
Tuulitutkimuksia Taipalsaarella 

 





 



Keskustellaan metsäretkellä sään vaihtelusta Suomessa eri vuodenaikoina. Millaisia tuulia lapset 
ovat huomanneet, Saimaan rannalla, veneillessä, uidessa, metsässä, eskarin pihalla. .Emma: 
ukkonen ja kova tuuli ovat pelottavia. Anton: tuulen ääni on pelottava. Miksi se ujeltaa? Päätetään 
selvittää ujelluksen syy. Mitä se tuuli onkaan? Mikä tuulella liikkuu? Ilma tiesi Otso. Saako ilma 
aikaan äänen? Saa jos osuu johonkin, niin kuin vaikka huuliin ja tulee vihellys. Missä tuuli on 
ihmisen ystävä? Milloin tuulesta on haittaa? Onko ilma ainetta? 

On varmaan ainetta, kun ei sllä vois muuten täyttää polkupyörän rengasta /Otso Eikä 
ilmapalloa/Aleksis Ei ole ainetta kun ei sitä voi koskettaa/Emma Voipas kun päästän ilmapallosta 
ilmat, se pärisee siun nenälle/Anton Tätä päätimme tutkia, koska asia ei ollut kaikille selvä. 

 
Tuuli syntyy kun maapallo lämpenee ja kylmenee/Veera T. Aurinko lämmittää maanpintaa eri 
puolella maapalloa/Veera T, niin eri leveysasteilla, tarkentaa Aleksis, hän on eskarin 
avaruustieteilijä. Veera T: Opittiin lisää kun Luma-Suomen aikuinen ja nuoret kävi kylässä. 
Auringosta tulee voima ja kun aurinko lämmittää eri  paikkoja niin kylmä ilma liikkuu sinne 
lämpimään. Emma: Mie muistan sen siitä laulusta, Kylmästä lämpimään.  
Maapallolla kulkee ilmaa, ja se on se tuuli /Otso Menee viileää ilmaa päiväntasaajalle. Noel:  Tuuli 
menee kylmästä lämpimään, aivan kuin muuttolinnut syksyllä. Lämmin ilma vaihtaa paikkaa.  
Lasten suunnitelmat: 
TUULIHATTUTUTKIMUKSIA- Etsitään roolivaatteista hattuja. Mahdollisimman suurilierisiä. 
Mennään avonaiselle paikalle keskelle pihaa. (jos menet rantaan muista kiinnittää hattu narulla 
kiinni vyötärölle, tai hattu karkaa) 
DIGITAALINEN TARINANKERRONTA Green screenin avulla tarinoita eskarin tapahtumista, lasten 
mielikuvituksesta ja tuulihattututkimuksista 
ÄÄNTEN ÄÄNITTÄMISTÄ- mistä syntyy tuulen humina. Tuulen ääni voi olla pelottavaa. 
Ukko tiesi, että komposti kuumenee. Maapallokin kuumenee, jos kaikki jätteet haudataan, eikä 
kierrätetä viisaasti. Naulasimme metallia, kangasta, omenan, puuta, muovia ja kiinnitimme 
lasipurkin lautaan. Teimme maatumiskokeen pienissä ryhmissä keskustellen, naulaten, 
valokuvaten ja haudaten tutkimuslaudat. Lapset miettivät mitä eri aineille tapahtuu. Laudat 
kaivetaan ylös toukokuussa. 

 











 



                                     

kuivajäätä, 
hiilidioksidia 

3 D kyniä, kiertotalous. Muovi on 
kierrätysmuovia. 
  



Hatuista vois tehdä 
tuulimittarin. Ja se pyörisi kovaa kun tuulee. Se ois hauska. /Emma 



Emma esitteli meille energiakirjan



 
Jos tuulee on kylmä ja sitten pitää tajuta laittaa lämpimästi päälle. Pinja 



Jos pullossa ei ole mitään, miten se ei mikään lennättää raketin? Mitä? /Anton 
On se ilma jotain se ei mahdu enää pulloon kun me hypätään pullon päälle. /Aada 

 
  



 Kirjassa putti lensi samaan paikkaan, kuin 

kaikki tuulen mukaan karanneet hatut. 

 
Teimme erilaisia tuulen ääniä. Tuulen ääni muuttuu, kun sen törmää johonkin. 
Vaikka pulloon.  



Tässä 
metsässä kuului vain hiljaista suhinaa. Siellä kuului eri ääni, kun siellä oli 
lehdet puissa. Oiva 

 

 

Oltiin itse puita erilaisissa myrskyissä. Lauri keksi hurrikaanin ja kaikki puut kaatui. 

 



Tehtiin 50 erilaista autoa, 
jokaiselle omat ja testausautoja myös./ Oskar 

Kirsi teki kuumalla naulalla reiät 
korkkeihin. Tiia oli myös hyvä tekemään niit reikiä./ Noel 

 



 

Aika paljon testailtiin, ennen 
kuin sai tehtyä hyvän auton./Jooa



 



Ukko: ilmaa ei tunnu. Mutta sitten kun juoksi, 
sitä oli liikaa edessä. Eikä päässyt eteenpäin. Urho: Meillä oli lentokoneitakin mukana, niitä ilma ei 

haitannut. Niillä oli terävä kärki.  

Metsässä esitettiin pienissä ryhmissä 3 pientä porsasta ja iso paha susi. Ja sain tehdä sinne tiilitalon, muisti 
Anton. 



 

Taipalsaaren tuuleen ja tuulisuuteen vaikuttavat Saimaa, maasto- ollaanko pihalla vai metsässä, 
supassa vai Suuren Saimaan rannalla. Päätimme retkeillä erilaisissa paikoissa kotiseudulla ja 
havainnoida tuulta.  
Sarviniemessä oli -22 C pakkasta ja kova tuuli. Hetki ihalitiin ja juostiin bussiin lämmittelemään. Pinja: 
”poimin matkalta hienon kiven, sille oli tullu jäähattu. Se oli hieno.” Kivi on pakastimessa eskarissa. 

Ajoimme lossilla Jussilansalmen yli Jänkäsalon saareen. Lossinkuljettaja kertoi, ettei lossi kulje jos on kova 
tuuli. Siksi lossilla on tuulimittari. Nyt ei tuullut liikaa, mutta tuulimittari pyöri. Urho: Minua pelotti että 
upotaan. Ukko: mentiin pitkä matka järvellä jäiden keskellä. Lossin kuljettajan pitää joka aamu katsoa sitä 
mittaria. Otso: Ja yölläkin. Saareen ei pääse kuin vain lossilla. 

 



Ellen Tähän on 200 vuotta sitten lentänyt 
tuulen mukana pieni siemen. Nyt se on näin iso mänty. Eikä tänne tuule, eikä se voi kaatua.

 



  

Jenni Vartiaisen kirjan ideoilla havainnoimme ilmanpaineen vaihteluja. Koe tehtiin sisällä ja ulkona ja 
olisimme esitelleet sen kummiluokallekin, mutta toistaiseksi korona esti.  

Mistä syntyy tuulen voima? Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien PS-kustannus 2018 

 

Koululla kävi Tsekeistä Erasmusvieraita ja kerroimme lapsilähtöisestä tiedekasvatuksesta päiväkirjamme 
avulla. 



Luimme tarinoita tuulen 
mukana lentävistä siemenistä. Lapset sepittivät tarinoita tuulen mukana lentävistä tontuista, Jokainen sai 
pudottaa tontun A-tikkailta. Tonttu pyöri alas tunturilta haaraniittihatussaan. Jatkoi matkaa tuulivoimalla 
kulkevalla autolla. Joita rakennettiin kotoa tuotujen renkaiden (muovikorkit) avulla ja Lappeenrannan 
Instrumentariumin kierrätysrasioiden avulla kaikkiaan 50. Otso: Piti testailla et löyty parhaat renkaat. Leo : 
Ja että ei tehty pohjaan reikiä vaan laitettiin pillit ja tikku niiden läpi.

 





ilman pyöriä pilli lensi. Valtteri halusi kokeilla pari 
kertaa. Maitopurkin korkki on paras, siinä on hyvä pito tiesi Valtteri. 

Veera: Anna tikun olla pitkä. Pujota ekaks yksi 
pyörä ja sitten tikku pillin läpi. Pilli on jo pohjassa liimattuna. Sitten toinen korkki ja sitten katkaistaan tikku. 
Jos pyörät hankaa niin auto liikkuu vaan hiljaa. Valtteri: Jos on paksu pilli, niin auto menee tosi lujaa, mutta 
sitten on tankki tyhjä! Meni vaan vähän matkaa. Laitan tällaisen tavallisen pillin.  Auto menee sitten aika 
pitkälle. 

Katsoimme Taiteilijoiden taivaat-ohjelman ja etsimme sieltä tuulta. Mietimme, millaisia tuulia siellä näkyi. 
Lapset miettivät onko taulun sää totta. Onko sellainen sää oikeasti ollut? Ovatko laivat olleet vaaroissa 
myrskyissä? Jos taulussa näkyi tuulta tai kuuli sanan tuuli vietiin palikka laatikkoon. Näkyi paljon tuulta. -
Emma. 

SYYSKUU yksi tuulinen päivä 

LOKAKUU 7 tuulista päivää 

MARRASKUU 5 tuulista päivää 

JOULUKUU 7 tuulista päivää 

lapsi tuullitutkijoiden mielestä 

  



Tuulen suunta on se mistä tuuli tulee meitä päin, Anton. Pohjoistuuli puhaltaa pohjoisesta ja se on kylmä, 
Oiva. 

Tuuli menee kylmästä lämpimään. Nähtiin ilmapallossa ilmanpaine, kun ilmapallo suureni lämpimän pullon 
päällä ja kutistui kun oli kylmäpaloja pullon luona. Ilmanpaine tekee sitä tuulta. Ja auringosta tulee tuulen 
voima. Koska aurinko lämmittää ja tulli menee sinne lämpimään, kylmästä pois. Veera T. 

Kysyttiin Seija Paasoselta milloin tulee taas hattujen lennätystuuli. Tuulta voi ennustaa. Tuulen puuska voi 
katkaista sähköt kun puita kaatuu. 
Ukkospilvien kanssa saapuu tuulenpuuskia.  Ukko Myrsky on voimakas tuuli. Urho. 
Miten arvioida tuulen voimakkuutta? Silloin kun ei tuule, menee lämpölaitoksen savu ylös. (koulun 
vieressä).Jos hattu lentää pois päästä on puuskainen tuuli. 
Tuulen tuntee iholla. Saimaalla on aaltoja. Metsässä havupuut heiluvat, puiden lehdet kahisee, Suomen 
lippu heilui paljon itsenäisyyspäivänä. 
Jos tuulee oikein kovaa. Tuuli estää kulkemisen. Puut heiluvat puolelta toiselle. 
Myrskyssä puu voi kaatua. Lähellä saunan päälle kaatui ensin yksi puu, sitten toinen puu. Ne oli mäntyjä. 
Elsa E. 

 

 

 
Tää lumiukko ois kaatunut tuulen voimasta- oikeasti tehtiin tämä loikoilemaan Röytyn kotiseututalon 
lähelle. Kun hassuteltiin. 

LUMA-viikolla lähti kotiin valokuvia Tuuliprojektista. Vanhemmat katselivat kuvat lastensa kanssa ja 
kirjottivat lasten ajatukset muistiin. Kuvat palautettiin eskariin ja luettiin lasten kanssa yhdessä pienissä 
ryhmissä. Kuvista ja jutuista saimme uutisviikolle uutisia. 



Katsoimme Taiteilijoiden taivaat-ohjelman ja etsimme sieltä tuulta. Kun kuuli tai näki tuulta, vietiin palikka 
laatikkoon.  Mietimme, millaisia tuulia siellä taidemaalauksissa näkyi. Lapset miettivät onko taulun sää 
totta. Onko sellainen sää oikeasti ollut? Ovatko laivat olleet vaaroissa myrskyissä? 

 

 

Oiva: “ Kirsi kertoi sadun kolmesta porsaasta ja 
sudesta. Susi puhkui heinä-talon nurin, risutalon nurin ja legotaloa ei saanut nurin. Muut talot kaatuivat 
paitsi legotalo ja possut pelastui. 



Joku piteli putkea, toinen hyppäsi pullon  

päälle. Paperiraketti piti saada lentämään. Jos pullossa olisi ollut vettä olisi lentänyt vesivoimalla, nyt lensi 

tuulivoimalla. Ilma on ainetta! Oiva 

 Eskarissa oli yliopistolta LUMa-Saimaan 
vieraita, ne kertoi tuulesta. Puhallettiin kuivajää-hiilidioksiidiin hirmumyrsky. 

Aurinko lämmittää maata ja kylmä ilma alkaa liikkua sinne lämpimään päin. Veera T. 

Hautasimme syksyllä lautaan naulattuja jätteitä maahan ja teimme ennusteen, mitä tapahtuu vuoden 
aikana. Keskustelimme lasten kanssa että maapallo voi hyvin, eikä tule myrskyjä, kun opimme lajittelua ja 
kiertotaloutta. Etelä-Karjalan jätehuolllon Hyötyjengi esitteli meille kiertotaloutta nukketeatterin keinoin. 



 



 

Retkellä Sarviniemessä, siellä oli ihan tosi, tosi kylmä tuuli. Tuuli oli vissiin tuonut vettä puun oksille. Ne oli 
muuttuneet lumeksi. Samana päivänä ei ollut muualla niin kylmä. Emma 

 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/kielikarhu-oppikirjasarja/kielikarhu-2/hyvan-saan-aikana/saa-ja-
vuodenajat 

Jenni Vartianen Mistä syntyy tuulen voima PS-kustannus 2018 

Kirsi Rehunen Tiedeleikkejä Pikkututkijoille PS-kustannus 2017 

Emma esitteli meille oman energiakirjansa: 

VAU-kirja Ihmeellinen energia kustantaja: Vaukirja, 2010 

kuvittaja: Bill Ledger, Derek Bacon 

kirjailija: Stan Cullimore 

LUMA-Saimaan vieraat /UniLUT Lappeenranta, opiskelijoita tuuli-teeman parissa 

Vierailijat Etelä-Karjalan Jätehuollosta, Hyötyjengi 

 

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/kielikarhu-oppikirjasarja/kielikarhu-2/hyvan-saan-aikana/saa-ja-vuodenajat
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/kielikarhu-oppikirjasarja/kielikarhu-2/hyvan-saan-aikana/saa-ja-vuodenajat
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_publisher&term=vaukirja
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_published&term=2010
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_published&term=2010
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_illustrator&term=bill-ledger
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_illustrator&term=derek-bacon
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_illustrator&term=derek-bacon
https://www.vaukauppa.fi/?taxonomy=pa_writer&term=stan-cullimore

