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100 tapaa harrastaa- yhteiskollaasin ohjeistus
Suomi 100- teema näkyy Lastenviikon pop up- tapahtumissa 100 tapaa harrastaa- yhteiskollaasin
avulla. Tämän yhteiskollaasin tarkoituksena on tehdä näkyväksi se, mitä kaikkea voi harrastaa ja
millä tavoin. Tapoja harrastaa on niin monta kuin on ihmisiäkin, on viesti, jonka haluamme välittää.
Kollaasista on kaksi versiota: isompaan ja pienempään tapahtumaan. Voit valita niistä vaihtoehdon,
joka toimii parhaiten ohjelmassasi. Kollaasin ohjeistus sisältää sekä sanallisen selostuksen että
kuvallisen havainnoinnin (sivulla 2). Ohjeistus isompaan tapahtumaan löytyy alta (sivu1) ja
pienempään tapahtumaan sivulta 3.

1. 100 tapaa harrastaa- yhteiskollaasin ohjeistus isompaan tapahtumaan
Tarvikkeet
•
•
•
•
•
•
•
•

iso paperi: 180 cm leveä ja 41 cm korkea (mitat vastaavat kahtatoista A3- kokoista paperia)
sinistä kartonkia tai paperia
valkoista kartonkia tai paperia
sinitarraa
teippiä
paperiliimaa
sakset
valkoisia, sinisiä ja mustia puuvärikyniä/tusseja

Valmistelut
1. Kiinnitä seinälle iso paperi. Paperi voi olla yhtenäinen pala tai koostettu esimerkiksi useasta
A3- koon paperista.
2. Hahmottele paperin keskelle ääriviivat tekstistä SUOMI 100. Ääriviivat auttavat asettamaan
kortit tekstin mukaisesti.
3. Leikkaa siniset ja valkoiset A4- koon paperit tai kartongit neljään osaan. Yhden kortin mitaksi
tulee tällöin: leveys 10,5 cm ja korkeus 15 cm.
4. Asettele siniset kortit tekstin sisälle, kirjainten muotoa mukaillen. Valkoiset kortit asetellaan
tekstin ympärille.

Tapahtuman aikana
Ihmiset saavat vapaasti valita, kirjoittavatko/piirtävätkö tekstin sisällä vai ulkopuolella oleviin
kortteihin. Tarkoituksena on, että yksi henkilö piirtää/kirjoittaa yhteen korttiin. Tapahtuman aikana
jonkun on hyvä ohjeistaa ihmisiä, miten kollaasin kanssa on tarkoitus toimia.
Innostaa osallistujia ottamaan kuva kollaasin edessä ja jakamaan kuvaa Instagramissa ja
Facebookissa tunnuksilla #harrastan #lastenviikko #suomi100. Muista myös itse ottaa kuvia sekä
kollaasista että tapahtumasta ja jakaa niitä somessa.
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Kuva kollaasista ja sen osista
Kuvassa harmaa alue edustaa paperia. Teksti Suomi 100 hahmotellaan keskelle paperia. Muistathan
piirtää tekstin tarpeeksi suureksi, jotta kortit mahtuvat kirjainten sisälle.
Tekstin sisälle asetetaan siniset kortit tekstin muotoon ja valkoiset kortit tekstin ympärille. Näin
kollaasi mukailee suomen lipun värejä. Tapahtumaan osallistujat voivat käydä vapaasti kirjoittamassa
ja piirtämässä asetettujen korttien sisälle.

•

kuva yksittäisestä kortista, johon osallistuja piirtää tai kirjoittaa (kortin
mitat: leveys 10,5 cm ja korkeus 15cm = A4- paperi neljässä osassa)
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2. 100 tapaa harrastaa- yhteiskollaasin ohjeistus pienempään tapahtumaan
Tarvikkeet
•
•
•
•
•

iso paperi: 90 cm leveä ja 84 cm korkea (mitat vastaavat kuutta A3- kokoista paperia)
sinisiä post it- lappuja
sinitarraa tai teippiä
sakset
valkoisia, sinisiä ja mustia puuvärikyniä/tusseja

Valmistelut
1. Kiinnitä seinälle iso paperi. Paperi voi olla yhtenäinen pala tai koostettu esimerkiksi useasta
A3- koon paperista.
2. Hahmottele paperin keskelle ääriviivat luvusta 100. Muista piirtää teksti tarpeeksi suureksi,
jotta post it- laput mahtuvat lukujen sisään

Tapahtuman aikana
Jokainen osallistuja kirjoittaa yhdelle post it- lapulle mitä harrastaa ja miten. Osallistuja asettaa
oman lappunsa luvun sata sisälle.
Tapahtuman aikana jonkun on hyvä ohjeistaa ihmisiä, miten kollaasin kanssa on tarkoitus toimia.
Ihmisiä voi innostaa ottamaan kuva kollaasin edessä ja jakamaan kuvaa Instagramissa ja
Facebookissa tunnuksilla #harrastan #lastenviikko #suomi100. Muista myös itse ottaa kuvia sekä
kollaasista että tapahtumasta ja jakaa niitä somessa.

