos: 16 avaruudessa ei ole tuulia 

              2 kyllä, avaruudessa on tuulia 

Asiaan vastausta lähdimme etsimään lukemalla Kunnaksen "Kaikkien aikojen avaruuskirjaa" sekä 
katsomalla videon: paxi ja aurinkokuntamme. 

Saimme tietää aurinkotuulesta ja planeetoista, joilla tuulee todella kovaa - pohdimme 

tuulennopeutta jos se on 400km tunnissa. 

Mielenkiinnon herätti kuva Sähköpurjeesta ja saimme tietoa, että aurinkotuulta voidaan hyödyntää 
ja siitä saadaan energiaa, joka työntää avaruusalusta eteenpäin. 

Yhteistyössä teimme pienen infotaulun, johon kerättiin eskareita kiinnostaneet asiat.  

 



Mitä olemme oppineet tutkiessamme tuulta? 

 

Projektin aikana olemme aina palanneet tutkimuskysymyksiin ja kerranneet mitä on jäänyt mieleen, 

olemmeko löytäneet vastauksia.  

Opin: 

"Tuuli on nopea, tuuli tulee eri suunnista, tuuli voi olla nopea tai hidas." 

"Voi havaita mistä suunnasta tuuli tulee - kääntää kasvot tuulen suuntaan tai nuolaisee sormen 
päätä." 

"Tuulen voi nähdä: järven aalloista, puiden oksista, taivaalla liikkuvista pilvistä, lentävistä lehdistä." 

"Tuulen voi kuulla: aalloista, puista." 

 Täytimme vielä monisteet:  

Piirrä ja kerro tuuli-tutkimuksista 



 

 

 



 

Aikuisen näkökulmasta oppimista on tapahtunut, samoin eskarit ovat oppineet ajattelemaan ja 

tekemään tarkkoja havaintoja ympäristöstä. Sanavarasto on kasvanut: onko olemassa muita 

vaihtoehtoja kuvailla ulkoilmaa kuin tosi kylmä tai tosi lämmin. Olemme oppineet uusia 

käsitteitä, tekemään tilastoja, oppineet ilmansuunnat ja lukemaan säätiedotusta. Ennen kaikkea 

ryhmätyötaidot ovat kehittyneet ja eskarit huomasivat, että kaikkea ei voi tehdä yksin. Välillä on 

helpompaa kun tekee asioita yhdessä. Moni on rohkaistunut myös osallistumaan aktiivisemmin ja 

kertomaan mielipiteensä vaikka se poikkeaisi kaverin ajatuksista. 

Me aikuiset olemme jälleen oppineet heittäytymään ja tarttumaan lasten kysymyksiin. Lasten 
innokkuus ja osallisuus on vienyt tätä projektia eteenpäin ja vielä on paljon kokeilematta. 



Purjeautokisat; eskarit vastaan viskarit 

 

 



 

Mietimme jotain yhteistä tekemistä tuuli-projektiin liittyen. Eskarit ehdottivat puhalluskisaa. 

Löysimme sabluunan purjeautoon, joka käyttää tuulta liikkumiseen. Parityönä teimme 8 kpl autoja 
tulevaa kisaa varten. Lisäksi eskarit kirjoittivat ja suunnittelivat kutsun.  

 

 



 

 

58 - Meistä tutkiminen on kivaa! 


