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1. Työpajan oppimistavoite
Työpajassa pohditaan kestävään kehitykseen liittyviä ympäristökysymyksiä. 
Työpaja ohjaa tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan. Se innostaa kokeilemaan, keksi-
mään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien ja taiteen keinoin. 

Työpaja kannustaa ottamaan omassa kuvailmaisussa huomioon kulttuurinen kestävä kehitys 
sekä kiertotalouden periaatteet. Työpajan osallistuja tutustuu moniin erilaisiin materiaaleihin ja 
niiden työstämiseen sekä ohjaa toimimaan vastuuntuntoisesti. Näin työpaja kirkastaa ymmär-
rystä kiertotalouden periaatteista, vastuullisista valinnoista sekä niiden vaikutuksesta ympä-
ristöön.

2. Työpajan kulku ja kohdeyleisö
Työpajassa tehdään oma hilavitkutin (tarpeeton, outo ja kummallinen esine tai laite) kierrätys-
materiaaleista. Työpaja toimii hyvin 45-minuuttisena, jolloin 5 minuuttia käytetään  johdatuk-
sena kierrätyksen ja uusiokäytön pohtimiseen, 30 minuuttia työpajassa tarjolla olevista mate-
riaaleista rakentamiseen ja 10 minuuttia käyttöohjeen kirjoittamiseen. Kaksituntinen työpaja 
tarjoaa enemmän aikaa oman hilavitkuttimen viimeistelyyn.

Työpaja sopii kaiken ikäisille, erityisesti jos oppikokonaisuudessa käyttää lisätehtäviä ja –poh-
dintoja ympäristökysymyksistä.
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3. Työpajan esivalmistelut
Hanki ja/tai pyydä ryhmääsi tuomaan askarteluun sopivia kierrätysmateriaaleja kuten pestyjä 
kotitalouden pakkauksia, muita tarpeettomia esineitä tai elinkaarensa päässä olevia esineitä/
leluja.

Hyvää askartelumateriaalia ovat esimerkiksi rikkinäiset pestyt vaatteet, muoviset hedelmä-
rasiat, styrox, pahvit, peltipurkit, jugurtti- ja mehupurkit, shampoo- ja saippuapurkit, pahviset 
vessapaperi- ja talouspaperirullien hylsyt sekä peltiset korkit. Erityisen innostavia vaikka 
harvemmin kertyviä ovat käytetyt pestyt hammas- ja tiskiharjat, soitinten kielet, keittiövälineet, 
pyykkipojat, pesupallot, kodin elektroniikka, kirjat, lelut, napit ja vetoketjut, cd-levyt ja avaimet.
Hyviä vinkkejä askarteluun ja kierrätysmateriaaleihin saa Kierrätyskeskuksen Kädentaitopal-
velu Näprästä www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/kadentaitopalvelu_napra

4. Kekseliäästi kierrätysmateriaaleilla
Kuumentaminen: Muovit muuttavat muotoaan kuumennettaessa. Muoveja voi käsitellä esimer-
kiksi silittämällä muovipussien paloja silitysraudalla leivinpapereiden välissä. Tällöin muovinpa-
lat tarttuvat toisiinsa, kutistuvat ja kovettuvat. Muovisia hedelmärasioita voi kuumentaa kuu-
mailmapuhaltimella muotin kuten kiven päällä, jolloin ne sulaessaan muuttavat muotoaan ja 
väriään. Huomaa kuitenkin, että muoveista vapautuu sulattaessa kaasuja, joten ilmanvaihdon 
tulee olla hyvä. Muovia sulattaessa kannattaa olla tarkkana, koska kuuma, pehmeä muovi on 
muutaman sekunnin ajan polttavan kuumaa.

Kaivertaminen ja leikkaaminen: Ohuemmat muovit kuten muovipullot voi paloitella saksimalla. 
Jos käytössä on esimerkiksi puukäsityöluokka, paksummat muoviesineet kuten lelut saa par-
haiten osiksi kiinnittämällä ne ensin ruuvipenkkiin ja sahaamalla.

Punominen: Ohuet materiaalit muuttuvat tukevammiksi, kun ne punotaan yhteen. Punomalla 
yllättävistäkin materiaaleista muodostuu pintoja: pajunvitsasta saadaan kori, vanhasta mitta-
nauhasta kangas. Helppoja punoksia ovat esimerkiksi koripunos ja palmikointi.

Taivuttelu: Metalli taipuu moneksi pihtejä hyödyntäen. Jämäkämmästä rautalangasta saa 
akselin parilla mutkalla. Pyöritettävä akseli on helppo tapa saada omaan hilavitkuttimeen toi-
minto.
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5. Taustatietoa ohjaajalle ja opettajalle
Mikä tekee esineestä käyttökelpoisen, ja mikä sinetöi sen kohtalon turhakkeena? Hilavitku-
tin-työpajassa pohditaan ympäröivien esineiden käyttötarkoituksia kriittisesti. Huomioitavaa 
on, kenelle tuote on suunniteltu. Toiselle tarpeeton saattaa olla toiselle hyödyllinen.

Usein hilavitkutin on suunniteltu helpottamaan jotakin tiettyä tekemistä, vaikka saman toimin-
nan pystyisi tekemään jollakin monikäyttöisellä esineellä. Kananmunan keittämiseen on kehi-
tetty kananmunankeitin, jota ei pysty hyödyntämään muussa. Kattilassa sen sijaan voi keittää 
kananmunan ja paljon muuta. Ajan säästämiseksi suunniteltu laite onkin ympäristöä ajatellen 
kaikkea muuta kuin säästäväinen. 

Hilavitkuttimet hajoavat käytössä, ovat lähtökohtaisesti kertakäyttöisiä, tai niiden korjaaminen 
ei ole mielekästä puuhaa. On siis pohdittava myös kiertotalouden nimissä tuotteen kestävyyttä.
Kierrätysmateriaalien etsimistä hilavitkuttimen rakentelua varten kannattaa lähestyä sekä 
kotitalous- että koulujätteen näkökulmasta. Mistä syntyy paljon roskaa? Millaista roskaa voi 
käyttää – ja mitä ei? 

Tavalliset kotitalouden pakkaukset ovat pestyinä mainioita rakenteluun. Likaiset tai esimerkiksi 
teräväreunaiset roskat voivat kuitenkin olla vaarallisia käsiteltäviksi. Tarvittaessa bakteereita 
voi tuhota paitsi pesemällä, myös kiehuvassa vedessä käyttämällä tai mikroaaltouunissa. 
Oma hygienia on tärkeää. Siksi kädet pestään huolellisesti sekä ennen että jälkeen työpaja-
työskentelyn.

Lisätietoa kierrätysmateriaaleista:
I love muovi -kampanja pohtii muovin merkitystä yhteiskunnassamme. Mitä, jos kotitalousjät-
teeseen menevä muovi ei olisikaan roskaa, vaan saisi uuden elämän? Kampanjan sivuilta saa 
konkreettisia vinkkejä muovin kierrättämiseen ja muovilaatujen tunnistamiseen https://yle.fi/
aihe/i-love-muovi

Ilmastouutiset on yläkouluikäisille sopiva suorapuheinen ja humoristinen Ylen tuottama Youtu-
be-ohjelma, jossa pyritään mahdollisimman päästöttömään elämään: areena.yle.fi/1-50007697

WWF:n sivustolla on tietoa merten muoviroskasta, muovin elinkaaresta, mikromuovijätteestä ja 
vinkkejä muovin määrän vähentämiseen: wwf.fi/uhat/merten-muoviroska/

WWF:llä on myös materiaalipankki koululaisille, joista löytyy ideoita ja menetelmiä kestävään 
kehitykseen ja ympäristökasvatukseen: 
wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/materiaalipankki/
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Taiteilijoita:
Choi Jeong Hwa on eteläkorealainen nykytaiteilija, joka luo muovista valtavia installaatioita 
ottamaan kantaa järjettömään muovinpaljouteen ja kierrätyksen välttämättömyyteen. Instal-
laatiot ovat värikylläisiä moottoreiden avulla hengittäviä maailmoja.

Miina Äkkijyrkkä on suomalainen taiteilija, joka on tehnyt lukuisia veistoksia julkisiin tiloihin. 
Hänen peltiset lehmäveistoksensa on kasattu autojen osista ja niitä löytyy ympäri Suomea.

Michelle Readerin sympaattiset eläinhahmot ovat loputtoman värikylläisiä. Reader luo odotta-
mattomista materiaaleista hahmoja, jotka hauskuuttavat, mutta pohdituttavat: ilman Readerin 
taiteellista panosta teokset olisivat pelkkää jätettä.

Ismo Kajander on suomalainen taiteilija, joka rakentaa omituisia sävelmiä kalkattavia soittimia 
vanhoista haravoista ja lintuhäkeistä. Kajanderin teoksissa kierrätetyt esineet heräävät henkiin 
uudella tavalla.

Yuken Teruya leikkelee paperi- ja pahviroskasta esiin maisemia. Ostoskassin sisälle valaistut 
hennot paperiset puut pysäyttävät pohtimaan mistä materiaali on lähtöisin.

Tim Noble ja Sue Websters koostavat kierrätysmateriaaleista romukasojen näköisiä veistoksia, 
joiden idea on varjoissa. Valaistuna veistoksen varjo muodostaa ihmisen silhuetin. Suomalainen 
taiteilija Anni Laukka hyödyntää työskentelyssään samoja elementtejä.
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6. OPS-yhteydet 
Hilavitkutin-oppimateriaalia voi käyttää hyvin ilmiöoppimiseen. Sen sisältö on vahvasti yhtey-
dessä paitsi kuvataiteeseen, myös mm. ympäristöoppiin ja äidinkieleen sekä käsityöhön. Myös 
matematiikka (mittaamiseen ja geometriaan liittyvät oppisisällöt) sekä yhteiskuntaoppi (vas-
tuullisuuteen ja eettiseen arviointikykyyn liittyvät oppisisällöt) sopivat kokonaisuuteen.
Alla on lueteltu yhteydet kuvataiteen, ympäristöopin, äidinkielen ja käsityön tavoitteisiin vuosi-
luokille 1-2 ja 3-6.

Oppiainekohtaiset tavoitteet vuosiluokat 1-2

Kuvataide
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä S1, S2, S3 L1, 
L3, L4, L5
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojenavulla S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5
T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6
T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa S1,S2, S3 L1, L2, L4, L7
T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään S1, S2, S3 L2, L3, L6, L7
T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelunpohjalta S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja S1, S2, S3 L2, L3, L6, L7
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestäväkehitys S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7

Ympäristöoppi
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselli-
seksi itselleen S1-S6
T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä 
S1-S6 L3, L7
T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja piententutkimusten ja muun toiminnan 
lähtökohtana S1-S6 L1, L7
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen 
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin S1-S6 L1, L4
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita 
sekä nimeämään niitä S1-S6 L1, L4
T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita S1-S6 L3
T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja 
luomaan uutta yhdessä toimien S2, S4, S6 L3, L1
T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla 
S1-S6 L1
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista S1-S6 L2, L4
T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä S1, S5 L3

Äidinkieli
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa S1, L1, L2, L3
T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin S1, L1, L2, L7
T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla S1, L1, 
L2, L7
T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien 
avulla S3, L1, L4, L5, L7
T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä S3, L2, L4, L5
T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun 
ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia S3, L1, L4, L5
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Käsityö
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön 
S1-S4 L1, L2
T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja 
valmiista tuotteesta S1, S2, S3 L1, L4, L5
T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa S1 S5 
L1, L7
T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja 
turvallisesti S2-S4 L4, L6
T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisenkokemusten kautta S1-S6 L1, L3

Oppiainekohtaiset tavoitteet vuosiluokat 3-6

Kuvataide
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä 
hyödyntäen S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista S1, S2, S3 L2, 
L4, L5, L6
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedontuottamisen tapoja käyttäen S1, S2, S3 L2, L3, 
L4, L5
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan 
tekemisen taitojaan S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista S1, S2, S3 L3, L4, 
L6, L7
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehityskuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja 
valitessaan S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7

Ympäristöoppi
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäris-
töopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen S1-S6
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä 
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan S1-S6 L1, L7
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöis-
sään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävänkehityksen merkitystä itselle ja maailmalle S1-S6 L3, L7
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 
S1-S6 L1, L7
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuk-
siaan eri tavoin S1-S6 L1, L2, L5
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita 
kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien S2-S6 L2, L3, L5
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan 
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen S1-S6 L3
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta 
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan S1-S6 L2, L3
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä 
kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä S1-S6 L1
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia S1-S6 L2, L4, L5
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan 
perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle S2, S4-S6 L1
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan 
perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle S2, S4-S6 L1
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Äidinkieli
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä, S1 L1, L2, 
L7
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmävies-
tintätilanteissa S1 L1, L2, L3, L7
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös 
draaman avulla, S1, L1, L2, L4, L7
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa S1, L1, L2, L3, L4
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien 
tuottajana S3 L1, L2, L4, L7
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa 
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä S3L1, L4, L5, L7
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan erikulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen. S4, L2, L4, L6, L7

Käsityö
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 
S1-S6 L1, L2
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai –teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin S1-S4 L2, L4, L5
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti S3, 
S5 L4, L6
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä. S1-S5 L3, L6
T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti S1-S3, S5 L1, L3, L7

Hilavitkutin-työpaja on tehty yhteistyössä Heurekan, Suomen ympäristöministeriön ja Business 
Finlandin kanssa. Työpajan suunnittelutyössä ovat olleet mukana taiteen maisterit Greta Salo-
nen ja Aino Halonen.


