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JÄRVITAIMEN 

Tuntomerkit: Taimen on monimuotoinen kala ja erityisesti väritys vaihtelee elinpaikan mukaan 

huomattavasti. Merissä ja järvissä taimenet ovat useimmiten kirkkaan hopeisia ja helposti 

sekoitettavissa lähisukulaiseen loheen. Jokivesistöissä ja puroissa elävät taimenet taas ovat usein 

ruskean ja keltaisen kirjavia. Taimenen värityksessä voi olla suuria poikkeamia jopa saman vesistön 

sisällä. Taimenen ja lohen tunnistaa toisistaan siitä, että taimenella pilkut ulottuvat myös kylkiviivan 

alapuolelle. Lisäksi taimenella pyrstön tyvi on tanakampi kuin lohella. Pyrstöstä löytyy vanhan 

sanonnan mukaan helppo tuntomerkki: ”Lohella on lovipyrstö, taimenella tasapyrstö”. 

KALAKAVERI  

4-6 luokkalaiset 

MATERIAALIT  

- kutistemuovia 
- rautalankaa, paksuus  n. 1mm. 
- järvitaimenen värisiä (harmaa, beige, ruskea, punainen, 

musta…)villalankoja  
- pahvia/kartonkia (tupsujen tekemiseen) 
- värikyniä 
- vesiohenteista lakkaa, pensseleitä 
- sakset, pihdit, rei’ittäjä 
- uuni ja leivinpaperia 
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TYÖOHJE  

1. Piirrä kalan pää, evät, ja pyrstö kutistemuoviin kaavan mukaan. Väritä.  

2. Leikkaa osat irti ja tee niihin reiät rei’ittäjällä. 

3. Kutista osat uunissa kutistemuovin mukana olevan ohjeen mukaan leivinpaperin 

päällä. 

4. Tee neljä tupsua (1 iso, 3 pientä) pujottamalla villalankaa kahden pahviympyrän 

ympärille. 

 
 

5. Pujota rautalanka aukileikkaamattomien tupsujen keskeltä. 

 
 

6. Leikkaa tupsut auki, sido keskeltä langalla, ja poista pahvi. 

  
 

7. Kiinnitä pää ja pyrstö rautalankaan. 

8. Kiinnitä eviin rautalankalenkit ja kiinnitä ne paikalleen tupsujen väleihin.  
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VARIAATIOVAIHTOEHTOJA JÄRVITAIMENEN TOTEUTTAMISELLE: 
 
- eri materiaalien käyttö; kalan osat voi toteuttaa esim. huovasta, puuhelmistä tai  virkaten. 
- kalan kokoamiseen voi käyttää myös esim. lankaa tai ketjua 
- pään ja pyrstön toteutukseen voi käyttää esim. nahkaa tai huopaa 
 

 

UPSUJEN KAAVAT, PAHVISTA  

(mittakaava 1:1)  

Leikkaa pieniä ympyröitä 6 kpl ( 3 tupsua) ja isoja ympyröitä  2kpl ( 1 tupsu). 
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KALAN OSIEN KAAVAT, 

KUTISTEMUOVISTA 

(mittakaava 1:1)  

 


