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1 Johdanto 
 

Osana kotitalousopettajan opintosuunnan ”Opettaja työnsä tutkijana” -kurssia pääsimme 

suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuden peruskoulun 

kotitalousopetukseen opeta toisin -ajattelua hyödyntäen. Opetuskokonaisuuden 

tavoitteena oli poistua omalta mukavuusalueeltaan ja haastaa itseään ajattelemaan 

opettajuutta uudella tavalla. Halusimme hyödyntää kurssin tarjoamia mahdollisuuksia 

keskittymällä kuluttajuuteen ja vaatehuoltoon, sillä aikaisemmat 

harjoittelukokemuksemme ovat painottuneet lähinnä ruoanvalmistukseen.  

 

Opetuskokonaisuuden teemaksi valikoitui vaatteen elinkaari. Mielestämme aihe on 

kiinnostava, eikä sen kokonaisvaltainen käsittely kotitalousopetuksessa ole välttämättä 

helppoa. Kotitalousopetuksen eri sisällöt antavat kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden 

käsitellä kestävään kehitykseen liittyviä teemoja, koska siinä huomioidaan 

ympäristöllinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 

21).  

 

Vaatteiden eettisyys ja ekologisuus on ollut erittäin ajankohtainen aihe myös keväällä 

2020 ja siitä on puhuttu paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yle on julkaissut 

alkuvuodesta kaksi eri dokumenttia, jotka liittyvät vaatteen elinkaareen. Dokumenttisarja 

”Verta, hikeä ja t-paitoja” keskittyy vaatteiden alkutuotantoon ja se on ollut suosittu 

myös opetuskäytössä (Veikkolainen, 2020). Lisäksi Ylen tutkivan journalismin viikko-

ohjelma MOT teki vuodenvaihteessa selvityksen siitä, mihin maihin vaatekeräyksiin 

jätetyt vaatteet lopulta päätyvät (Knus-Galán & Kurki, 2020). Kuluttajia kannustetaan 

kestäviin kulutusvalintoihin vaateostoksilla, mutta yksittäisen vaatekappaleen eettisyyttä 

ja ekologisuutta voi olla haastava selvittää. Kuluttajalla on kuitenkin mahdollisuus 

vaikuttaa vaatteen kestävyyteen – ostotilanteen lisäksi myös vaatteiden oikeaoppisella 

huoltamisella ja harkitulla kierrätyksellä on merkitystä.  

 

Opetuskokeilun pedagogisiksi lähtökohdiksi valitsimme sosiokonstruktivistisen 

oppimiskäsityksen sekä seikkailu- ja elämyspedagogiikan. Näiden lähtökohtien avulla 

muodostimme vaatteen elinkaaren ympärille rakennetun ”Amazing Race” -formaattiin 

perustuvan seikkailupelin, johon oppilaat pääsivät itse suunnittelemaan rasteja. 
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Opetuskokeilu suunniteltiin kahden oppitunnin mittaiseksi, mutta kevään 2020 COVID-

19-pandemian johdosta pääsimme toteuttamaan käytännössä vain ensimmäisen 

oppitunnin.  

 

Raportissa kuvaamme aluksi luvussa kaksi opetuksen lähtökohtia, jonka jälkeen 

avaamme tarkemmin opetuskokeilun taustaa ja toteutusta luvussa kolme. Lopuksi 

esittelemme tekemiämme johtopäätöksiä luvussa neljä ja luvussa viisi pohdimme opeta 

toisin -tavoitteiden onnistumista.  
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2 Opetuksen lähtökohtia 
 

Tässä luvussa esittelemme opetuskokeilun pedagogisia lähtökohtia. Valitsimme opetusta 

ohjaavaksi pedagogiseksi lähtökohdaksi sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen, jota 

tukemaan nostimme seikkailu- ja elämyspedagogiikan. Lopussa käsittelemme myös 

vaatteen elinkaaren liittyvää teoreettista viitekehystä.  

 

2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 

Valitsimme opetuskokeilumme taustalla vaikuttavaksi oppimiskäsitykseksi 

sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen. Opetuskokeilun ja koko ”Opettaja työnsä 

tutkijana” -kurssin ajatuksena oli kokeilla uusia tapoja opettaa. Mielestämme 

sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sopi tähän tarkoitukseen hyvin, sillä se näkyy 

vahvasti tämänhetkisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Se antaa meille myös 

mahdollisuuksia testata sellaisia opetustapoja, joita emme aiemmissa harjoitteluissa ole 

päässeet kokeilemaan. 

  

Sosiokonstruktivistisilla oppimiskäsityksillä tarkoitetaan yleisesti niitä konstruktivistisia 

opetuksen suuntauksia, jotka korostavat tiedon muodostumisen ja oppimisen olevan 

sosiaalisia ilmiöitä (Siljander, 2014, s. 169). Kaikkien konstruktivististen 

oppimiskäsitysten pohjimmaiset ajatukset esimerkiksi tiedon suhteellisuudesta, aiemman 

tiedon merkityksen painottamisesta tai opittavan asian ymmärtämisen tärkeydestä ulkoa 

opettelun sijaan eivät ole täysin ainutlaatuisia. Ne heijastavat ajatuksia, joita on esitetty 

kasvatuksen ja opetuksen klassisissa teorioissa erilaisin painotuksin ja käsittein kuvattuna 

jo 1700-luvulta alkaen. Konstruktivististen oppimiskäsitysten keskiössä on kuitenkin 

perinteisistä näkemyksistä poikkeava ajatus siitä, että opettajan rooli ei ole siirtää tietoa 

oppijalle, vaan oppijan on luotava tieto itse – opetuksen käsite korvataan siis ohjaamisen 

käsitteellä. (Siljander, 2014, s. 181.) 
  

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys siis korostaa oppimisen sosiaalista puolta sekä 

opettajan ohjaavaa roolia. Kauppila (2007, s. 48) kuvailee sosiokonstruktivistisen 

oppimiskäsityksen ajatusta oppimisesta laaja-alaisena prosessina, johon yksittäisen 
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tiedon ulkoa muistamisen sijasta olennaisena osana kuuluvat erilaiset sosiaaliset 

interaktiot ja yhteisöt, sekä myös yksilön identiteetin muodostuminen ja arvopäämäärien 

hahmottaminen. Opettajan tehtävänä onkin ylläpitää oppilaiden sisäistä motivaatiota 

oppimiseen ja oppilaat asettavat itse tavoitteensa oppimiselle. Opettajan rooli 

oppimistilanteessa on toimia ohjaajana ja innostajana, joka tarjoaa oppilaille erilaisia 

näkökulmia ja välineitä itseohjautuvaan oppimiseen (Kauppila, 2007, s. 120, 125). 

  

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opetettavan ryhmäntuntemuksen tärkeys 

korostuu. Koska oppiminen nähdään tapahtuvan osana vuorovaikutusta, on tärkeää, että 

opettaja pystyy mahdollistamaan toimivan vuorovaikutuksen edut kaikille oppilaille. 

Tuntiessaan ryhmänsä tapoja oppia ja toimia yhdessä, opettajan on mahdollista tukea 

paremmin oppilaita heidän asettaessaan omia oppimisen tavoitteitaan. (Kauppila, 2007, 

s. 112.)  

  

2.2 Seikkailu- ja elämyspedagogiikka 
 

Valitsimme opetuskokeilun toiseksi lähtökohdaksi seikkailu- ja elämyspedagogiikan. 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikka oli meille entuudestaan tuntematon pedagoginen 

opetuskeino, minkä johdosta se luontevasti sopi opintojakson opeta toisin -teemaan. 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikka sopi myös hyvin yhteen sosiokonstruktivistisen 

oppimiskäsityksen kanssa, sillä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden 

oppilaiden kanssa.  

 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikka on tavoitteellista, elämyksellistä ja seikkailullista 

toimintaa, jota käytetään pedagogisessa tarkoituksessa yksilön kasvattamiseksi. 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikkana voidaan nähdä tapahtuma, jossa oppilas 

vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa toimiessaan saavuttaa pedagogisia tavoitteita. 

Oppilas rakentaa omaa tietämystään, taitojaan, ymmärrystään ja kokemuksiaan niin, että 

hän voi siirtää uuden osaamisensa seikkailu- tai elämyspedagogisesta tapahtumasta 

omaan todelliseen elämäänsä. Osaamisen siirtäminen todelliseen elämään vaatii 

kuitenkin reflektiota. Toimintaan on mahdollista yhdistää myös useampia pedagogisia 

tavoitteita. (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 9, 46, 72–73.) 
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Seikkailu- ja elämyspedagogiikalle ominaista ovat toiminta, tunteet ja kokeminen, eri 

aistien käyttö sekä yhdessä tekeminen. Erityisesti elämykset vaativat mentaalisen 

kokemuksen eli tunnetilan syntymisen, jota ilman toiminta ei saavuta pedagogisia 

tavoitteita. (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 44, 73.) Seikkailu- ja elämyspedagogiikka 

vastaakin hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 

oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa: olennaisia asioita oppimisessa 

ovat keho, kehollisuus, eri aistien käyttö sekä tunnekokemukset. Opetussuunnitelman 

mukaan myös opetuksessa tulee käyttää monipuolisia työtapoja, mikä lisää oppilaiden 

motivaatiota, oppimisen iloa ja tukee luovaa toimintaa. (POPS, 2014, s.17, 30.) 

Seikkailupedagogiikka mahdollistaa monipuolisesti erilaisten työtapojen hyödyntämisen. 

Lisäksi se antaa mahdollisuuden luovuuteen, kokeiluun, yrittämiseen ja erehdykseen, ja 

tällöin tukee lasten kasvua ja kehitystä oppimisen ohessa. (Karppinen & Latomaa, 2015, 

s. 142–144.) 

  

Yleisesti seikkailu- ja elämyspedagogiikka liitetään ulkoilmaan ja luontoon. Myös sisällä 

tapahtuvaa toimintaa, joka sisältää elämyksellisiä, epätavallisia tai jännittäviä hetkiä, 

voidaan pitää elämyspedagogisena toimintana. Toiminta, elämys ja seikkailu voidaan 

toteuttaa pedagogisena toimintana eri tavoin, riippuen kohderyhmästä ja sen tarpeista. 

Toisin kuin seikkailupedagogisessa tavassa opettaa, elämyspedagogisessa tavassa 

korostuvat toiminnalliset, laaja-alaiset ja maltilliset kasvatusmenetelmät, eikä fyysinen 

seikkailu. (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 44–47.)  

 

2.3 Vaatteen elinkaari osana kotitalousopetusta 
 

Kestävä kuluttajuus on yksi kotitalousopetuksen osa-alueista: kotitalousopetuksen yhtenä 

tavoitteena onkin kasvattaa oppilasta kohti kestävää kuluttajuutta (POPS, 2014, s. 437). 

Myös vaateostoksiin sisältyy paljon kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja. 

Usein näitä vastuullisuuteen liittyviä teemoja käsitellään kotitaloudessa erityisesti 

kuluttajuuteen tai vaatehuoltoon liittyen, mutta halusimme tällä opintojaksolla kiinnittää 

huomiota vaatteen koko elinkaareen aina kuiduntuotannosta kohti tekstiilin kierrätystä tai 

sen uudelleenkäyttöä. Myös Räisänen ja Laamanen (2014, s. 48) huomauttavat, että 

koulutuksen rooli vastuulliseen kuluttajuuteen johdattamisessa sekä uusien eettisten ja 

ekologisten kulutusvalintojen opettamisessa on keskeinen.  
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Vaatteen elinkaari on haastava kokonaisuus, sillä sen ympärille mahtuu monta eri osa-

aluetta. Kun tavallinen kuluttaja ostaa vaatekaupasta t-paidan, ei hän yleensä tiedä, mistä 

paidan valmistukseen tarvittavat materiaalit ovat tulleet tai paljonko palkkaa vaatteen 

ompelijat ovat saaneet. Räisänen ja Laamanen (2014) ovat luoneet artikkeliinsa 

viitekehyksen (kuvio 1), joka havainnollistaa vastuullisuuteen liittyviä osa-alueita ja 

käsityönopetuksen mahdollisuutta kasvattaa oppilaita kohti vastuullista kuluttajuutta. 

Mielestämme tämä sama viitekehys on hyödynnettävissä myös kotitalousopetuksen 

kuluttajakasvatukseen. Kulutusta voidaan tarkastella kriittisesti esimerkiksi sellaisten 

tehtävien avulla, jossa oppilaat etsivät tietoa vaatteen elinkaaresta ja tekstiilituotannon 

eettisistä näkökulmista. Vastuullista toimijuutta voidaan edistää erityisesti 

kokonaisvaltaisilla tehtävillä, joissa oppilaat pääsevät oman motivaationsa kautta 

suunnittelemaan ja tuottamaan materiaalia. (Räisänen & Laamanen, 2014, s. 57–58.)  

Kuvio 1. Artikkelin viitekehys (Räisänen & Laamanen, 2014, s. 49). 

 

Uskomme, ettei aiheen käsittely ei aina ole helppoa aikuisillekaan, joten erityisesti lasten 

ja nuorten kohdalla on tärkeä huomioida jokaisen erilaiset lähtökohdat ja subjektiiviset 

kokemukset. Omaa kulutuskäyttäytymistään voi olla myös haastavaa tarkastella 

kriittisesti. Wennonen ja Palojoki (2015, s. 16) kuitenkin huomauttavat, että yksilön on 

oltava tietoinen omista kulutustottumuksistaan ja niiden seurauksista, jotta hän voisi 

kasvaa vastuulliseksi kuluttajaksi. Kotitalousopetuksen tehtävänä on harjoitella kriittisen 
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ajattelun taitoja ja sen kautta myös vastuulliseksi toimijaksi kasvamista (POPS, 2014, s. 

437).   

 

Kun vaatteen elinkaarta ja kulutustottumuksia tarkastellaan kotitalousopetuksessa, täytyy 

ymmärtää miten laajasta asiasta on kysymys. Vaatteiden elinkaareen kuuluu useita eri 

vaiheita: suunnittelu, valmistus, kuljetus, jälleenmyynti, käyttö ja hävittäminen – nämä 

kaikki vaiheet tulisikin huomioida, kun tarkastellaan vaatteiden kestävyyttä (Niinimäki, 

2013a, s. 17). Tämänhetkinen vaatteen elinkaari voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: 

”Pre-Consumption”, ”Shop” ja ”Use/Disposal”. Yritysten vastuualue ulottuu käytännössä 

vain suunnitteluun ja tuotantoon, kun taas vaatteen hävittäminen on sysätty kuluttajan 

harteille. (Karell, 2013, s. 112.) Kestävyyden kannalta on tietenkin tärkeää, että 

vaatteiden suunnittelu ja tuotanto toteutetaan mahdollisimman vastuullisesti, mutta myös 

kuluttajan rooli vaatteen kestävyydessä on huomionarvoinen. Fletcher (2008, s. 76–77) 

muistuttaa, että jopa vaatteiden tuotantoakin tärkeämmässä roolissa ovat kuluttajan 

toimintamallit – merkityksellistä on, kuinka pitkään vaatetta käytetään, miten usein sitä 

pestään ja millä tavalla sitä kuivataan.  

 

Kuluttajat eivät voi yksin ratkaista kaikkia ongelmia, joita tekstiiliteollisuuteen liittyy. 

Kuluttajilla on kuitenkin valta vaikuttaa: äänestää voi jaloillaan, mutta sen lisäksi 

yrityksiä voi painostaa kertomaan tarkemmin esimerkiksi heidän tuotantoonsa liittyvistä 

työoloista. Niinimäki (2013b, s. 37) muistuttaa, että kestävämpään vaatetuotantoon 

tarvitaan systeeminen muutos: kuluttajien tietoutta ja ymmärrystä tulisi kasvattaa, mutta 

samaan aikaan tarvitaan myös lisää koulutusta ja tietoa suunnittelijoille, valmistajille ja 

vaateyrityksille. Kotitalousopetus on yksi osa-alue, jonka avulla voidaan kasvattaa 

lapsista ja nuorista aktiivisia kansalaisia ja entistä vastuullisempia kuluttajia.   
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3 Opetuskokeilu 
 

”Opettaja työnsä tutkijana” -kurssin opeta toisin -teemaa mukaillen päädyimme 

järjestämään opetuskokeilumme Amazing Race -henkisen opetuksellisen seikkailupelin 

muodossa. Yhteisen seikkailupelin avulla oppilaat pääsevät tutustumaan vaatteen 

elinkaaren erilaisiin vaiheisiin ja harjoittelemaan erilaisia ryhmässä työskentelyn taitoja. 

Tässä luvussa esittelemme opetuskokeilun taustoja sekä avaamme tarkemmin oppituntien 

toteutusta. 

 

3.1 Opetuskokeilun tausta 
 

Halusimme opetuskokeilussa päästä kehittämään ja kokeilemaan erityisesti 

kuluttajuuteen, erilaisiin materiaaleihin, vaatehuoltoon sekä kierrätykseen liittyvää 

opetuskokonaisuutta. Opetettava ryhmämme oli oman opettajansa kanssa aiemmin 

käsitellyt kuluttajuutta ja myöhemmin keväällä ohjelmassa on tiedossa vielä 

vaatehuoltoa. Osittain tämän johdosta päädyimme valitsemaan lopulliseksi aiheeksemme 

vaatteen elinkaaren, sillä koimme, että tämä aihe yhdistäisi sekä kuluttajuuden että 

vaatehuollon yhtenäiseksi jatkumoksi ja toimisi jonkinlaisena ”aasinsiltana” oppilaiden 

omassa kotitalousopetuksessa. 

 

Ylikulutus, vaatteiden epäeettiset alkuperät, erilaisten materiaalien käytön ongelmat, 

epäinhimilliset työolot alkutuotannossa, kertakäyttökulttuuri ja pikamuoti ovat aiheita, 

jotka ovat tälläkin hetkellä paljon esillä mediassa ja keskustelussa vastuullisista 

elämäntavoista. Koemme, että aihetta olisi tärkeää käsitellä myös nuorten kanssa 

ajankohtaisin tiedoin. Nuoret ovat itse aktiivisia kuluttajia ja vastuulliset kulutusvalinnat 

koskettavat myös yläkoululaisten arkea. 

 

Sosiokonstruktivismin periaatteiden mukaan oppiminen tapahtuu sosiaalisissa tilanteissa, 

joita oppilaat kohtaavat työskennellessään ryhmänä (Kauppila, 2007, s. 48). Pyrimmekin 

opetuskokeilussamme tarjoamaan erilaisia tilanteita, joissa oppilaat pääsisivät 

harjoittelemaan ryhmätyöskentelyä. Tavoitteenamme oli luoda opetuskokonaisuus, jossa 

oppilaat yhteistyössä toistensa kanssa suunnittelevat oppimistehtäviä. Aikaisemmissa 

harjoitteluissamme emme ole päässeet osallistamaan oppilaita oppimiskokonaisuuden 
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luomisessa ja halusimmekin kokeilla, kuinka voisimme toteuttaa näitä periaatteita 

käytännössä. Osallistamalla oppilaita oppimistehtävien tekemiseen pyrimme siihen, että 

he löytäisivät oman sisäisen motivaationsa oppimiskokonaisuutemme tavoitteisiin ja 

sisältöihin liittyen.  

 

Tämän kaiken toteutumisen mahdollistamiseksi pyrimme luomaan oppilaille hyvät 

lähtökohdat itseohjautuvaan työskentelyyn. Ohjasimme oppilaiden itsenäistä 

työskentelyä luomallamme tehtävälomakkeella sekä rajaamalla oppilaiden käytössä 

olevaa lähdemateriaalia Padlet-alustan avulla. Pyrimme varmistamaan oppilaiden 

oppimisen kokonaisuudesta myös luomalla täydentäviä oppimistehtäviä lopulliselle 

pelitunnille. Halusimme antaa oppilaille mahdollisuuden perehtyä juuri heitä itseään 

kiinnostavaan aiheeseen, joten annoimme oppilaille vapauden valita oman 

oppimistehtävänsä aiheen ja määritellä sen tavoitteet. Toteuttamiemme täydentävien 

oppimistehtävien avulla halusimme varmistaa, että oppilaiden ymmärrys vaatteen 

elinkaaresta kasvaa kokonaisvaltaisesti, eikä heidän oppimansa perustu ainoastaan 

johonkin yksittäiseen aiheeseen. 

 

Tiesimme, että tämänkaltainen rakenne oppitunnille haastaisi meitä opettajina, sillä 

emme ole kokeilleet vastaavaa aiemmin. Halusimme kuitenkin kokeilussamme selvittää, 

millä keinoin opettajan olisi mahdollista tukea oppilaita opetuskokeilumme kaltaisessa 

tilanteessa, jossa oppilaille annetaan paljon vastuuta omasta oppimisestaan. 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteiden onnistumiseksi on tärkeää, että 

opettajalla on opetettavasta ryhmästä vahva tuntemus (Kauppila, 2007, s. 112). 

Opetuskokeilumme puitteissa tämä asetti kuitenkin haasteen, sillä pystyimme 

seuraamaan opetettavaa ryhmäämme ja sen toimintaa vain kerran ennen ensimmäistä 

opetuskertaa. Opetuskokeilumme kaltaista opetuskokonaisuutta on helpompi soveltaa 

ryhmän tarpeisiin sopivaksi sellaisessa tilanteessa, jossa opettaja tuntee opetettavan 

ryhmänsä hyvin.  

 

Hyödynsimme seikkailu- ja elämyspedagogiikalle ominaisia periaatteita 

opetuskokeilussamme erityisesti Amazing Race -seikkailupeliä koostaessamme. 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikalle ominaista ovat toiminta, tunteet ja kokeminen, eri 

aistien käyttö sekä yhdessä tekeminen (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 44). Pyrimme 

pelin avulla luomaan oppimistilanteen, joka mahdollistaisi oppilaille oppimisen osana 



 10 
 
 
 
 
 

normaalista luokkatilanteesta poikkeavaa kokemusta. Ajatuksenamme oli myös viedä 

oppilaat peliä pelatessa pois normaalista luokkaympäristöstä kotitalousluokan 

ulkopuolelle, jotta oppitunnille syntyisi enemmän seikkailuntuntua ja yksittäiset 

oppimispisteet olisi helpompi rauhoittaa. Päädyimme kuitenkin lopulta suunnittelemaan 

opetuskokonaisuuden kokonaan kotitalousluokkaan, sillä koulun muiden luokkatilojen 

käyttöaste aamuisin oli korkea ja kotitalousluokka itsessään tarjosi monenlaisia tiloja 

hyödynnettäväksi pelin rakentamiseen. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista löytyvät opetustavoitteet jaoimme 

erikseen suunnittelemillemme opetuskerroille. Koko opetuskokeilun kantavaksi laaja-

alaisen osaamisen tavoitteeksi valitsimme Perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014, 

s. 24) tavoitteen L7: ”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen”. Tämän tavoitteen mukaan koulun tehtävänä on kasvattaa oppilaita 

aktiivisiksi kansalaisiksi ja osallistaa oppilaita oman opiskelunsa suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Tavoitteena on myös ohjata oppilaita havaitsemaan omien valintojensa 

merkitystä niin yksilön omassa elämässä ja yhteiskunnassa kuin lähiympäristössä ja 

luonnossa ympäri maailmaa. (POPS, 2014, s. 24.)  

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet näkyvät opetuskokeilussamme niin opetettavan aiheen 

valinnassa, kuin myös käytetyissä opetusmenetelmissä. Vaatteen elinkaaren avulla 

pystymme käsittelemään oppilaan ja kuluttajan vastuuta ekologisissa ja eettisissä 

ongelmissa. Osallistamalla oppilaita mukaan opetuskokonaisuuden suunnitteluun ja 

toteutukseen rohkaisemme oppilaita myös harjoittelemaan aktiivista ja osallistuvaa 

kansalaisuutta. Nämä samat opetuskokonaisuutemme aiheet ja periaatteet pyrkivät 

toteuttamaan myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 439) 

kotitalouden sisältöaluetta S3:”Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa”. Sisältöalueen 

periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi vastuulliset kuluttajavalinnat ja tiedonhankintataidot 

(POPS, 2014, s. 439).  
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3.2 Opetuskokeilun toteutus 
 

Toteutimme opetuskokeilun eräässä espoolaisessa peruskoulussa ja se oli suunniteltu 

kahdelle erilliselle opetuskerralle: molemmat opetuskerrat koostuivat kolmesta 45 

minuutin oppitunnista. Oppilaat olivat seitsemäsluokkalaisia. Kevään 2020 COVID-19-

pandemiasta ja koulujen etäopetukseen siirtymisestä johtuen onnistuimme pitämään 

opetuskokeilustamme vain ensimmäisen tunnin. Oppilaat onnistuneesti suunnittelivat itse 

osia Amazing Race -seikkailupeliin, mutta emme lopulta päässeet pelaamaan sitä 

käytännössä. 

 

3.2.1 Ensimmäinen opetuskerta 

 

Ensimmäisen opetuskerran aiheena oli perehtyä vaatteen elinkaareen liittyviin 

materiaaleihin ja suunnitella Amazing Race -teemainen elinkaaripeli. Yksityiskohtainen 

tuntisuunnitelma on luettavissa liitteestä 1. Ensimmäinen opetuskerta alkoi videolla, 

jonka avulla havainnollistettiin oppilaille vaatteen elinkaareen liittyviä näkökulmia. 

Videon jälkeen keskustelimme siitä, mitä oppilaille jäi mieleen. Oppilaat olivat aktiivisia 

ja vastasivatkin mielellään kysymyksiin.  

 

Aiheeseen orientoitumisen jälkeen perehdyimme hieman tarkemmin siihen, mistä 

opetuskokonaisuudessa on oikein kyse. Jaoimme vaatteen elinkaaren eri teemoihin, jotka 

liittyivät elinkaaren eri vaiheisiin: pellolta kankaaksi, kankaasta vaatteeksi, tehtaalta 

kaupan hyllylle, kaupasta kuluttajalle ja kuluttajalta takaisin kiertoon. Oppilaat saivat 

valita näistä aiheista mieleisensä, mutta varmistimme, että kaikki eivät valitse samaa 

aihetta. Oppilaat saivat ohjeistuksen tämän opetuskerran tuntityöskentelyyn ja aloittivat 

sen jälkeen tehtävien työstämisen ryhmissä (kuva 1). Ryhmät täyttivät suunnittelemastaan 

tehtävästä tai pelistä kirjallisen suunnitelman annettuun lomakkeeseen. 

Suunnitelmalomake löytyy liitteestä 2.  

 

 



 12 
 
 
 
 
 

 

 

Kuva 1. Oppilaat luovat rastitehtäviä ryhmässä. 

 

Valitsimme ensimmäiselle opetuskerralle seuraavat pedagogiset tavoitteet: T6, T10 ja 

T13. Nämä kolme tavoitetta ohjasivat erityisesti opetuksen suunnittelua ja oppilaiden 

arviointia. 

 

”T6: Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja 

argumentointia oppimistehtävän suunnittelussa ja toteuttamisessa (POPS, 2014, s. 

438).” 

 

Valitsimme tavoitteen T6 siitä syystä, että halusimme painottaa tällä opetuskerralla 

erityisesti ryhmätyöskentelytaitojen harjoittelua. Koska oppilaat oli hiljattain jaettu 

opettajan toimesta sekaryhmiin, halusimme pitäytyä samoissa ryhmissä. Osa oppilaista 

joutui siis työskentelemään myös sellaisten oppilaiden kanssa, jotka eivät välttämättä 

olleet heidän parhaimpia kavereitaan. Tämä aiheutti aluksi hieman ongelmia, sillä joissain 

ryhmissä keskustelua ei meinannut syntyä ollenkaan ja osassa taas keskustelu ei aina ollut 

täysin rakentavalla tasolla. Kiersimme tuntityöskentelyn aikana ohjaamassa 
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ryhmätyöskentelyä oikeaan suuntaan ja kaikki oppilaat saivat lopulta aikaan kiitettävää 

ryhmätyöskentelyä ja valmiit tuotokset.  

 

”T10: Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä 

ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana (POPS, 2014, s. 438).” 

 

Tavoite T10 sopi erinomaisesti oppitunnin teemaan. Oppilaiden tuli laatia Amazing Race 

-tehtävät itsenäisesti opiskelemansa tiedon pohjalta. Koska kyseessä olivat vasta 

seitsemäsluokkalaiset oppilaat, eivät heidän tiedonhankintataitonsa olleet vielä kovin 

harjaantuneet. Tästä syystä päätimme luoda Padlet-alustan, johon olimme itse keränneet 

valmiita lähdemateriaaleja. Oppilaat saivat kuitenkin halutessaan etsiä myös omaa 

materiaalia, kunhan hyväksyttivät sen ensin opettajalla. Painotimme, että esimerkiksi 

Wikipedia ei ole riittävän luotettava lähde. Oppilailla oli käytössään tabletit, joiden avulla 

tiedonhaku onnistui hyvin.   

 

”T13: Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota 

ympäristö ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja (POPS, 2014, s. 438).” 

 

Kolmas tavoite, T13, liittyy koko opetuskokonaisuuden kantavaan teemaan. Tehtävät ja 

lähdemateriaalit oli suunniteltu niin, että oppilaat pohtisivat vaatteiden kestävyyttä 

kokonaisvaltaisesti. Aihe voi olla seitsemäsluokkalaisille haastava, mutta mielestämme 

sitäkin tärkeämpi. Oppilaat saivat itse valita tehtävän aiheen sen perusteella, mikä heitä 

kiinnosti eniten. Huomasimmekin, että oppilaat olivat kiinnostuneita erityisesti puuvillan 

ympäristövaikutuksista – useamman ryhmän tehtävä liittyi puuvillaan tai muihin 

materiaaleihin. Yksi ryhmä oli kiinnostunut myös siitä, mistä vaatteiden hinta muodostuu. 

Oppilaat olivat yleisesti ottaen kiinnostuneita aiheista, mutta osa ryhmistä tarvitsi toisia 

enemmän ohjausta tiedon käsittelyyn ja oman peli-ideansa jalostamiseen.  

 

Muutimme opetussuunnitelmasta valitut opetuksen tavoitteet osaamistavoitteiksi. 

Osaamistavoitteet kertovat, mitä oppilaan tulisi osata opetuskerran jälkeen. 

Hyödynsimme osaamistavoitteiden suunnittelussa Bloomin taksonomiaa. Bloomin 

taksonomia voidaan jakaa kuuteen eri ajattelun tasoon: tietäminen, ymmärtäminen, 

soveltaminen, analysoiminen, syntetisointi ja luominen (Bloom ym., 1956). Tämän 

opetuskerran osaamistavoitteet olivat seuraavanlaiset: 1) Osaan toimia ryhmässä ja ottaa 
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muiden mielipiteet huomioon, 2) Osaan käyttää lähdemateriaalia tarkoituksenmukaisesti 

ja arvioida tiedon luotettavuutta ja 3) Osaan hahmottaa vaatteen valmistukseen liittyviä 

työvaiheita ja niiden vaikutuksia ympäristöön.  

 

Jokainen ryhmä sai tehtyä pelin valitsemastaan aiheesta. Kolme ryhmää teki jonkin 

tyyppisen tietovisan, jotka olivat keskenään hieman erilaisia. Yksi tietovisoista oli 

lautapelityyppinen, jossa oikein vastaamalla liikuttiin eteenpäin pelilaudalla. Toiset 

tietovisat olivat yksinkertaisempia, jossa oppilaat kyselevät toisiltaan korteista löytyviä 

kysymyksiä. Yksi ryhmistä teki eräänlaisen muistipelin, jossa tarkoituksena oli yhdistää 

väittämän osat toisiinsa. Pelien ideana oli opettaa itse opitusta asioista muille ryhmille, 

mutta iso osa oppimista tapahtui pelien suunnitteluprosessissa. Halusimme, että 

oppilaiden kiinnostus aiheeseen syntyisi heidän omien mielenkiinnon kohteidensa 

mukaan, joten he saivat valita aiheet vapaasti. Koska aihealueita oli viisi ja ryhmiä neljä, 

oli lähtökohtaisesti mahdotonta, että kaikki elinkaaren vaiheet tulisivat käsitellyksi 

oppilaiden suunnittelemana. Tästä syystä olimme päättäneet, että suunnittelemme jäljelle 

jääneistä aiheista erilaisia rasteja Amazing Race -seikkailuun.  

 

Luokan oman opettajan suhtautuminen Amazing Race -seikkailuun oli innostunut ja hän 

antoikin meille vapaat kädet opetuskokonaisuuden toteutukseen. Hän kommentoi, että 

tämän tyyppinen työskentely toi oppilaista esiin uusia vahvuuksia, joita häin ei ollut 

aikaisemmin huomannut keittiötyöskentelyssä. Opettaja antoi myös positiivista palautetta 

Padlet-alustasta ja sen tuomista mahdollisuuksista kotitalousopetukseen.  

 

3.2.2 Toinen opetuskerta 

 

Toisella opetuskerralla oppilaat pääsevät seikkailemaan. Yksityiskohtainen 

tuntisuunnitelma on luettavissa liitteestä 3. Amazing Race -seikkailu koostui oppilaiden 

edellisellä oppitunnilla suunnittelemista ja valmistelemista peleistä sekä tekemistämme 

rastitehtävistä. Suunnittelemamme seikkailun rastitehtävät löytyvät liitteestä 4. Oppitunti 

aloitetaan palauttamalla mieleen edellisellä opetuskerralla opitut asiat. Herättelyn jälkeen 

ryhmille annetaan kartat, johon on merkitty kaikki rastit. Karttoihin on merkitty kaikkien 

ryhmien aloituspaikka. Ensimmäisen rastin tehtävän tai pelin suoritettuaan, ryhmä saa 

kirjekuoren, jossa kerrotaan seuraava rasti. Ryhmä siirtyy rastille kartan avulla. Oppilaille 



 15 
 
 
 
 
 

painotetaan, että seikkailun aikana on tärkeää työskennellä ryhmänä. Seikkailun aikana 

ohjaamme ryhmiä rastien suorittamisessa tarpeen mukaan.  

 

Seikkailun jälkeen reflektoidaan oppilaiden kanssa seikkailussa opittuja asioita. 

Onnistunut seikkailu- ja elämyspedagogiikka vaatii toteutuakseen reflektiota. Reflektion 

avulla koetusta elämyksestä muodostuu tietoinen kokemus, ja näin voidaan suunnata 

kokemuksen siirtyminen arkielämään. (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 74.) Jaamme 

itsereflektiota varten tehdyt kyselylomakkeet. Kysymykset on suunniteltu niin, että 

oppilaat pääsevät pohtimaan kahdella opetuskerralla opittuja asioita. Lisäksi on tarkoitus 

pohtia, miten opitut asiat voisivat näkyä omassa arjessa. Itsereflektiolomake löytyy 

liitteestä 5.  Oppitunnin lopuksi keräämme palautetta opetuskokeilusta oppilailta. 

Tarkoituksena selvittää, miten opetuskokeilu onnistui oppilaiden mielestä. Palautteen 

keräämisessä käytetään Kahoot-sovellusta, jossa on kysymyksiin valmiit 

vastausvaihtoehdot. Valitsimme Kahoot-sovelluksen, sillä ajattelimme, että saamme 

tämän sovelluksen avulla aktivoitua oppilaita palautteen antamiseen. Tällä tavalla 

saamme kuulla kaikkien mielipiteitä.  

 

Toisen opetuskerran pedagogisiin tavoitteisiin kuuluvat T3, T6 ja T13. Pedagogiset 

tavoitteet näkyvät niin opetuksen suunnittelussa, että oppilaiden arvioinnissa. 

 

”T3: Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja 

kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa (POPS, 2014, s. 438).” 

 

T3 valikoitui opetuskerran tavoitteisiin, sillä opetuskokonaisuuden tavoitteisiin kuului, 

että oppilaat oppisivat valitsemaan vaatteiksi kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja 

ja vaatteiden huoltoon sopiva työvälineitä ja laitteita. Tämä näkyy erityisesti yhdessä 

suunnittelemassamme toiminnallisessa vaatehuoltotehtävässä, jossa oppilaat pääsevät 

harjoittelemaan nukkakamman ja vaateharjan käyttämistä.  

 

”T6: Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja 

argumentointia oppimistehtävän suunnittelussa ja toteuttamisessa (POPS, 2014, s. 

438).” 
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Opetuskerralla Amazing race -seikkailu vaatii oppilaita tekemään yhteistyötä rastien 

suorittamisessa. Opetuskerta siis olennaisesti harjoittaa keskustelua ja kuuntelemista. 

Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti siihen, että ryhmätyöskentely pysyy tarkoituksen 

mukaisena ja kaikki ryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan tasapuolisesti rastien 

suorittamiseen.  

 

”T13: Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota 

ympäristö ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja (POPS, 2014, s. 438).” 

 

Kuten ensimmäisen oppitunnin tavoitteissa mainitaan, liittyy T13 koko 

opetuskokonaisuuden teemaan. Tälläkin opetuskerralla halusimme kiinnittää oppilaiden 

huomion vaatteen elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutuksiin. Suunnittelimme 

seikkailuun lisäksi itse tehtäviä liittyen kuluttajuuteen ja vaatteiden uudelleen käyttöön, 

sillä oppilaat keskittyivät omissa suunnitelmissaan erityisesti vaatteiden alkutuotantoon. 

 

Muutimme pedagogiset tavoitteet konkreettisiksi osaamistavoitteiksi: 1) Osaan etsiä ja 

arvioida tietoa vaatteen elinkaaresta ja osaan vertailla eri materiaaleja, 2) Osaan ottaa 

muut ryhmän jäsenet tasapuolisesti huomioon ja käyttäytyä muita kunnioittaen, 3) Osaan 

vertailla vaatteiden kestävyyttä ja tehdä vastuullisia kulutusvalintoja omassa arjessa.  
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4 Johtopäätökset 
 

Mielestämme opetuskokeilumme vastasi kokonaisuudessaan hyvin 

sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteita, joiden mukaan oppiminen on 

ennen kaikkea sosiaalista – opettajan rooli oppimistilanteessa ei niinkään ole opettaa, 

vaan ohjata oppilas jäsentämään opittavaa tietoa itsenäisesti (Siljander, 2014, s.169, 181). 

Kokeilussamme oppilaat saivat muutaman hengen ryhmissä itse luoda opetusmateriaalia 

ja asettaa suunnittelemilleen tehtäville oppimistavoitteita. Osa oppilaista tarvitsi 

kuitenkin paljon ohjausta saavuttaakseen opetuskokonaisuudelle laaditut tavoitteet. 

Sosiokonstruktivististen opetusta ohjaavien periaatteiden mukaan onkin tärkeää, että 

opettaja tuntee oppilaansa hyvin ja osaa rakentaa oppimisen sosiaalisia ympäristöjä niin, 

että kaikki oppilaat saavat tasavertaisen mahdollisuuden oppia (Kauppila, 2007, s. 112). 

Jos oma oppilastuntemuksemme olisi ollut syvempi, olisi ollut helpompi suunnitella juuri 

tämän ryhmän tarpeisiin sopivia ratkaisuja.  

 

Toinen opetuskokonaisuutta ohjaava lähtökohta oli seikkailu- ja elämyspedagogiikka. 

Mielestämme tämän pedagogisen lähtökohdan onnistumista on hieman haastavaa 

arvioida, sillä emme päässeet kokeilemaan seikkailu- ja elämyspedagogiikan 

lopputuotosta käytännössä. Seikkailu- ja elämyspedagogiikka toimi kokeilussamme 

lähinnä välineenä sosiokonstruktivistisen opetuksen toteuttamiselle, eikä täten näy aivan 

yhtä vahvasti suunnitelmissamme. Tiedostamme, että seikkailullisuuden olisi voinut 

tuoda suunnitelmiin vahvemmin, esimerkiksi korostamalla luokan ulkopuolisen 

oppimisympäristön merkitystä. Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa liitetään usein ulkona 

tapahtuvaan seikkailuun, mutta toisaalta tavoitteellista seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa 

voidaan toteuttaa myös koululuokassa, jos toimintaan saadaan sisällytettyä 

elämyksellisiä, epätavallisia hetkiä (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 44–47).  

 

Opetuskokonaisuutemme toteutettiin ”Amazing Race” -formaatin innoittamana. 

Ajatuksena oli, että tämän avulla tuomme seikkailullisuutta ja elämyksellisyyttä 

opetukseen oppilaille ennestään tutulla konseptilla. Oppilaita ohjatessamme 

huomasimme, että ”Amazing Race” -formaatti ei kuitenkaan ollut kaikille oppilaille tuttu. 

”Amazing Race” -teeman sijasta opetuskokonaisuudessa voisikin hyödyntää oppilaille 
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tutumpaa konseptia, esimerkiksi Selviytyjiä tai jotain muuta ajankohtaista ja nuorille 

tuttua formaattia.  

 

Opetuskokonaisuudessa näkyvät vahvasti ryhmätyöskentely-, tiedonhankinta- ja 

itseohjautuvuustaidot. Osalle seitsemäsluokkalaisia näiden taitojen hallitseminen aiheutti 

vielä hieman haasteita. Ensimmäisen oppitunnin jälkeen huomasimme, että 

suunnittelemamme opetuskokonaisuus saattaisi toimia paremmin esimerkiksi 

yhdeksäsluokkalaisille. Opetuksessa hyödyntämämme Padlet-alusta vastasi tähän 

haasteeseen tukemalla oppilaiden itsenäistä tiedonhankintaa. Alustalle kerättiin valmista 

lähdemateriaalia erilaisina linkkeinä ja oppilaat hyödynsivät itsenäisesti tätä 

lähdemateriaalia oman tehtävänsä suunnittelussa. Jos opetuskokonaisuutta haluaisi 

muokata esimerkiksi juuri yhdeksäsluokkalaisille, voisi oppilaille antaa enemmän 

vapauksia tiedonhakuun. Mielestämme opetuskokonaisuuden muokkaaminen ei ole 

kuitenkaan välttämätöntä, sillä se pohjautuu vahvasti oppilaiden omaan kiinnostukseen ja 

rastitehtävien itsenäiseen suunnitteluun. Lisäksi valitsemamme teema tarjoaa 

mahdollisuuksia monenlaisten eettisten ja ekologisten kysymysten käsittelyyn.  

 

Vaatteen elinkaari on opetuskokonaisuuden aiheena hyvin laaja ja melko haastava teema. 

Aihe on mielestämme kuitenkin tärkeä ja ajankohtainen, eikä sitä välttämättä käsitellä 

kotitalousopetuksessa kovin selkeänä kokonaisuutena. Räisäsen ja Laamasen (2014, s. 

57–58) mukaan kriittistä kulutuskasvatusta voidaan harjoitella sellaisilla tehtävillä, joissa 

oppilaat aktiivisesti etsivät tietoa vaatteiden elinkaareen ja eettisyyteen liittyen. 

Vastuullista toimijuutta edistävät erityisesti sellaiset tehtävät, joissa on huomioitu aiheen 

kokonaisvaltaisuus, oppilaiden oma motivaatio sekä oppilaiden aktiivinen osallistuminen 

materiaalin suunnittelemiseen ja tuottamiseen (Räisänen & Laamanen, 2014, s. 57–58). 

Mielestämme onnistuimme luomaan aiheen ympärille kokonaisuuden, jossa nämä seikat 

on otettu huomioon. Jäimme kuitenkin pohtimaan sitä, ymmärsivätkö oppilaat mitä 

opetuskokonaisuuden avulla pyrittiin tavoittelemaan. Aiheen laajuuden lisäksi 

lisähaastetta toi tehtävänannon vapaus. Tehtävänanto jätti tilaa omalle ajattelulle ja 

luovuudelle, sillä halusimme, että oppilaat pääsisivät toteuttamaan tehtäviä omien 

kiinnostuksenkohteidensa mukaan. Huomasimme kuitenkin, että laajan tehtävänannon 

hahmottaminen oli osalle oppilaista haastavaa. Jatkossa voisikin pohtia sitä, millä tavalla 

oppilaille voidaan antaa vapauksia toteuttaa itseään, pitäen samalla huolta siitä, että 

oppilaat ymmärtävät mitä heiltä odotetaan.  
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Olimme ajatelleet, että vaatteen elinkaari -teemainen opetuskokonaisuus toimisi 

”aasinsiltana” kuluttajuuden ja vaatehuollon välissä. Pohdimme kuitenkin, olisiko 

opetuskokonaisuus toiminutkin paremmin näiden aiheiden jälkeen toteutettavana 

kokoavana teemana. Täten oppilailla olisi ollut aiempaa osaamista käsiteltävistä aiheista 

ja opetuskokonaisuuden hahmottaminen olisi saattanut olla heille helpompaa.  

 

Opetuskokonaisuus on suunniteltu sillä ajatuksella, että luokkatilanteessa on läsnä kolme 

opetusharjoittelijaa, jotka tarvittaessa pystyvät yhdessä ohjaamaan oppilaita. Tästä 

johtuen suunnitelman toteuttaminen yhden opettajan ohjaamana voi olla haastavaa: 

oppilaat saattavat tarvita paljon ohjausta tehtävien suunnittelussa ja Amazing Race -

rastien kiertämisessä. Näemme kuitenkin, että hyvän ohjauksen ja selkeän tehtävänannon 

avulla opetuskokonaisuuden voi toteuttaa myös yksin. Oppilaat voisivat ensimmäisen 

oppitunnin alussa pelata yhden ”koerastin”, jonka avulla he ehkä ymmärtävät paremmin 

minkälaista tehtävää heiltä odotetaan. Toisen oppitunnin seikkailupelissä on tärkeää 

kirjoittaa rastien tehtävänannot riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, jotta rastien 

suorittaminen sujuu mahdollisimman juohevasti. Rastien tehtävänannot voidaan käydä 

myös yhdessä läpi ennen seikkailupelin aloittamista.  
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5 Pohdintaa 
 

Suunnittelemamme opetuskokonaisuus antaa mahdollisuuksia myös kotitalousluokan 

ulkopuolelle: vaatteen elinkaari -teema antaa hyvät mahdollisuudet esimerkiksi 

kotitalousopettajan ja käsityönopettajan yhteistyölle. Yhteisopettajuus tuo myös lisää 

erilaisia mahdollisuuksia seikkailupelin toteuttamiseen – rasteihin voidaan lisätä erilaisia 

näkökulmia käsityönopetuksesta, kuten esimerkiksi vaatteen elinkaarta pidentävä 

korjausompelu. Vaatteen elinkaaresta voidaan rakentaa myös laajempi monialainen 

kokonaisuus: kotitalouden ja käsityön lisäksi mukaan voisivat soveltua esimerkiksi 

yhteiskuntaoppi ja maantieto. Eheyttäminen ja monialaiset opintokokonaisuudet on 

nostettu esiin tärkeäksi osaksi opetusta myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa: 

niiden avulla opitaan ymmärtämään kokonaisuuksia sekä oppiaineiden välisiä suhteita 

toisiinsa ja ympäröivään maailmaan (POPS, 2014, s. 31).   

 

Mielestämme saavutimme opetuskokonaisuudelle laaditun opeta toisin -tavoitteen. 

Tavoitteenamme oli kokeilla opetuskokonaisuuden muodostamista vahvasti 

sosiokonstruktivistista lähtökohdista antamalla oppilaille vapautta ja vastuuta omasta 

oppimisestaan. Oppilaiden aktiivisen roolin tukeminen näkyi myös toteuttamissamme 

tuntisuunnitelmissa. Kokeilun avulla ymmärsimme paremmin, mitkä tekijät opettajan 

toiminnassa ja opetuksen suunnittelussa ovat olennaisia tämän tyyppisen 

opetuskokonaisuuden onnistumisessa. Näitä tekijöitä ovat mielestämme 

ryhmäntuntemus, ryhmän tarpeisiin sopivat tehtävät ja ohjeet sekä selkeät 

oppilaslähtöiset tavoitteet. Opettajan tehtävä tämän tyyppisessä oppitunnissa on tukea ja 

ohjata oppilaita, huolehtia aikataulussa pysymisessä ja auttaa oppilaita tehtävien 

viemisessä oikeaan suuntaan.  

 

Opetuskokeilu oli positiivinen kokemus ja saimme uusia näkökulmia 

kotitalousopetukseen. Opeta toisin -ajattelun kannustama itsensä haastaminen uusiin 

opetustapoihin voi olla työlästä ja jäimmekin pohtimaan, miten opettajien resurssit 

todellisuudessa riittävät tämänkaltaisen opetuskokonaisuuden toteuttamiselle. Olemme 

kuitenkin vielä itse opiskelijoita, joten meille tämän tyylisen opetuskokonaisuuden 

suunnittelu voi näyttäytyä haastavampana, kuin kokeneemmalle opettajalle.  
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6 Summary 
 

The Lifecycle of Clothes – An Adventure Game in Home Economics 

 

We took part in the course ‘Teachers as Researchers of Their Own Work’ (Opettaja 

työnsä tutkijana) as a part of our master studies in Home Economics. The aim of this 

course was to create some kind of subject didactical development project for Home 

Economics. The theme of this course was ‘teach differently’ (opeta toisin), which 

challenged us students to try new ways of teaching Home Ec. As a part of the course, we 

designed a class based on the theme of ‘Lifecycle of Clothes’. The goal of our class was 

to help pupils develop their competence in responsible and sustainable consumption and 

teamwork skills. 

 

We chose the social constructivist view of learning as the main pedagogical background 

for our project. To support this main pedagogical background, we also used some ideas 

of Outdoor Adventure Education. The principal of social constructivist view of learning 

is that students learn through interactions with each other (Kauppila, 2007, s. 48). The 

Finnish version of Outdoor Adventure Education differs from others. Adventure is used 

as a pedagogical view of learning and it offers thrilling experiences to students. These 

experiences don’t necessarily have to happen outdoors. (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 

44–45.) We created an indoor adventure with the theme of ‘Lifecycle of Clothes’ loosely 

based on the tv-show ‘Amazing Race’. Our goal was to give the pupils an opportunity to 

work as a group and create learning material for themselves.  

 

We wanted to build our lessons around the theme of ‘Lifecycle of Clothes’ because we 

think that issues such as sustainable consumption, ecological and ethical matters in 

clothing industry and proper recycling of clothes are important and topical. Consumer 

education is one of the main subjects in the national Home Economics curriculum (POPS 

2014, s. 439). According to Räisänen and Laamanen (2014, s. 57–58), responsible 

consumer skills could be taught at school by giving pupils assignments where they can 

design and create learning material by utilizing their own motivation.  
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Our teaching project was conducted in an upper comprehensive school in Finland for a 

group of 7th grade pupils. The project consisted of two lessons which were both 3 x 45 

minutes long. The main goal in the project was to develop an Amazing Race styled 

adventure game with the pupils. In the first lesson, the pupils worked in groups and 

created smaller assignments for the final game. The purpose was to get to play the final 

adventure in the second lesson. The pupils got to choose a part of the lifecycle of clothes 

that they found the most interesting as the theme of their assignment. The parts of the 

lifecycle were ‘from field to fabric’, ‘from fabric to clothes’, ‘from factory to stores’, from 

stores to consumers’ and ‘from consumers to recycling’. We also created some 

assignments for the adventure game ourselves, so that all topics were covered evenly. We 

wanted to involve the pupils in the making of the assignments, so that they could find 

their inner motivation to achieve the goals of the class.  

 

In the spring 2020, the Finnish schools were closed due the outbreak of the COVID-19 

pandemic. Due to these circumstances, we were only able to carry out the first lesson of 

the project. We think that the first lesson worked well and all pupil groups succeeded in 

creating assignments for the adventure. However, we think that the class might work 

better for slightly older pupils such as 9th graders. The making of the assignments 

involved skills such as information searching and self-determination which proved to be 

a bit challenging for some of the pupils. To help the pupils to gather reliable information, 

we created a Padlet-page that already had a variety of interesting for them to choose from.  

 

The theme of our project gives excellent opportunities for increasing the dialog between 

different subjects, for example Craft Education, Geography and Social Studies. The 

integration and dialog between different subjects are one of the central aims of the 

national core curriculum for basic education. The target for this integration is to get pupils 

to understand relations between different learning contents and to build competence to 

form meaningful wholes. (POPS, 2014, s. 31.) This project was a positive learning 

experience for us as students and gave us new approaches to teaching Home Economics 

in comprehensive school.  
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Liitteet 
 
 
Liite 1. Ensimmäisen opetuskerran tuntisuunnitelma 
 
Opetuskerran suunniteltu kulku:  
  
8.15-8.25 Aloitus. Oppilaat saapuvat luokkaan. Tervehdimme oppilaita, 
esittelemme itsemme. Tarkistetaan, ketkä ovat paikalla. Käydään läpi päivän ja koko 
oppimiskokonaisuuden tavoitteet (peli ja sen rakentaminen), kysymykset ja 
ohjelma Æ PowerPoint diassa esillä. Tavoitteena on ohjata oppilaita tunnin aiheeseen. 
Noin 10 min.  
  
8.25-8.50 Alustus vaatteiden elinkaaresta. Käymme läpi dian 
PowerPointista. Katsomme videon aiheesta 
(https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY&t=16s).  
Oppilaille: Video on englanniksi (+ engl. tekstitykset), mutta ei haittaa jos et ymmärrä 
kaikkea. Tarkoituksena on, että saatte yleiskuvan siitä, mitä kaikkea t-paidan 
elinkaareen liittyy. Videon jälkeen avataan pääkohdat ja keskustellaan aiheesta 
(keksitään oppilaille kysymyksiä). Tämän jälkeen toiminnallinen tehtävä: Katsokaa 
kaikki jonkin vaatekappaleen pesulapusta, mitä kaikkea tietoja sieltä löytyy. Käydään 
samalla läpi PP-dia, jossa on koottuna ne tiedot, mitä vaatteesta yleensä löytyy.   
  
Tavoitteena on, että oppilaille tarjotaan ensin jotain pohjatietoa, jota he voivat 
hyödyntää seuraavassa ryhmätehtävässä. Materiaalina käytetään PowerPoint 
dioja ja YouTube-videoita. Opetuksen kannalta kriittisin kohta on oppilaiden 
osallistaminen ja mielenkiinnon herättäminen. Tavoitteenamme on myös tässä 
kohtaa osallistaa oppilaita kysymällä kysymyksiä, eikä vain kertomalla suoraan oikeita 
vastauksia. Noin 30 min.  
  
8.50-8.55 Opetuskokonaisuuden esittely. Esitellään oppilaille seikkailupelin 
idea: Tämän opetuskerran tavoitteena on luoda seikkailupeli, jota pelaamme 
sitten kahden viikon päästä (25.3.). Amazing Race –tyylisen pelin teemana on vaatteen 
elinkaari. Suunnittelemme ensin yhdessä erilaisia tehtäviä, joita joukkueet sitten 
ratkaisevat. Noin 5 min.   
  
  
8.55-9.05 Ryhmätyöskentelyn ohjeistus.  
  
Työskennellään samoissa ryhmissä, joissa aiemminkin. Oppilaat miettivät yhdessä ensin 
oman ryhmänsä tavoitteet, sen mukaan, mikä heitä aiheessa kiinnostaa. Annetaan 
esimerkkejä Padletista: elinkaaren alkutuotanto, tekstiilituotanto, yritysten osuus, 
kuluttajan osuus ja elinkaaren lopputuotanto. Pyydetään oppilaita valitsemaan kaksi 
kiinnostavinta aihetta, jonka jälkeen katsotaan työjako ja tehdään mahdolliset arvonnat. 
Tämän jälkeen hankitaan aiheesta tietoa. Noin 10 min.  
  
-Oppilaita ohjeistetaan suunnittelemaan jonkinlainen työpiste/tehtävä 
yhteiseen seikkailuun. Tehtävä voi pohjautua esimerkiksi jonkinlaiseen peliin (Trivial 
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Pursuit, Alias, Piirrä ja arvaa, haluatko miljonääriksi tms.) tai se voi olla 
jonkinlainen muu toiminnallinen tehtävä.  
  
9.05-9.45 Ryhmätyöskentely. Padlet-alustalla informaatio ja 
materiaalilinkit. Noin 40 min.  
  
9.45-10.15 Välitunti. 30 min.   
  
10.15-10.45 Ryhmätyöskentely 2. Mahdollinen askartelu ja lomakkeen viimeistely. 
Opettajat tarkistavat lomakkeet ennen palautusta. Noin 30 min.     
Mahdolliset lisätehtävät, jos suunnitelmat jo 
valmiina: Annetaan ryhmälle lisätehtävät tehtävälomake. Jos kaikki ryhmät valmiina 
katsotaan Yleltä Verta hikeä ja t-paitoja – dokumenttisarjan jakso 7 Pikamuodin 
ytimessä. https://areena.yle.fi/1-50183634  
   
10.45-11.00 Tunnin lopetus. Kerrotaan seuraavan oppitunnin 
sisällöstä. Tehdään Kahoot aiheeseen liittyen. Kiitetään tunnista ja oppilaat saavat 
lähteä. Noin 15 min.  
 
 
  



 3 
 
 
 
 
 

Liite 2. Suunnitelmalomake 

 
Ryhmän jäsenet: ________________________________________________________  
Tehtävän aihe: _________________________________________________________  
Tehtävän oppimistavoite:_________________________________________________  
  
Tehtävän kuvaus: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________  
  
 
Tarvittavat materiaalit: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________  
  
Arvio tehtävän suorittamiseen menevästä 
ajasta: __________________________________  
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Liite 3. Toisen opetuskerran tuntisuunnitelma 
 
Opetuskerran suunniteltu kulku:  
  
8.15-8.25 Aloitus. Oppilaat saapuvat luokkaan. Tervehdimme oppilaita, esittelemme 
itsemme uudestaan. Tarkistetaan, ketkä ovat paikalla. Käydään läpi päivän ja koko 
oppimiskokonaisuuden tavoitteet (seikkailu ja reflektoiminen) kysymykset ja 
ohjelma Æ PowerPoint diassa esillä. Tavoitteena on ohjata oppilaita tunnin aiheeseen. 
Noin 10 min.  
  
8.25-8.35 Edellisen oppitunnin muistelu. Kyselemme, mitä edellisellä kerralla tehtiin 
ja mitä jäi mieleen vaatteen elinkaaresta. Kerrataan, mitä elinkaaren vaiheita 
vaatteilla on? Käymme läpi dian PowerPointista.   
  
Tavoitteena on, että oppilaille palauttaa mieleen edellisen oppitunnin asioita, jota he 
voivat hyödyntää seuraavassa Amazing Race -seikkailussa. Opetuksen kannalta 
kriittisin kohta on oppilaiden osallistaminen ja mielenkiinnon herättäminen. 
Tavoitteenamme on myös tässä kohtaa osallistaa oppilaita kysymällä kysymyksiä, eikä 
vain kertomalla suoraan oikeita vastauksia. Noin 10 min.  
  
8.35-8.45 Seikkailun esittely. Esitellään oppilaille seikkailupeli: Tämän opetuskerran 
tavoitteena on Amazing Race –tyylisen seikkailun avulla oppia lisää vaatteen 
elinkaaresta. Pöytäryhmittäin kierretään työpisteitä ja yhdessä ryhmässä selvitetään 
työpisteen tehtävä/peli yms. Tehtävän suoritettua siirrytään seuraavalle 
työpisteelle kartan avulla. Noin 10 min.   
  
  
8.45-9.45 Amazing Race -seikkailu.  
  
Oppilaat kiertävät työpisteitä ja selvittävät tehtäviä.   
Tavoitteena ryhmätyöskentely. Noin 60 min.  
  
9.45-10.15 Välitunti. 30 min.   
  
10.15-10.30 Reflektio ja palaute.   
Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä työpisteiltä opittiin. Reflektio toteutetaan 
kyselylomakkeen avulla. Opettaja jakaa lomakkeen. Opetusharjoittelijat keräävät 
palautetta opetuskokeilusta – mitä pidettiin työpisteiden suunnittelusta ja 
seikkailusta. Palaute kerätään Kahoot! -sovelluksen avulla.   
  
Tavoitteena reflektoida omaa oppimista, ja pohtia tiedon käyttöä omassa 
elämässä. Noin 30 min.     
  
10.30-10.55 Loppukevennys  
Katsotaan Yleltä Verta hikeä ja t-paitoja – dokumenttisarjan jakso 7 Pikamuodin 
ytimessä. https://areena.yle.fi/1-50183634  
   
10.55-11.00 Tunnin lopetus. Kiitetään tunnista ja oppilaat saavat lähteä. Noin 5 min.  
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Liite 4. Amazing race -seikkailun rastit 
 

Rasti 1: Vaatteen hinnan muodostuminen 

 

Materiaalit: 

Tulostettuna vaatteen tuottokohteet ja summat 

 

Ohjeistus:  

Vaatteilla on pitkä matka, ennen kuin ne päätyvät kauppaan. Tuotot vaatteesta siis 

jakautuvat usealle taholle. Tehtävän tarkoituksena on yhdistää vaatteen eri tuottokohteet 

oikean summan kanssa.  Ota huomioon, että vaikka paita maksaisikin enemmän eri 

merkillä, ei se tarkoita, että puuvillan viljelijä tai vaatteen valmistaja saisi siitä suurempaa 

korvausta. Halpojen ja kalliiden merkkien vaatteet usein valmistetaan samoissa tehtaissa. 

Vain merkkilappu on eri -  merkki vain saa isomman osan tuotoista.  

 

H&M /vastaava pikamuotimerkki T-paita 10€ 

 

Jälleenmyyjä      3,06 €  

Verot       1,94 € 

Merkki, hallinto ja markkinointi  2,50 € 

Kuljetus     1,10 € 

Vaatteen valmistus tehdas   1,20 € 

Vaatteen valmistaja    0,10 € 

Puuvillan viljelijä    0,10 € 

 

 

Suomalaisen yrityksen neulepaita 189€ 

 

Jälleenmyyjä      77 € 

Verot      36 € 

Merkki, hallinto ja markkinointi  25 € 

Vaatteen tuotanto suomalaisessa tehtaassa 50 € 

(tehdas, työntekijä, materiaalit ja kuljetus)  
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Lisätehtävä:  

Lue oheinen artikkeli pädillä tai omalla puhelimella 

https://www.weecos.com/fi/tuotteen-hintarakenne 

 

 

Lähteet:  

https://www.is.fi/mystyle/art-2000005914520.html 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/garderobi-harkitse-korjaa-kierrata/kuka-

tienaa-farkuillasi/  
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Rasti 2: Vaatteen huolto 

 

Materiaalit: 

- Nukkakampa ja vaateharja 

- Sumutepullo 

- Neuleita tai muita villavaatteita 

 

Ohjeistus: 

Ostaessasi vaatteen sinun on myös hyvä osata huoltaa sitä. Villavaatteet helposti 

nyppyyntyy käytössä, jonka takia niitä on hyvä harjata ja käsitellä nukkakammalla, jotta 

ne säilyvät hyvässä kunnossa. Pitämällä hyvää huolta vaatteistasi pidennät sen käyttöikää.  

 

1. Nukan poisto nukkakammalla 

Aloita kampaaminen hellästi ja lisää tarvittaessa painetta, kunnes nypyt irtoavat.  

2. Harjaus 

Harjaa pinta läpi vaateharjalla tasaisella alustalla.. Harjaus puhdistaa pölyn ja irronneet 

kuidut sekä tasoittaa pinnan. Voit tarvittaessa sumuttaa vaatteelle vettä, jotta pöly ja 

kuidut irtoavat paremmin. 

 

Lähteet:  

https://www.arkiveatelier.com/hienojakoiset-villaneulokset/?v=f0aa03aaca95 

 

  



 8 
 
 
 
 
 

Rasti 3: Vaatteiden kierrätys ja uusiokäyttö 

 

Tarvitaan:  

- 4 eri pahvilaatikkoa, erilaisia kierrätettäviä vaatteita. 

- kierrätettävät vaatteet esimerkiksi: 

x Housut, joissa rikkinäinen vetoketju 

x hyväkuntoinen villapaita 

x t-paita, jossa pieni reikä 

x Sukkapari 

x lakanat? Pyyhe? 

 

Ohjeistus: 

Oppilaat saavat eteensä erilaisia vaatteita. Oppilaiden tehtävä on tutkia vaatteita ja 

pohtia, miksi ne ovat päätyneet kiertoon, voisivatko he itse käyttää kyseistä vaatetta. 

Tämän jälkeen heidän tulee lajitella vaatteet kolmeen eri laatikkoon, sen mukaan miten 

he vaatteet kierrättäisivät. Laatikot on nimikoitu kirpputori, vaatekeräykset, 

poistotekstiilinkeräys. Tärkeää on huomata, ettei kaikkien vaatteiden kohdalla 

välttämättä ole yksiselitteistä oikeaa kierrätystapaa. Siksi oppilaiden olisi tärkeää pystyä 

perustelemaan ratkaisujaan. Kun oppilaat ovat lajitelleet vaatteet, pohditaan yhdessä 

mitä kaikki eri vaatekeräykset tekevät vaatteillaan. 

 

Kirpputorit 

+ Vaatteet päätyvät käyttöön 

– vaatii jonkin verran vaivaa myyjältä 

– vaatteiden menekki ei ole taattu 

x kirpputoreilla voi kierrättää ehjiä, hyväkuntoisia vaatteita. Kun laitat vaatteita 

myyntiin, mieti aina onko myymäsi vaate vielä sellainen, että joku tahtoisi sen 

ostaa. 
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Vaatekeräykset  

(esim. UFF, Fida, Punainen risti, Pelastusarmeija, kierrätyskeskukset) 

+ helppoja kuluttajalle, vaatteita ei tarvitse lajitella, myydä tai kierrättää itse 

– Vaatteiden lopullisesta sijoituskohteesta ei aina ole selvyyttä. Osa ketjuista vie 

huonokuntoisia vaatteita eteenpäin esimerkiksi muualle Eurooppaan ja Afrikkaan. 

x Vaatekeräyksiin vietävien vaatteiden tulisi olla ehjiä ja puhtaita ja 

käyttökuntoisia! Vaatteen kierrätyksestä vastaavilla tahoilla ei ole 

mahdollisuuksia pestä vaatteita ennen myyntiä. 

x Vaatekeräyksillä on eroja siinä minkälaista tavaraa ne vastaanottavat ja miten ne 

vastaanotetun tavaran käsittelevät. Tekstiilien lajittelu vaatii paljon työvoimaa, 

ja kiertoon kelpaamattomat vaatteet aiheuttavat järjestöille 

jätteenkäsittelykuluja. Näitä kuluja välttääkseen osa järjestöistä (esimerkiksi 

UFF ja Punainen risti) myyvät myyntiin Suomessa kelpaamattomat tekstiilit 

kierrätys tukuille Saksaan. 

 

Poistotekstiilinkeräys 

+ Ottaa vastaan huonokuntoisia tekstiilejä, joita ei enää pysty myymään eteenpäin 

– Esimerkiksi sorttiasemat perivät kierrätyksestä maksun 

x Poistotekstiilinkeräykseen voit viedä huonokuntoisia tekstiilejä. 

Poistotekstiilinkeräykseen ei kuitenkaan saa laittaa voimakkaasti haisevia 

tekstiilejä, mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja, 

tyynyjä, peittoja, pehmusteita, pehmoeläimiä  

 

Sekajäte 

x Sekajätteeseen voi laittaa esimerkiksi öljyiset, märät tai haisevat tekstiilit, jotka 

eivät kelpaa kierrätykseen 

x Esimerkiksi Helsingin seudulla sekajätteestä valmistetaan kaukolämpöä ja sähkö 

polttamalla. 
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Lisätehtävä:  

Seuraavaksi oppilaat saavat pohtia, miksi vaatteita laitetaan kiertoon. He voivat pohtia, 

mitä he ovat itse tehneet vanhoille vaatteilleen ja esimerkiksi sitä ostavatko/ostaisivatko 

he itse vaatteita kirpputoreilta. Lisäksi voidaan pohtia, mihin muualle käyttämättömäksi 

jääneitä vaatteita voi sijoittaa. 

 

Mistä syystä vaatteita laitetaan kiertoon? 

- Väärä koko tai tyyli? 

- Tilaa uusille vaatteille 

- Vaatteet eivät enää käyttökuntoisia 

 

Tekstiilejä voi aiemmin mainittujen kierrätystapojen lisäksi esimerkiksi 

- Korjata ja tuunata 

- Leikata matonkuteiksi 

- Käyttää siivousrättinä 

- Lahjoittaa eläinsuojeluyhdistyksille 

 

Lähteet: 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/vaatteettekstiilit/Sivut/de

fault.aspx 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/lajittelu-ja-kierratys/tekstiilijatteen-

kierratys/ 
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Rasti 4: Vaateteollisuuden tulevaisuus  

 

Materiaalit:  

Tulostettuna/lapuille kirjoitettuna ratkaisut ja lopputulokset 

  

Alustus:  

Vaateteollisuus tuottaa päästöjä yhtä enemmän kuin kansainvälinen lento- 

ja laivaliikenne yhteensä. Vaatteet saastuttavat koko elinkaarensa ajan aina 

kuiduntuotannosta vaatteen hävittämiseen saakka. Kulutustottumuksemme ovat siis 

kestämättömiä. Kuluttajan kannalta helpoin tapa vaikuttaa vaatetuotannon päästöihin, 

on käyttää vaatetta mahdollisimman pitkään. Teknologia on myös yksi vastaus 

ongelmaan: uudenlaisilla laitteilla voidaan tehdä kuitua kierrätetyistä tekstiileistä tai 

uusista, ekologisemmista materiaaleista, kuten koivusta. Myös oikeanlaisella hoidolla ja 

korjaamisella voidaan vaikuttaa. Tarvitaan siis uudenlaisia innovaatioita, mutta myös 

muutos kulutustottumuksiin.   

  

Ohjeistus:  

Edessänne on lajitelma ratkaisuja vaateteollisuuden ongelmiin. Mukaan on lajiteltu 

myös näiden ratkaisujen lopputulokset. Yhdistäkää ratkaisut sopiviin 

lopputuloksiin! Entä keksittekö muita ratkaisuja vaateteollisuuden tulevaisuuteen?  
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Lisätehtävä:  

Lue oheinen artikkeli pädillä tai omalla puhelimella 

https://yle.fi/uutiset/3-10309581  

 

 
Lähteet: 
https://yle.fi/uutiset/3-10309581  

http://vihreatvaatteet.com/materiaaliopas/ 
  

Ratkaisu Lopputulos 

Vaatteiden suunnitteluun panostaminen 

ja uudet teknologiset laitteet, kuten 3D-

neulontakone  

Vähemmän leikkuujätettä  

 

Vaatteiden oikeanlainen hoito, huolto 

sekä korjaus 

Taloudellinen ja ekologinen hyöty, 

vaatteiden pidempi elinkaari  

Vaatteiden värjäys luonnonväreillä  Vähemmän päästöjä luontoon  

Puuvillan korvaaminen hamppukuidulla 

tai luomupellavalla  

Voidaan käyttää vähemmän vettä, 

lannoitteita ja torjunta-aineita  

Vaatteiden kierrättäminen 

tekstiilinkeräykseen  

Mahdollisuudet vaatetekstiilien 

uusiokäyttöön  

Vältä sekoitkuituja, suosi esim. 100% 
puuvillaa  

Tekstiilikuitujen uusiokäyttö helpottuu  

 

Osta vaatteita vain tarpeeseen  
 

Taloudellinen ja ekologinen hyöty, 

vaatteiden pidempi elinkaari  
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Liite 5. Itsereflektiolomake 
 
 

1. Mitä uutta opit? Kerro esimerkkejä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mitkä asiat sinun mielestäsi ovat tärkeitä vaatteita ostaessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Millä tavoin voit omalla toiminnallasi pidentää vaatteen elinkaarta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kuvaile omaa onnistumistasi ryhmätyöskentelyssä.  
(Kuinka huomioit muita? Millä tavoin autoit ryhmääsi onnistumaan? Miten voisit 
parantaa omaa ryhmätyöskentelyäsi?)  


