
NÄIN TEET TOIVOA ILMASSA -KORTIN

Tarvikkeet:

• Kierrätyspahvi esim. markettien pehmopaperilavojen tukipahvit (kysy lupa 
henkilökunnalta)

• Puu -leimasin, väri ja puikkoliima
• Sakset, viivain ja sukkapuikko
• Teenhaudutuspusseja, ompelukone ja kuivattuja koivunlehtiä (jos teet useampia 

kortteja, kysy lupa lehtien riipimiseen maanomistajalta)
• Tulosta Suomen Lähetysseuran nettisivuilta www.suomenlahetysseura.fi/

seurakunnalle/materiaalit Toivoa ilmassa neliöarkki, lappu koivunlehtipussiin ja 
kirjekuoren kaava, jonka sisään kortti mahtuu

Ideana on askarrella kierrätysmateriaaleista kortti, jolla voit muistaa ja onnitella 
ystävää. Samalla voit tukea Suomen Lähetysseuran ympäristöhankkeita Tasaus-
keräyksen kautta.

Kierrätyspahvien harmaat ja ruskeat sävyt luovat kortin puu-teemalle luonnonlähei-
sen pohjan, jota voi väreillä muokata oman maun mukaan.

Kortin sisälle tulee kuivattuja koivunlehtiä sisältävä pussi, joka hautuessaan kuumas-
sa löylyvedessä antaa saunaan kesäisen koivuntuoksun. Korttien valmistelut aloi-
tetaan siis kesällä keräämällä ja kuivaamalla koivunlehtiä. Jos et kuitenkaan jaksa 
odottaa, vaan haluat saman tien osallistua Tasaus -keräykseen, voit toteuttaa kortin 
ilman koivuntuoksuakin. Näin kortti toimii eräänlaisena aineettomana lahjana.

Käännä! Ole hyvä!

Ohjeet: Raija Pajuniemi / Suomen Lähetysseura



Näin teet kortin:

• Leikkaa korttipohja tukevasta pahvista koko 12 x 24 cm.
• Nuuttaa kortti keskeltä, taittokohdasta sukkapuikkoa

ja viivainta apuna käyttäen. Näin saat kortin taittumaan
siististi

• Koristele kortin kansi puu -teemalla suoraa pahville tai
tapettineliölle (9 x 9 cm). Kehykset saat liimaamalla
tapettineliön alle isomman neliön vaikkapa lehtikuvasta
(9,5 x 9,5 cm)

• Leikkaa ja liimaa Toivoa ilmassa -neliö keskiaukeamalle.
• Kortin pystyy tekemään ohuemmastakin pahvista: leik-

kaa 12 x 36 cm pala, taita se haitaritaitoksella kolmeen
osaan (neliöksi) ja liimaa kaksi vierekkäistä neliötä yh-
teen kortin taustaksi. Kansi vahvistuu koristelun myötä

Koivunlehtipussi:

• Leikkaa ja liimaa lehtipussin ”teelippu” pahville.
• Täytä teenhaudutuspussi kuivatuilla koivunlehdillä (noin

5-6 grammaa)
• Ompele pussi kiinni ja samalla ompeleella ”teelippu”

pussiin
• Laita pussi kortin sisään, tee reikä kortin molempiin reu-

noihin ja solmi kortti kiinni narulla

Kuori:

• Jos tarvitset useampia kirjekuoria, kaava kannattaa
jäljentää tukevalle pahville. Piirrä, leikkaa, nuuttaa, taita
katkoviivojen kohdalta ja liimaa sivut kiinni

Laita kortti postiin ja ilahduta ystävääsi!

Lue lisää Tasaus-keräyksestä osoitteessa: 
www.suomenlahetysseura.fi/tasaus/ 


