
 

ÖTÖKÖITÄ  

LUONNONMATERIAALEISTA 
 

Ötökkä-sanalla voidaan viitata mihin tahansa pieneen selkärangattomaan eläimeen. Tässä tehtävässä 

herätellään kiinnostusta ötököiden maailmaan elämyksellisyyden keinoin ja opitaan samalla uusia 

asioita niiden rakenteesta, elintavoista ja merkityksestä sekä kehitetään tieteellistä ajattelukykyä.  

Ennen työn aloittamista on hyvä kerrata Jokamiehenoikeuksien perusteet. Lopuksi voit hyvin jättää 

teoksesi maastoon ilahduttamaan muita luonnossa liikkujia. Kovin pitkäikäisiä tämmöiset eivät ole, 

joten kannattaa ottaa kuva muistoksi heti työn valmistuttua. 

1. Luontotaideteos 

Ehkä sinulla on jo valmiiksi mielessä jokin lempiötökkä. Mieti, miltä ötökkä näyttää ja mitä värejä siitä 

löytyy. Katsele sitten ympärillesi luonnossa. Löydätkö vastaavia värejä ja muotoja? Luovuus ja 

persoonallinen näkemys on sallittua. Valitse taideteoksellesi sopiva paikka ja lähde rakentamaan 

ötökkää löytämistäsi luonnon aineksista.  

2. Selkärangattomien eläinten rakenne 

Tämä tehtävä on erinomainen tapa selkärangattomien ryhmittelyn ja tunnistamisen opiskeluun tai 

kertaukseen. Kannattaa aloittaa tutustumalla erilaisiin selkärangattomien ryhmiin joko luonnossa tai 

kuvien avulla. Voidaan toki myös ensin yrittää rakentaa jokin eläin ulkomuistista ja tehdä sen jälkeen 

tarvittavat korjaukset. Olennaista on jalkojen määrä ja se, miten jalat sijoittuvat. Montako osaa tai 

jaoketta eläimen vartalossa on? Onko eläimellä siipiä ja jos niitä on useampia, niin ovatko ne 

keskenään samanlaisia? Mitä muita yksityiskohtia eläimessä on (esim. tuntosarvet ja niiden rakenne)? 

Luonnonmateriaaleista askartelemalla voit myös havainnollistaa vaikkapa hämähäkin ja lukin 

eroavaisuuksia. 

3. Sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin 

Ötököitä elää monenlaisissa elinympäristöissä kuten kasvillisuuden joukossa, maaperässä, kallioilla ja 

vesissä. Ilman ötököitä ei elämä maapallolla olisi mahdollista, sillä ne suorittavat hyvin tärkeitä tehtäviä. 

Tällaisia ovat kasvien pölytys (kimalaiset, mehiläiset, perhoset), eloperäisen aineksen hajottaminen ja 

ravinteiden vapauttaminen (änkyrimadot, hyppyhäntäiset, punkit) sekä maaperän kuohkeuttaminen 

(lierot). Ne ovat myös merkittävä osa monissa ravintoketjuissa niin ravintolähteenä (mm. linnuille ja 

lepakoille) kuin muiden eläinten kannan säätelyssäkin (hämähäkkieläimet). Kunkin eläinlajin koko, 

vartalon ja raajojen muoto sekä mm. hengityselimistö (keuhkot / kidukset) ovat kehittyneet juuri sen 

elintapoihin ja ympäristöön sopiviksi. Yksi hyötyy huomioväristä ja toinen taas suojaväristä. Jotkut ovat 

petoja (rotevia) ja jotkut kasvinsyöjiä (hennompia). Ravinnon käyttöön liittyen eläimillä on erilaisia 

rakenteita, kuten leukaraajat, myrkkypiikit, imukärsä tai makuaistireseptoreja jaloissa.  

Valitse aiheeksi jokin selkärangaton ja aloita pohtimalla millaisessa ympäristössä se elää, mikä on sen 

tehtävä ekosysteemissä, mitä se syö ja mitä erityisiä sopeumia sillä on. Miten nämä näkyvät sen 

ulkonäössä? Rakenna eläin luonnonmateriaaleista. Vaihtoehtoisesti voit kuvitella löytäneesi jonkin 

uuden lajin, keksiä sille kuvaavan nimen ja esitellä sen ominaisuuksia taideteoksessasi. Valtaosa 

maapallon lajeista on nimittäin vielä tuntemattomia ja näistä suurin osa on juuri selkärangattomia.  

 


