
SADEKEPPI  

Sadekeppi on alkujaan etelä-amerikkalainen soitin jonka ääni muistuttaa sateen ropinaa. Sitä 
lieneekin käytetty sateen tekoon liittyvissä loitsuissa. Sadekeppi on tehty alun perin kaktuksen ontoksi 
kuivuneesta rungosta, josta sojottavat piikit on irrotettu ja sitten painettu rungon sisään. Sisään on 
sitten pantu pieniä kiviä, savinokareita tai jyviä. Kun jyvät osuvat sisällä oleviin piikkeihin, kuuluu 
rapinaa joka jatkuu aina sitä pitempään mitä enemmän tekijä on jaksanut piikkejä pistellä. Tavallisesta 
pahviputkesta voi sadekepin tehdä monella tavalla. Yleisesti on putken seinämän läpi painettu 
rautanauloja. Tämänkertaisen ohjeen mukaan tehdyn sadekepin ulkopintaan ei jää mitään merkkejä tai 
naulankantoja vaan soittimen rakenne pysyy tekijän salaisuutena. Tekemiseen kannattaa varata aikaa. 
Kärsivällisen työn palkkana on hyvin toimiva, pitkään rapiseva sadekeppi. 

Tarpeet: pahviputki (vaikkapa kangasrullasta, mielellään aika ohutseinäinen), grillitikkuja, 3mm 
nailonnarua (ohuempikin käy, Piippo-naru on erinomaista), maissinjyviä tai herneitä, teippiä, 
pahvia 

Työ kalut: katkaisupihdit ja/tai sakset, huopakynä

Vaihe 1

Grillitikut teipataan kevyesti pöytään. Mitataan pahviputken sisähalkaisija. Huopakynällä jaetaan tikut 
osiin joiden pituus on pari milliä vähemmän kuin putken sisähalkaisija. Mittaaminen ja merkkaus 
aloitetaan tikun tylpästä päästä. 

Vaihe 2

Leikataan narusta pätkä joka on vähän yli kaksi kertaa putken mittainen. Ensimmäinen grillitikku 
painetaan narusta läpi narun puolenvälin paikkeilta. Tikku painetaan niin pitkälle että naru jakaa 
viimeisen tikussa olevan jaokkeen puoliksi. Tikku katkaistaan merkin kohdalta. 



Vaihe 3

Tikku painetaan yhä uudestaan suuntaa vaihdellen narun läpi ja katkaistaan. Työ jatkuu ensimmäisestä 
tikusta lukien kohti narun toista päätä. Lopuksi katkaistaan pois tikun terävä kärki. Mitä tiheämmin 
tikut ovat narussa, sen parempi. 3-4 tikkua mahtuu sentin matkalle. 

Tikuttaminen on miellyttävämpi tehdä jos narun jännittää vaikkapa kahden tuolin väliin - näin ei 
tarvitse pitää narusta kiinni. 

Vaihe 4

Kun naru on tikutettu lähes putken pituutta vastaavalta matkalta, narun toinen pää pujotetaan putken 
läpi. Koko naruhäkkyrä vedetään putken sisään.

Vaihe 5 ja 6

Sisä häkkyrän paikallaanpysymisen voi varmistaa tekemällä putken päihin pihdeillä tai veitsellä hahlot, 
joihin naru painetaan.



Vaihe 7

Putken toiseen pää hän kiinnitetään teipillä tähdenmuotoiseksi leikattu pahvilevy, jonka sakarat 
asettuvat putken ulkopintaa vasten. Putkeen kaadetaan maissinjyviä, herneitä tai vaikka muovikuulia, 
mikä nyt kokeillessa mukavimmalta kuulostaa. Putken toinen pää suljetaan myös teipillä ja 
pahvilevyllä. Putken voi koristella teipeillä, nauhoilla ja maalaamalla. Sitten sateentekoon. Syksy ei ole 
syksy ilman sateita. 


