
TONTTUJEN MAKRAMEE-PAJA  
7–12 VUOTIAILLE, 8–14 henkilöä, ( 3 t ) 
 

 
 
Kartanon tontut tietävät, että merimiehet, kalastajat 

ja partiolaiset ovat taitavia tekemään solmuja. Aika 
näppäriä ne ovat itsekin. Entä millaisia solmuja 

sinä osaat tehdä? Mitä kaikkea voi tehdä 
solmimalla?  
 

Tonttujen makramee-pajassa tutustut ikivanhaan 
solmuilutekniikkaan, saat tehdä solmuharjoituksia 

ja valmistat makrameetuotteen, jonka saat mukaan 
kotiin. Ja totta kai käyt tervehtimässä tonttuja! 
 

Ohjaaja: Taiteen perusopettaja Rose Savovaara 
Ilmoittaudu ohjaajalle 10.6. mennessä s-postilla 
rosesavovaara@gmail.com (lapsen nimi ja ikä + 

holhoojan yhteystiedot). Paja toteutuu, jos 
vähintään 8 lasta osallistuu. Toteutumisesta 

ilmoitetaan 10.6. mennessä. Osallistumismaksu 5 
euroa maksetaan työpajapäivään mennessä tilille 
OP FI12 5011 0920 0864 73 (viestikenttään 

"Makramee"). 
 



TONTUNOVIPAJA 
7–12 VUOTIAILLE, 8–14 henk ( 3 t ) 
 
 

Tontut kulkevat kartanolla monenlaisista ovista. 

Mutta millaisen oven sinä haluat tehdä pikkuisille 
tontuille?  
 

Tontunovipajassa tutustut Tonttulan tonttuihin ja 
kartanon alueen oviin. Saat valmistaa oman 

tontunoven kotitontuillesi. 
 
Ohjaaja: Taiteen perusopettaja Rose Savovaara 

 
Ilmoittaudu ohjaajalle 10.6. mennessä s-postilla 
rosesavovaara@gmail.com (lapsen nimi ja ikä + 

holhoojan yhteystiedot). Paja toteutuu, jos 
vähintään 8 lasta osallistuu. Toteutumisesta 

ilmoitetaan 10.6. mennessä. Osallistumismaksu 5 
euroa maksetaan työpajapäivään mennessä tilille 
OP FI12 5011 0920 0864 73 (viestikenttään 

"Tontunovipaja"). 
 

 



TONTTUJEN KIRJONTAPAJA  
7–12 VUOTIAILLE, 8–14 henk. ( 3 t ) 
 
 

Tontut nojailevat mielellään kartanon taitavasti 
kirjottuihin sohvatyynyihin. Jokaisella on oma 
lempityynynsä. Lilly-neiti kirjoi aikoinaan myös 

nimikirjaimensa pyyheliinoihin ja liinavaatteisiin. 
 

Tonttujen kirjontapajassa sinäkin pääset 
tutustumaan erilaisiin kirjontamalleihin ja 
harjoittelemaan kirjontaa mm. kassiin, jonka saat 

mukaasi kotiin. 
 
Ohjaaja: Taiteen perusopettaja Rose Savovaara 

 
Ilmoittaudu ohjaajalle 10.6. mennessä s-postilla 

rosesavovaara@gmail.com (lapsen nimi ja ikä + 
holhoojan yhteystiedot). Paja toteutuu, jos 
vähintään 8 lasta osallistuu. Toteutumisesta 

ilmoitetaan 10.6. mennessä. Osallistumismaksu 5 
euroa maksetaan työpajapäivään mennessä tilille 

OP FI12 5011 0920 0864 73 (viestikenttään 
"Kirjontapaja"). 
 

 



TONTTUJEN KIRJANSIDONTA,  
TYÖPAJA 7–12 VUOTIAILLE (8–14 henk.) 
 

 
Tontuista on tosi jännää selailla Hugo-herran ja 
Lilly-neidin paksuja albumeita ja päiväkirjoja, 

jotka ovat täynnä valokuvia, postikortteja ja muita 
muistoja kartanon herrasväen monilta 

ulkomaanmatkoilta.  
 
Tonttujen kirjansidontapajassa opit sitomaan 

itsellesi oman kirjan, johon voit tallentaa muistoja, 
merkitä muistiin tärkeitä asioita tai vaikka 

piirrellä ja kirjoittaa. 
 
Ohjaaja: Taiteen perusopettaja Rose Savovaara 

Ilmoittaudu ohjaajalle 10.6. mennessä s-postilla 
rosesavovaara@gmail.com (lapsen nimi ja ikä + 
holhoojan yhteystiedot). Paja toteutuu, jos 

vähintään 8 lasta osallistuu. Toteutumisesta 
ilmoitetaan osallistujille 10.6. mennessä. 

Osallistumismaksu 5 euroa maksetaan 
työpajapäivään mennessä tilille OP FI12 5011 0920 
0864 73 (viestikenttään "Kirjansidonta"). 

 
 


