KIVAA TEKEMISTÄ KOKOUKSIIN
PAKKASKELEILLE!
Saippuakuplat pakkasessa eli jääkuplat
Kun saippuakuplia puhaltaa pakkassäässä syntyy hienoa jääkuplia. Puhaltamiseen tarvitaan kärsivällisyyttä ja reilusti
pakkasta. Tarvitset puhaltamiseen purkin saippuakuplavedelle sekä välineen, jolla puhaltaa kuplia. Välineeksi sopii
siihen tarkoitettu puhallin mutta sellaisen voi askarrella myös itse esimerkiksi vanhasta sähköjohdosta tai
rautalangasta.
Saippuakuplavesi:
35 ml astianpesuainetta
3 ml glyserolia (apteekista)
2 rkl sokeria
2 dl lämmintä vettä
Puhalla kuplat hitaasti, etteivät ne rikkoudu ennen jäätymistä. Ole kärsivällinen, puhaltaminen vaatii harjoittelua eikä
kaikki kuplat siltikään pysy ehjinä.

Jäätelöä lumen avulla
Jäätelöä voi valmistaa myös lumen avulla näppärästi ulkokokouksessa!
Tarvikkeet:
2 vahvaa pakastepussia, toinen 1 litran ja toinen 3 litran
3 rkl suolaa
lunta
1/2 dl kuohukermaa
1 dl maitoa
1 rkl sokeria
1 tl vaniljasokeria
Valmistus:
Laita pienempään pussiin maito, kerma ja sokerit. Sulje pussi hyvin. Laita pienempi pussi isomman pussin sisään ja
täytä isompi pussi lumella ja suolalla. Sulje pussi. Puristele ja ravista pussia muutaman minuutin ajan. Jäätelö on
valmista nautittavaksi! Voit lisätä reseptiin myös esimerkiksi marjoja tai suklaata.

Naskaliviesti
Naskaliviesti on leikkimielinen kilpailu pulkkia ja naskaleita käyttämällä.
Naskaliviesti voi toimia lämmittelyleikkinä esimerkiksi kokouksessa jonka
aiheena on heikot jäät ja jäistä pelastautuminen.
Tarvikkeet:
joukkueiden verran pulkkia
naskalit jokaisella joukkueelle
Säännöt:
Joukkueiden tehtävänä on suorittaa annettu matka mahdollisimman nopeasti
pulkilla edeten viestiperiaatteella. Pulkassa saa joko istua tai maata ja eteenpäin liikutaan naskaleita käyttäen.
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Lumiveistoksia
Lumiukon tai lumiveistoksen teko onnistuu myös pakkaslumesta. Tällöin tarvitaan kuitenkin hieman apuvälineitä.
Tarvikkeet:
iso pahvilaatikko
lapio
muita työvälineitä veistoksen muotoiluun esim. saha.
Toteutus:
Täytä pahvilaatikko lumella, noin 20-30 cm kerrallaan ja tiivistä lumi joko lapiolla tai polkemalla jaloin. On tärkeää
tiivistää lumi joka täyttökerran jälkeen! Kun laatikko on täynnä, odotetaan hetki, jotta muotissa oleva lumi tiivistyy.
Odotellessa voi juoda, vaikka lämmintä mehua tai kaakota. Koputtele laatikon kylkiä kevyesti kämmenellä, jotta
pahvimuotti irtoaa lumesta ja nosta muotti pois. Ja sitten ei muuta kuin veistelemään!

Muuta tekemistä:
Pulkkamäki
Luistelu
Lumilinnat
Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta: http://talviseuranta.fi/
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