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Lukijalle   

Käsissäsi on Green Wardrobe, GW-openopas. Oppaassa esitellään lasten ja nuorten yhdessä 
ammattilaisten kanssa kehittelemää GW-menetelmää kestävän ja vaikuttavan pukeutumisen 
omaksumiseen ja välittämiseen edelleen. Tässä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa 
kehittämishankkeessa Taito Pirkanmaa jatkaa vastuullisuuden polulla kehitellen GW-
menetelmää tarkoituksenaan nostaa käytäntöön vastuullisempaa käsityötä, miten me 
jokainen voimme vaikuttaa omien valintojemme ja tekojemme kautta ilmaston muutokseen 
ja ylläpitää toivoa. 
 
Pukeutuminen on klassinen käsityön sisältöalue, joka tarjoaa kokemuksia käsityöstä ja 
muotoilusta sekä niihin linkittyvästä teknologiasta. Tässä openoppaassa tuodaan käsityön 
määrittelyn eteen sana vastuullisuus. Käsityön merkitys yhteiskunnassa nähdään yksilön 
hyvän elämän ja arjen taitojen lisäksi elinkeinoelämän, kulttuurin, tieteen ja taiteen 
merkityksinä – osallisuutena omassa elinympäristössä. Vastuullinen pukeutuminen 
konkretisoi mitä mielikuvituksellisimpia hyvän elämän unelmia sovussa sosiaalisesti, 
eettisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen kanssa.  
 
Käsityöosaamista karttuu toisintavana, soveltavana ja uudistavana toimintana. Kestävän 
tulevaisuuden haasteisiin ei kuitenkaan vastata vain toimimalla vanhaan tapaan tai 
reagoimalla tilanteessa ja soveltamalla olemassa olevaa vaan katsomalla laajemmilla 
mahdollisuuksien kiikareilla, kokeilemalla rohkeasti ja luottaen omaan intuitioon. Käsityö 
tarjoaa mainion väylän harjaantua ja oppia luottamaan omassa toiminnassa kehittyviin 
uusiin ratkaisuihin.  
 
GW-menetelmässä lapsia ja nuoria ohjataan tutkivaan ja elämykselliseen käsityöhön sekä 
soveltamaan oppimaansa toimintatapaa eri ympäristöissä. Käsitöissä omaksuttu 
olemisentapa, luova ongelmanratkaisun prosessi, laajenee pienistä lapsen kokoisista 
ratkaisuista elinympäristön haasteiden ratkaisuihin, tuotteisiin, teoksiin ja palveluihin 
kulloisessakin toimintaympäristössä ja mittakaavoissa.  
 

Päämääränä tässä openoppaassa onkin innostaa toimintaan, oivalluksiin, ideoihin, 
tavoitteelliseen suunnitteluun, toteutukseen ja tekemisen iloon. Luodaan yhdessä perustaa 
tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle osaamiselle niin 
pukeutujana kuin oman toimintaympäristön GW-agenttina.   
 

Materiaalin toivotaan kannustavan lukijan omalle vastuullisen pukeutumisen polulle sekä 
soveltamaan osaamistaan työssään ja toimissaan. 

Iloa matkaan! 
 
GW-koordinaattori, -tuottaja 
Marja-Leena Seilo 
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GW-open opas koostuu kuudesta 

osasta   

   

Osa 1: Annetaan pikaperehdytys Green Wardrobe -ajatteluun.    

Osa 2: Esitellään GW-materiaalit, jotka löydät itsenäisinä tulostettavina asiakirjoina.  

Osa 3: Esitellään varioitavia, kertaluonteisia sisällä tai ulkona toteutettavia GW-paketteja.  

Osa 4: Esitellään pidempikestoisia GW-opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat esimerkiksi  

                 käsityön taiteen perusopetukseen.  

Osa 5: Yhteenveto GW-kehittämishankkeesta ja toimijoista.  

Osa 6: Lähteitä ja lisälukemista.     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA.  Sanni  Kouhi, Ekokumppanit Oy 
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Osa 1. Pikaperehdytys Green 

Wardrobe -ajatteluun  

 
Valitsimme tälle hankkeelle englanninkielisen nimen GW eli Green Wardrobe, koska asia on globaali. 
Green Wardrobe on  
                   
omaa kasvua pukeutujana sekä oman karttuvan osaamisen soveltamista yhteiskunnan ja                       
elinkeinoelämän toimijuuteen   

Toista ei oikein ole ilman ensimmäistä. Tässä GW-openoppaassa puhummekin asiasta suomeksi 
vastuullinen pukeutuminen kattaen molemmat toimijuudet.  Suomenkieliset sanat tuovat asialle 
omat merkityksensä; 

• Vastuullinen toiminta on ekologista, eettisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti 
kestävää. Pukeutuminen on samanaikaisesti hyvin henkilökohtaista ja julkista.  

• Pukeutuminen on sekä iholla että esillä kulloisessakin ympäristössä. Pukeutuminen on paitsi 
tarkoituksenmukaista ja käytännöllistä myös omien arvojen, visuaalisuuden ja kulttuurin 
ilmaisua kulloisessakin sosiaalisessa ympäristössä. Parhaimmillaan pukeutuminen on sekä 
ajassa kiinni että kestää aikaa.  

Pidän pitkään ja hankin harkiten – hyvä muistisääntö! 

Vihreä vaatekaappi, Green Wardrobe, vastuullinen pukeutuminen johdattaa meidät kaksikaistaiselle 
tielle. Pidän pitkään ja hankin harkiten – näitä molempia kaistoja tarvitaan. Välillä on 
tarkoituksenmukaista ja vastuullista vaihtaa hankinnan kaistalle, mutta palata kuitenkin oikealle, 
pitkään pitämisen kaistalle.   
 
Käsityön keinoin pidennämme vaatteiden käyttöikää huoltaen, korjaten, uudistaen ja varioiden. Kun 
opit pidentämään tuotteen käyttöikää, tulee hankintatarpeita harvemmin ja voit rauhassa pohtia 
tarpeita ja hankintatapaa; ostaa, lainata tai hankkia kierrätettyä.  
 

Vaikutan oman toiminnan kautta – GW-craftivismiä 

Craftivismistä on puhuttu mm. neulegrafittien ja radikaalien ristipistojen yhteydessä. GW-craftivismi 
on osaamista ja toimijuutta sekä pukeutujana, että elinympäristön ja työelämän vaikuttajana. 
 
Pukeutumisella vaikutetaan kaikissa ammateissa! Opettaja, pääministeri, kassa, muotoilija, tutkija. 
Tulevaisuus rakentuu yhdessä, pienistä ja suurista toimista.  
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Osa 2. GW-materiaalit  
Materiaaleja opetukseen ja ohjaukseen, työpajoihin, tapahtumiin ja tiedotukseen. Ladattavia, 
tulostettavia, katseltavia, kuunneltavia, luettavavia ja vapaasti varioitavia.  

GW-materiaalit löytyvät kukin omina tulostettavina tallenteinaan.  

Työpajat Suunnittelupohja 
 
Tapahtumat Tapahtumajuliste 
                                      GW-selfieseinäkuva, Pidän pitkään, hankin harkiten  
                                      GW-taskuopas 

Pidemmät opintokokonaisuudet 

GW Oma vaatekaappi -aktivointilomake 
GW Sopiiko vaatekaappini sisältö elämääni? 
GW Materiaalien lyhenteet 
GW Kestäviä ja vaikuttavia valintoja pukeutumiseen – prezi-esitys  
GW Ekologiset tietoiskut – prezi-esitys  
GW Huollan kenkiä 
GW huollan tekstiilejä 
VÄRILABRA: uudistan väritekniikoin - ohje + video 

Arviointi ITSEARVIOINTI; orientoiva alkuarviointi 
ITSEARVIOINTI; jakson loppuarviointi 

Tiedotteet Tiedote; GW hanke. Taitopirkanmaa.fi  
  Tiedote; GW seminaari. Taitopirkanmaa.fi  
  Tiedote; GW Skeittiparkkitapahtumassa Taito Pirkanmaa.fi 
  

GW-menetelmästä voi käyttää ja varioida yksittäisiä tehtäviä tai materiaaleja tai isompia 
kokonaisuuksia. 
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Videotallenteet, rajoitettu käyttöoikeus 

BioColour -hanke. Riikka Räisänen, dosentti, BioColour -tutkimushankkeen johtaja, Helsingin 
yliopisto. Videotallenne GW-seminaari 26.1.2021. 
 
Ekososiaalinen sivistys. Marja-Leena Seilo, kehittämispäällikko, Taito Pirkanmaa ry. Videotallenne 
GW-lukiokurssi 3.12.2020.  
 
Huollettu on uusi uusi – vaatehuollon mahdollisuudet. Johanna Valkola, vuorovaikutusvastaava 
BioColour -hanke, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto. Videotallenne GW-seminaari 26.1.2021. 
 
Kampanjat ja tapahtumat osana jätteen synnyn ehkäisyä Pirkanmaalla. Sanni Kouhi, 
projektipäällikkö, Ekokumppanit Oy. Videotallenne GW seminaari 26.1.2021. 
 
Kestävä hyvinvointi – ekososiaalinen sivistys. Maria Seilo, erityisluokanopettaja, WELMA-
tohtorikoulutettava. Itä-Suomen yliopisto. Videotallenne GW-seminaari 26.1.2021. 
 
Värilabratyöskentely. Pirkkalan PNmaP7 Näpsäryhmä 2020–21 ja M-L Seilo. Aineiston editointi Mirva 
Juntunen, Taito Pirkanmaa ry. Videotallenne toukokuu 2021. 
 
 

Inspiraatiota opetukseen 
 

Open opasta rytmittävät oheiset symbolit erilaiselle tekemiselle. Tekemisen välissä on hyvä myös 
tehdä välikatselmuksia, joissa jokainen oppilas pääse pohtimaan GW-kokonaisuuden teemoja sekä 
kertomaan omista ideoistaan ja puhumaan ääneen mieleen juolahtaneista aihetta koskettavista 
seikoista!  
 

Oppaan symboleita 
 

           Tehtävä:           - Isompia ja pienempiä käsitöitä  

Kotitehtävä: - Pieniä tehtäviä ja mietittävää koteihin 

 

Vink, vink! - Lisävinkkejä ja pohdittavaa opetuskertoihin 

 
 
 
Useat näistä tehtävistä sopivat myös ryhmäyttämiseen ja mukavan työskentelyilmapiirin luomiseen. 
Tehtävien tarkoituksena on luotsata osallistujaa inspiroitumaan vaatteiden elinkaariajattelusta ja 
opettaa vastuullista tuotesuunnittelua, joka johdattaa toteuttamaan omia ideoita ja kokeilemaan 
suunnittelutyötä. On hyvä muistaa jättää aikaa myös kasvamiseen, itsenäiseen työskentelyyn, 
suunnitteluun sekä oman vaatteen valmistamiseen! 
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Osa 3. Vastuullisen pukeutumisen 

työpajoja ja tapahtumia 
 

GW-työpajat ja -tapahtumat tarjoavat varioitavia paketteja vastuullisen pukeutumisen välittämiseen 
toisille. Työpajat on ideoitu muutamalle eri ryhmäkoolle varioitaviksi paitsi käsityötiloissa myös 
muissa paikoissa ja tilanteissa, esimerkiksi taitokeskuksessa, koululuokassa tai muussa vastuullisen 
pukeutujan ideoimassa paikassa. Viettää voi vaikkapa kaverisynttäreitä kotona GW-teemalla. 
Tapahtumia työpajoineen on suunniteltu kaksi: toinen sisätapahtuma ja toinen ulkona toteutettava. 
 
Lähtökohtaisesti GW-työpajoissa ja tapahtumissa on siis kysymys siitä, että joku jo ennestään 
käsitöistä tai kestävästä kehityksestä kiinnostunut ryhtyy GW-agentiksi, craftivistiksi ja keksii 
tilanteen, jossa viestii vastuullisesta pukeutumisesta. 
 
Vastuullisen pukeutumisen työpajan voi järjestää kuka tahansa omassa toimintaympäristössään  
hyödyntäen GW materiaaleja. Meihin ammattiagentteihin voi myös ottaa yhteyttä ja työpaja voidaan 
tuottaa yhteistyönä tai ammattiagentti voi tehdä sen avaimet käteen -periaatteella. Parasta on GW-
agentin oma toimijuus työpajassa vertaisena ja ammattiagentti tarvittaessa mahdollistajan roolissa. 
 
Avainsanoina GW-työpajoissa ovat vaikuttaminen ja osallisuus. Työpajoissa tarjoutuu osallistujalle 
osallisuuden kokemus. Pienilläkin teoilla pääsee hyvän polulle, toivon puolelle ja rakentamaan 
kestävää tulevaisuutta. Työpajan mahdollistajan näkökulmasta on lisäksi kysymys omasta GW-
agenttiudesta, miten viestin vastuullisesta pukeutumisesta niin, että se muuttuu kokijalla teoiksi.  

Oman GW- työpajan suunnittelu 

Vastuullisesta pukeutumisesta tai kestävästä kehityksestä kiinnostunut nuori ryhtyy GW-agentiksi! 
Ideoi, suunnittele ja toimeenpane GW-työpaja valitsemallesi ryhmälle hyödyntäen GW-materiaaleja.  
 
GW nuoret itse miettivät mitä GW sanomaa levittävät; mikä on ollut ominta tai vaikuttavinta sekä 
tehdä jonkun konkreettisen pienen työn, esimerkiksi vaatteen paikkausmerkkien valmistaminen. 
Suunnittelutyökaluna toimii mindmap. Itse suunniteltu GW-paja lähtee muotoutumaan siihen 
suuntaan, kun se on nuorelle ominta. Ryhmän ohjaaja tai opettaja voi antaa suuntia mitä täytyy 
miettiä pajaa rakennettaessa, esimerkiksi mitä, missä, milloin, kenelle, miten, materiaalit, 
työvälineet, kesto ym. Ohjaaja toimii mahdollistajana pajan toteutuksessa, mutta nuoret itse tekevät 
työpajan. 
 
Työpajan voi esimerkiksi toteuttaa kaverisynttäreinä, kaveri -opetuskertana taiteen 
perusopetuksessa tai oman koulun luokka vierailuna, liitteistä löytyy ideointimalli! 
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Työpajoja eri kokoisille ryhmille  
 

Muutos alkaa meistä jokaisesta! Ole oman elämäsi GW-agentti ja haasta ystäväsikin mukaan! 
Vastuullisen pukeutumisen ja kuluttamisen työpajoissa opit tarkastelemaan omaa esinemaailmaasi, 
vaatekaappiasi ja kulutustottumuksiasi uudella tavalla. Opit myös keinoja vaatteiden elinkaaren 
pidentämiseen tai sen uuden käyttötarkoituksen löytymiseen. GW-ammattiagentti tuottaa 
vastuullisen pukeutumisen työpajoja vietäväksi kokijan luo tai käsityötiloissa sovellettavaksi. Nämä 
työpajat sopivat esimerkiksi tyhy-toimintaan, tilauskursseille, kouluryhmille tai taitopiireihin. Osa 
soveltuu isommalle osallistujamäärälle noin 20 hengelle toiset on suunniteltu pienryhmälle 2 – 8. 
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Uudista ja tuunaa olemassa oleva vaatteesi  

 
Jos olet hieman kyllästynyt tai koet että vaate kaipaisi jotain piristystä, ota se mukaan pajaan 
uudistettavaksi. Yhteisessä työpajassa ideoidaan ja opitaan porukalla, uudistetaan tai korjataan 
vaatteita. Muutetaan yhdessä housut tai paita hameeksi, vai mitä muuta siitä voisikaan tehdä? 
Tämän pajan tavoitteena on, että vaate pysyy käyttöikäisenä vaatteena pidempään. Samalla opit 
ompelun perusteita ja ottamaan mittoja itsestäsi, sekä suunnittelemaan uusia tuotteita. Pajassa 
korjaat esimerkiksi väärän pituiset lahkeet.  
Hakusanoilla upcycled clothes ja remake clothes löytyy ideoita ja vinkkejä vaatteiden uudistamiseen 
ja tuunaamiseen. Ompelun perusvälineet riittävät tähän työpajaan, mittanauha, ompelukone, sakset, 
lankaa ja nuppineuloja. Vaatteesta ja uudistamistavasta riippuen voi tarvita kuminauhaa, 
kangastilkkuja tai kanttinauhaa, yms. Pajan kesto noin 3h. 

Kassialma  

 
Kaappeihin kertyy helposti kankaisia mainoskasseja ja virttyneitä kestokasseja. Tässä pajassa 
tavoitteena on tuunata vanha kauppakassi, tehdä siitä oman tyylinen ja lisätä näin sen käyttövuosia. 
Tutkimusten mukaan kangaskassia tulisi käyttää noin 500 kertaa että se täyttää hiilijalanjälkensä. 
(https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/01/mika-naista-on-ekologisin-muovipussi-paperikassi-
kangaskassi-vai ) .Kassialma-pajassa uudistetaan vanha kestokassi tekstiiliväritekniikoin, kirjomalla tai 
jollain muulla vapaavalintaisella tekniikalla. Kankaanpainoa voi tehdä monella eri menetelmällä, 
ecoprinttaamalla tai värjäämällä eri väreillä. Kirjonnan tekniikat, kuten applikointi tai tilkkutyöt 
käyvät myös hyvin. Kassin koon muokkaaminen voi myös lisätä käyttöikää, jos koko palvelee 
käyttötarkoitustaan näin paremmin. Pienistä kasseista voi yhdistää yhden ison tai vaikka vaihtaa 
uuden tai eri pituisen kantokahvan. Tarvikkeet voi valita ryhmätilanteen mukaan, jos ryhmätilassa ei 
ole vesipistettä, kankaanpaino ja värjäys kannattaa unohtaa. Jos taas ei ole ompelukoneita, 
kankaanpainomenetelmillä saa nopeasti näyttävää, jos on valmis kankaanpainoseula, vaikka 
paperikaaviolla. Vinkkejä kankaanpainonmenetelmiin löytyy esimerkiksi Punomosta painanta- ja 
värjäys tekniikoiden alta. Pajan kesto vaihtelee valitun tekniikan mukaan 2-3h. 

Muodonmuutos  

 
Vanhasta tekstiilistä voi tehdä vaikka mitä. Tuo mukanasi vanha tekstiili, sateenvarjo, pöytäliina, 
tyynyliina tai farkut, niin tehdään niistä sinulle uusi tarpeellinen käyttöesine. Rikkinäisestä 
sateenvarjosta voi ommella vaikka pieneen tilaan mahtuvan varakassin, puuvillakankaasta saa 
vahaamalla eväskääreliinan, farkuista voi tehdä tyynyn. Tässä pajassa vain taivas on rajana! 
Tavoitteena on, että kangasmateriaali ei mene roskiin vaan saa uuden elämän uutena 
käyttöesineenä. Tässä pajassa ei tehdä vaatteita, kuten tuunauspajassa. Tarvikkeet ovat kuitenkin 
samanlaiset, ompelun perustarvikkeet, mahdollista tukikangasta, nappeja ja nauhoja. Pajan kesto 
vähintään 2h.  
 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/01/mika-naista-on-ekologisin-muovipussi-paperikassi-kangaskassi-vai
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/01/mika-naista-on-ekologisin-muovipussi-paperikassi-kangaskassi-vai
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Suuri ompelukisa  

 
Tässä kisassa ei pudoteta ketään, mutta tehtävä annetaan ja tehdään kuten suuren maailman tv-
formaatissa: jostain yllättävästä jämämateriaalista pitää omalla luovuudella tehdä jotain luovasti itse 
ja ripeällä aikataululla. Ylijäämätekstiilistä (kierrätyksestä hankittua) annetaan tehtäväksi suunnitella 
ja valmistaa uusi tuote. Uusi tuote tehdään materiaalin ehdoilla ja ryhmän iän- ja osaamistason 
mukaan. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat näkemään vanhan vaatteen tai tekstiilin 
raakamateriaalina, kankaana uuden tuotteen mahdollisuutena ja oppimiskokemuksena luovasta 
toiminnasta. Tuulitakista voi tehdä vaikka koiran takin, lakanasta suojaessun tai farkuista hame tai 
reppu. Työvälineinä ompelukone on ehdoton, mutta sen voi joissain kohdissa korvata liimaharsolla, 
tekstiililiimalla ja harsinpistoilla. Tämä paja vaatii eniten etukäteissuunnittelua sekä agentilta 
ohjaustaitoja, yllättävissäkin tilanteissa! Pajan kesto vähintään 3h. 

T-paidan uusi elämä  
Aikamme klassikko ja jonkinasteinen vaatetuholainen on trikoopaita. T-paidan uusi elämä -pajassa 
jokainen osallistuja tuo pajaan kotoa t-paidan, jota ei enää käytetä paitana, eli joka olisi ollut 
menossa kierrätykseen tai räteiksi. Paidasta tehdään joko amppeli muutamalla solmulla, leikataan 
kuteeksi ja virkataan pannulapuksi tai tuunataan vaikka tuubikaulahuiviksi. Ohjeita ja ideoita löytyy 
hakusanalla T-shirt scarf, macrame plant holder ja t-shirt yarn projects. Tarvikkeina pajaan terävät 
sakset, mittanauha ja mahdollinen virkkuukoukku. Huivia tehdessä sitä voi koristella isoreikäisillä 
helmillä. Katso myös vinkit paidan värjäykseen tämän oppaan muista vinkeistä. Kesto tekniikasta 
riippuen 2-3h. 

Pariton nallukka 

Keneltäpä ei löydy paritonta sukkaa tai sormikasta? Ompelupistoilla, vanulla ja nappisilmillä voi 
Pariton nallukka-pajassa tehdä pienen pehmon, itselle tai vaikka lahjaksi. Hakusanalla sock plush 
lötyy ideoita eri eläimistä ja niiden toteutuskaavoja. Tarvikkeina neulaa, lankaa, sakset ja täytevanu 
sekä silmä ja nenä. Paja onnistuu siis alkeellisimmissakin oloissa, kunhan osallistujat ovat innoissaan 
ja heillä on pöytä ja tuoli! Kesto 3h. 
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GW-tapahtumat 

Tapahtuman suunnittelun käynnistämiseen tarvitaan perustietoja ja rutkasti ideointia.  

Pohdi! 
Mikä on tapahtuman tarkoitus?  Tapahtumassa on kaksi osapuolta, osallistujat ja 

järjestäjät. Tapahtuman tulee olla onnistunut molempien kannalta. Yleisölle tulisi 

tarjota tapahtuman tavoitteiden mukaisia sisältöjä niin, että myös yleisö kokee 

osallistumisensa merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.  

Selvitä tapahtuman raamit:   

 
MISSÄ: paikka  
MILLOIN: ajankohta   
KENELLE: asiakas eli kohderyhmä   
MITÄ: tapahtuman sisältö eli tuote/palvelu   
MITEN: järjestävän yhteisön tapa toimia (resurssit+organisaatio)   
MIELIKUVA: järjestävän yhteisön ja kumppaneiden imago  
VIESTINTÄ: millaista viestintää tarvitaan ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen 

Sisätapahtuma GW-hengessä   

Tapahtuman tavoite on saada osallistuja kokemaan olevansa osa tärkeää muutosta ja 
vaikuttavansa kestävään tulevaisuuteen oman pukeutumisen avulla. Tapahtuma kerää 
samanhenkisiä nuoria yhteen ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtuman tavoite on myös se, 
että sanoma vastuullisemmasta pukeutumisesta leviää nuorten lähipiiriin.  Sisätapahtuman 
visuaalinen ilme on tunnelman luomisen kannalta tärkeä.   

Vink, vink! Tässä muutamia vinkkejä tapahtumiin:  

 
1. Hyvät ja selkeät opasteet paikalle.  
2. Näyttävä sisääntulo esimerkiksi niin, että seinään heijastetaan GW-materiaaleista varioitu 
tapahtumajuliste, tapahtuman uniikki juliste tai muu ajankohtainen kuva.  
3. Tilaan ripustettu Lempivaatteeni-näyttely, jossa olisi esillä nuorten lempiasukokonaisuuksia 
pienellä tarinalla esiteltyinä.  
4. Chillailu – ruokailu – tapaaminen – seurustelumahdollisuus. Mukavat istuinaluset, musiikki, valot.  
5.  Talviteemaisessa tapahtumassa voisi istuimina olla esimerkiksi pulkat ja potkurit, musiikkina 
talvihitit ja valoina valoketjut ja lumisadeheijastus seinään.  
6. Erilaisia infotauluja vaatteiden kierrättämisestä ja innostavia lausahduksia ja erilaisiin 
somealustoihin sopivia hakusanoja esim. #vaikutavaatteilla #greenwardrobe #onnielääkäsityössä 
#sustainability #pidänpitkään #hankin harkiten 
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Vink, vink! Tapahtuman ohjelmaideoita: 

• Vaatteiden vaihtopiste, osallistuja tuo vaatteen ja saa tilalle jonkun toisen vaatteen. 

• Haaste someen: Sosiaalisessa mediassa on usein meneillään erilaisia haasteita, jos 
tapahtumaan sopivaa haastetta ei löydy, voi sen keksiä itse. Esimerkiksi nuoria voi haastaa 
jatkamaan  

• Lempivaatteeni-näyttelyä verkossa. #pidänpitkään 

• Käsityöt: Tehdään paikkoja, parsitaan tai korjataan vaatteita  

• Keskustelunaiheita: Oma suhtautuminen pikamuotiin, mitä hyötyä on kuluttaa harkiten?  
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Ulkotapahtuma GW- ja skeittaushenkisesti   

Tapahtuma kerää samanhenkisiä nuoria yhteen. Tavoitteena on opastaa osallistujia tekemään 
paikkoja vaatteisiin sekä kuinka skeittikenkiä voi korjata ja näin tuoda esille vastuullisen 
pukeutumisen ajatusta.   

Vink, vink! Tapahtuman ohjelmaideoita: 

- Vaatteiden paikkaus. Revenneitä vaatteita voi paikata ja parsia. 

- Kiinnitetään silityskuvia paikkamateriaaleihin tai omiin vaatteisiin. 

- Kenkien korjausta erilaisilla liimoilla ja uusilla kengännauhoilla. 

 

Pohdi! Miten kengät ja vaatteet kuluvat? Kuinka niitä voi huoltaa? Miten hankkia 

eettisesti ja ekologisesti hyviä tuotteita omaan harrastukseen?  
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Osa 4, Pidemmät GW-

opintokokonaisuudet 
 

Pidemmissä GW-opintokokonaisuuksissa lähestytään käsityötä toimijuuden, oman pukeutumisen ja 
vaikuttamisen näkökulmista. Tavoitteena on edistää vastuullisen pukeutumisen omaksumista omaan 
elämäntapaan. Kestävän kehityksen ja vastuullinen toiminnan tuominen entistä selkeämmin 
käsitöihin on osa laajempaa elinympäristömme kehitystä. Käsityö pukeutumisena, nostaa esiin 
kestävää kehitystä, kiertotaloutta, tekstiilimateriaaleja, omaa vaatekaappia ja vaatteiden 
hankkimista käytettyinä hyvin omakohtaisesti – iholla. 
 
Materiaalien rooli käsityössä on keskeinen. Vastuullinen materiaalien käyttö on uuden tai 
kierrätysmateriaalin käyttöä laajempi kysymys. Se koostuu materiaalien tarkoituksenmukaisesta 
käytöstä, soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen, teknologiasta, käsittelytaidoista, tunnusta, 
hengittävyydestä ja soveltuvuudesta kiertoon. 
 
Vastuullisessa käsityön suunnitteluprosessissa huomioidaan paitsi tarve, tuotteen tai teoksen pitkä 
elinkaari myös jalostetun materiaalin edellytykset pysyä kierrossa.  Käsityön käyttöikää voi pidentää 
huomioimalla jo suunnitteluvaiheessa huoltamisen, säilyttämisen, uudistamisen, varioimisen ja 
kiertotalouden.  
 
Käsityö pukeutumisena tarjoaa mainion mahdollisuuden tarjota osallisuuden kokemuksia, tietoa ja 
taitoja omaan vastuulliseen ja kohtuulliseen elämäntapaan ja toimintaan.   
Kaveriporukka osaa lukea vastuullisen pukeutujan viestiä tapaamiskerrasta toiseen, koska 
pukeutumisen taustalta löytyvät yhteiset arvot. Vastuullista pukeutumista voisi ajatella myös 
craftivismin ilmentymänä – pukeutumisella vaikuttamisena. 
 
Seuraavassa esitellään neljä GW-opintokokonaisuutta: 7–9-vuotiaiden ja 10–18-vuotiaiden Oma 
Green Wardrobe-opintokokonaisuudet sekä vaikuttamisen opintokokonaisuudet 10–15-vuotiaille 
GW huollan ja värjään ja GW-lukiokurssi. Pidemmissä opintokokonaisuuksissa on mahdollisuus 
tarjota vaihtoehto: UUTTA VAI UUDISTAN? 
 
GW-opintokokonaisuuksien tavoitteena on tarjota pukeutumisen oppimisympäristö, josta jokainen 
löytää oman vastuullisen pukeutujan polkunsa pään; osaten kartuttaa ja hyödyntää osaamistaan 
pukeutujana ja elinympäristönsä aktiivisena toimijana ja vaikuttajana.  Lasten ja nuorten 
elämismaailmat on pyritty huomioimaan pedagogisissa lähestymistavoissa paitsi kriittisen, mutta 
rakentavan ja iloisen buugin ylläpitämiseksi opetustoiminnassa. Jaksolla karttuva osaaminen 
kartuttaa kaikkien taiteen perusopetuksen tavoitealueiden osaamista.  
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7–9-vuotiaiden Oma GW-opintokokonaisuus 

 

7–9-vuotiaiden vastuullisen pukeutumisen kokonaisuutta määrittää vahvasti leikki. Jaksolla omaa 
pukeutumista simuloidaan paperinuken pukeutumiseen ja sillä leikkimiseen. Ajatuksena on lähestyä 
lempeästi vastuullista pukeutumista. Tarkoituksenmukaisen vaatekaapin lisäksi tunneilla puhutaan 
säilyttämisestä ja huoltamisesta. Näitä harjoitellaan sekä työvälineiden että vaatteiden kanssa. 
Kokonaisuuteen sopii myös vaatteen eliniän pidentäminen uudistusvärjäten. Tähän löytyy GW-
materiaaleista sekä video värilabratyöskentelystä, että ohje opettajalle sellaisen pystyttämiseen. 
Kokonaisuudesta saa hyvin puolen vuoden jakson pukeutumisen ja palveluympäristön sisältöalueille.     
Tämän ikäisten lasten pukeutumisessa vanhemmat näyttelevät vielä suurta roolia. Lasten mukaan 
vanhemmat eivät kuitenkaan ylitä tai ohita heidän näkemyksiään helposti. Lapsilla on edessään pitkä 
vastuullisen pukeutumisen polku sekä pukeutujana että yhteisönsä toimijana ja vaikuttajana. 

 

 

7–9 -vuotiaiden GW-avaruus  
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Osaamistavoitteet on laadittu muotoon: muistaa, ymmärtää, soveltaa ja luoda

  

• Muistaa pukea ylleen kaikki tarkoituksenmukaiset osat – myös kotiin lähdettäessä. 

• Ymmärtää pukeutumisen tarkoituksenmukaisuutta, oman persoonan ilmentämistä sekä 
pukeutumisen sovittamisen tilanteisiin ja kulttuuriin.   

• Ymmärtää oman kehon muodot lähtökohtana toimivalle sekä visuaaliselle pukeutumiselle. 
Luomisen taso; keksii ja ideoi yhdistelmiä vaatekaapistaan. 

• Ymmärtää vaatteen käyttökertojen merkitystä kestävässä kehityksessä -pidä pitkään! 

• Oppia vaatteen elinkaariajattelun käsityön keinoin; huolla, korjaa ja uudistamisella. 

• Ymmärtää, miten itse voi olla osa kestävää kehitystä, kun muistaa vaatteiden 
hankintatilanteissa miettiä tarvetta ja soveltaa osaamistaan vastuullisesta pukeutumisesta 
hankkimalla tarpeeseen tarkoituksenmukaisesti lainaamalla, kierrättämällä tai hankkia 
harkiten uutta, eettisesti lähellä tuotettua laatua tarpeeseen.  

• Osaa soveltaa kokemuksiaan, taitojaan ja osaamistaan omassa pukeutumisessaan  

• Ymmärtää oman tekemisen vaihtoehtoina olemassa olevan työstämisen sekä uudesta 
materiaalista tekemisen eron. 

• Osaa soveltaa paperinukketyöskentelyssä manuaalisia visuaalisen viestinnän työkaluja ja 
monialaisesti karttunutta osaamista. 

• Osaa toimia tutussa ryhmässä erilaisissa rooleissa kuten näyttelynrakentaja, työpisteen 
valmistelija, vertaisope jne. 

• Osaa toimia kriittisen rakentavassa ja kannustavassa vuorovaikutuksessa ryhmässä.   

• Osaa seurata omaa työskentelyä ja sen edistymistä. 

 

Arviointi 

Itsearviointi nähdään GW-menetelmässä keskisenä, kaikkiin toimintamuotoihin kuuluvana ja 

soveltuvana osana. GW -materiaaleista löytyy vastuullisen pukeutumisen polun alkumetreille 

prientoiva kevyst itsearviointi sekä osallistumisen loppumetreille soveltuva itsearviointi ohjaamaan 

tulevaa polkua. Itsearvioinnin tarkoitus on tukea ja kannustaa omalle kohtuulliselle ja vastuulliselle 

polulle.  
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Tehtävä: Oma GW–paperinukke 

Paperinukketehtävässä haastetaan omaa mielikuvitusta pukeutumisen suunnitteluun ja 
toteutukseen paperinukelle sekä leikkiin näpsäkavereiden kanssa. Tehtävä varioituu hyvin 
sukupuolisensitiivisesti. Ensimmäisellä kerralla pohditaan kuvarajauksia kuten rintakuva, 
kokovartalokuva, maisemakuva jne.  

Tarvitset: paperia, neulosta, huopaa ja lankoja, puuta, metallilankoja, helmiä, vesi-, vaha- ja 
reaktiivivärejä. 

Paperinukketehtävää tehdään samanaikaisesti työkalurullan, värjäyspajan tai ripustintehtävän 
kanssa. Näin saadaan kohtuullisen kestoisia keskittymisjaksoja tapaamiskerralle.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

Otetaan jokaisesta kokovartalokuvat. Kuvat tulostetaan seuraavaksi kerraksi.  
Käydään läpi paperin liittämisen vaihtoehtoja ja ominaisuuksia kuten klemmari-, teippi-, haaraniitti- 
tai liimaliitos. Opetellaan leikkaamaan ja liimaamaan paperia ja pahvia. Oppilaat liimaavat 
kokovartalokuvansa pahville ja leikkaavat oman paperinukkensa.   

Seuraavilla kerroilla pukeutumisen teema etenee yöasuista kouluvaatteisiin ja urheiluasuihin ryhmää 
kuullen. Jokaisen suunniteltavan pukeutumisen yhteydessä käydään läpi pukeutumisen 
visuaalisuutta, tunnelmaa, viestiä ja käytännöllisyyttä. Sanat ekologinen-, eettinen-, kulttuurinen-, 
taloudellinen- tai sosiaalinen vastuullisuus tulevat esiin toiminnassa, jos ovat tullakseen.  

Pukeutumisen valmistaminen paperinukelle etenee pohjavärien maalaamisesta vesiväreillä 
piirustuspaperille ja seuraavalla kerralla leikkien kuosisuunnittelijoita kuvioiden “kankaat”. 
Seuraavalla kerralla otetaan soveltuvasti esiin vaatesuunnittelun elementtejä, kuten pääntien 
muoto, hihan pituus, väljyysvara jne. Millainen on hyvä vaate ja tehdään vaatteelle kaava, sijoitetaan 
kaava “kankaalle” ja leikataan vaate paperista muistaen paperinuken vaatteen kiinnittävät “hipsut”.  
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Sitten onkin pyjama -bileet, muotinäytös tai vaikkapa näyttely ja paperinuket jäävät yökylään 
keskenään opetustilan kaappiin valmistettuun makuuhuoneeseen.  
 
Samaan tapaan paperinukke saa lisää vaatteita lasten ideoimiin tarpeisiin. Lapset tekivät myös 
näyttelyjä esimerkiksi omista pipoistaan, joiden tiimoilta voi pohtia päähineen merkityksiä ja edetä 
valmistamaan paperinukelle päähineitä.  
 
Pukeutumisen suunnittelussa jutellaan erilaisista saksista ja valitaan paperityöskentelyyn 
sopivimmat. Opetellaan rauhassa vesivärien ja siveltimien käyttöä sekä välineiden huoltoa. 
Opetellaan, miten vahaliidulla ja tussilla saa lisää ilmaisuvoimaa paperinuken “vaatetuskankaaseen” 
samoin kuin kirjonnalla värjättyyn työkalurullakankaaseen.  

Tehtävä: Millaiseen käyttöön mitat soveltuvat? Millä mittaisit päänympäryksesi ja mihin sitä 

tietoa voisit tarvita? Mitä mittoja itselläsi on?   
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Tehtävä: Työkalurulla – pidennän työkalujen käyttöikää huoltaen ja säilyttäen. 

Työskentelyyn tarvitset: Värikkäitä lankoja, nuppineuloja, sakset sekä jokaiselle oman isosilmäisen 
terävän neulan ja 40 x 60 cm:n pala huopaa. Työkalurullaan käy lähes mikä tekstiilimateriaali 
tahansa. Vaaleat soveltuvat parhaiten värjäykseen. Huopaa on helppo kirjoa ja päätellä langanpäät 
huovan sisään. Värilabraohje löytyy GW-materiaaleista. Työkalurullan valmistusprosessissa 
käytettäville langoille voi taitella pahvista tai veistellä oppilaiden kanssa lankalastan.  

Jokaisen työkalurullasta tulee uniikki. Säilytettävät työkalut ohjaavat säilytyslokeroiden kokoa ja 
muotoa ja siten pistoja ja kirjontaa. Mitä leveämpi työkalu, sitä isompi tasku sille pitää jäädä. Kuvan 
työkalurullassa on isosta huopapalasta leikattu ensin keskelle kiinnitettävä kaistale ja taitettu sen 
jälkeen pitkät sivut taskuiksi. Työssä kaikki pistot ovat toivottavia ja oikeita. Näin rakentuu 
myönteistä suhdetta lankatöihin.    

 

Omasta on kiva pitää huolta. Työkalurullaan voi lähteä kartuttamaan omia työkaluja, kuten 
kirjontaneula, nuppineuloja, virkkuukoukku, sivellin, pihdit, värikynät ja tussit. 

Vink, vink! Taitojärjestön vuoden 2021 käsityötekniikka on parsiminen ja paikkaus. Onni elää 
käsityössä -vinkkivideoita kirjontaan löytyy netistä mm. pistoihin tutustumiseen ja värien kirjomiseen 
villalle.  Työkalurulla soveltuu mainiosti myös etäopetukseen, kotona jatkettavaksi tai 
“pulpettikäsityöksi”, jonka pariin voi palata, kun muut työt ovat jo valmistuneet. 

Säilytän  

Vaate pysyy pidempään käyttökelpoisena, pidettävänä, kun sen ripustaa säilytyksen ajaksi. Vaikka 
metalliset ripustimet ovat kuuluneet jo esi-isiemme koteihin, on metallilankatyöskentely 
työvälineineen monelle uutta. Uudelle on hyvä varata aikaa ja tutustua rauhassa työkaluihin ja niiden 
käyttöön.  
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Tehtävä: Katkaisen, leikkaan, palastelen, rei’itän, vuolen. 

Kerää työkaluja tai tulosta kuva GW-materiaaleista. Pohtikaa, minkä materiaalin työstämiseen kukin 
työkalu on suunniteltu? Millä katkaisen metallilangan? Entä pyöröpihdit, lattapihdit… 

 

 Oksat, rautalanka, kangas, langat,    
askartelusakset, kala-, hius- ja kynsisakset, 
nahkapaskot sekä puun vuolupuukko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä: Ripustin – pidennän vaatteen käyttöikää! 

Ripustimen tekemisellä myös toisille voi paitsi viestiä vastuullisesta 

pukeutumisesta ja vaikuttaa, myös harjoittaa taitoa ja ilmaisua. 

Työskentelyyn tarvitset: Mitan, helmiä, sivuleikkurit, pyörö- ja lattapihdit sekä erivahvuisia 
metallilankoja. 
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Ripustimen valmistamisen työvaiheet: 

• Mittaa, merkitse ja katkaise 40–50 cm:n pätkä tukevammasta metallilangasta. 

• Mittaa, merkitse ja katkaise 3 kappaletta n. 40 cm:n pätkiä ohuemmasta metallilangasta 
ripustimen muodon kiinnittämiseen ja koristeluun. Taivuta näiden metallilankojen päät 
kaksinkerroin, jottet työskennellessäsi aiheuta vaaratilanteita terävillä päillä. 

• Valitse ripustimesi koristeeksi esimerkiksi helmiä. 

• Väännä paksumpi metallilanka kaksinkerroin, muotoile muodostunut taitekohta ja vahvista 
varsinainen ripustinosa kiertäen sen ympärille ohuempaa metallilankaa. Pääset alkuun 
helpommin, jos pujotat metallilangan pään ensin läpi muutaman sentin ja lähdet siitä 
kiertämään. Viimeistele aloituksen metallilanganpää samaan tapaan. Vahvista ripustusosa 
vielä toisella kieputuksella siihen asti missä metallilangat erotetaan toisistaan 
muodostamaan haluttua muotoa – kuvassa sydän.  

• Muotoile nyt ripustimen osa, josta se kiinnitetään seinään. Sen voi koristella ohuempaan 
metallilankaan pujotetuilla helmillä.  

• Väännä koukku tasosta 3D-muotoon vasta täysin valmiina.  

 

Pohdi! 
Mitä on sopiva pukeutuminen erilaisiin perhetapahtumiin ja juhliin? Mitä tarvitsen mukaan erilaisiin 
päivän tapahtumiin esimerkiksi Näpsään, uimahalliin, metsäretkelle, salipeleihin tai kirjastoon? 

Miten muuten voi hankkia kuin ostamalla uutta? Kierrättäminen, lainaaminen tai ostaminen. Milloin 
uuden tai henkilökohtaisen hankkiminen on vastuullista? Mitä tarkoittaa tarkoituksenmukainen 
käyttö pukeutumisen yhteydessä?  

 

Kotitehtävä – huolla omaa! Viikkaa puserosi ja parittele sukat pyykkäyksen jälkeen. Katsokaa 

aikuisen kanssa uudistusvärjättävä sukkapari tai t-paita tuotavaksi tunneille. Opetelkaa tunneilla 
ensin yhdessä vaatehuoltoa. 

 

Vink, vink! Jaksolle sopii mainiosti myös tekstiililabratyöskentely.  
Reaktiiviväreillä onnistuu vastuullinen värjäys niin selluloosa kuin proteiinikuituihin ja polyamidiin.   
T-paidan tai sukkien uudistusvärjäys sujuu mainiosti myös tältä ikäryhmältä. Värjäystä voi kätevästi 
soveltaa myös rullasäilytinmateriaalin värjäämiseen. Värilabran pystyttämiseen löytyy GW-
materiaaleista ohje ja video siellä työskentelyyn. Reaktiivivärit muodostavat värjäysprosessissa 
pysyvän sidoksen kuidun kanssa ja ovat siksi käytössä irtoavia pigmenttivärejä vastuullisempi 
vaihtoehto tekstiilien kuviointiin värein. 
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10–18-vuotiaiden Oma Green Wardrobe 
 

1. opetuskerta: Ryhmäytyminen ja aktivointia aiheeseen 

Ryhmän ensitapaamisilla keskustellaan yleisellä tasolla heidän omasta pukeutumisestaan, tyylistä 
sekä vaatehankinnoista. GW-materiaaleista löytyy ensitapaamiselle myös orientoiva itsearviointi. 
Näin opettaja saa heti alkuun kattavan kuvan, mitä nuoret ajattelevat ekologisesta pukeutumisesta.   
 

Pohdi!   

Miten muoti vaikuttaa pukeutumiseesi? Kuka valitsee vaatteesi? Mikä on 

lempivärisi vaatteissa? Onko sinulla jokin some-vaikuttaja, jonka vaatetusta 

seuraat? Tiedätkö mitä on pikamuoti? 

 

Tehtävä: Ryhmäytyminen tapahtuu hauskojen ”vaateleikkien” muodossa. 

Pyydetään kuvaamaan itseään koulutusaiheeseen liittyvän tekijän kautta.    
”Jos olisin vaate, olisin ..., koska...”.  Tehtävän voi tehdä myös pienryhmissä tai pareittain, josta voi 
tehdä jotain nostoja muulle ryhmälle tai esitellä parin. 

Tehtävä: Lämmitellään Vaatekaappi-aktivointilomakeella omia ajatuksia  

pukeutumisesta. Käykää tunnilla läpi ja pohtikaa vastauksia! 
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Pohdi! 
Mukavimmat vaatteeni? Minun vaatekaapistani löytyy? Innostavat vaatteeni? 

Kuluneimmat vaatteeni? Arvostan vaatteissa? Mitä ostan / teen itse / korjaan / 

kierrätän? Mitä pukeutuminen merkitsee? Omat vaatemokat?  

 

 

Tehtävä: Käsityötehtävänä on suunnitella kantaaottava kangasmerkki! 

Tarvikkeet: Paperia sekä kyniä suunnitteluun, merkkien kankaiksi käyvät esimerkiksi vanhoista 
vaatteista leikatut tilkut, kangastussit, tukikangasta ja mahdollisuuksien mukaan ompelukone 
erilaisiin tikkauksiin.  

 

 

 
 

 

 

 

Tehtävä soveltuu mainiosti myös tapahtumatyöpajaksi! 
 

Kotitehtävä: Mieti kuinka paljon olet osatanut vaatteita viime vuoden aikana? Kuinka moni 

niistä on täysin uusia ja kuinka paljon käytettynä? Mihin käyttötarkoituksiin vaatteita on 
hankittu? 
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2. opetuskerta: Omien vaatteiden kartoitus, vuorokauden 

vaaterytmi ja tarpeet.  

Oppilaat analysoivat omaa vaatekaappiaan peilaten omaa elämänrytmiään, tarpeitaan sekä 
käyttötarkoituksia. Tähän opetuskertaan on suunniteltu ”kellokaavake”, joka koostuu yhteensä 
kolmesta kysymysarkista, jotka löytyvät GW-materiaaleista.  
 

Tehtävä: Vuorokauden vaatteet – tee oma vaatekaappikello! Täytetään 

aktivointilomake ja mietitään omien vaatteiden tarpeita peilaten omaan arkirytmiin.  

 

 

 Vink, vink! Alkulämmittelynä katsoimme pienen otteen Ylen tv-sarjasta Verta, hikeä ja t-

paitoja. Ohjelma tarjoaa oppimismielessä osuvan lähdön vaatteiden halpatuotannosta. 
YouTubesta löytyy myös vaatekaappi-sarja, jossa päätähtenä esiintyy Maiju Voutilainen.  

 

3. Opetuskerta: Vaatteet on mun aatteet! 

Otamme GW-menetelmiin mukaan mobiilisovellus Combynen. Pyydetään ensimmäisen 
opetuskerran jälkeen oppilaita kuvamaan ja suunnittelemaan omaa vaatekaappiaan uusiksi. Käydään 
seuraavilla kerroilla läpi heidän vaatekoordinointiaan. 
 

Tehtävä: Ladataan puhelimiin Combyne – your perfect outfit, tehdään omat profiilit ja 

tutustutaan sovellukseen. Klikataan kavereita seuraajiksi! Tässä oppimistehtävässä saadaan oppilas 
havainnoimaan, miten paljon oppilailla on vaatteita. Tämän tehtävä opettaa oppilaat analysoimaan 
onko kaapissa paljon turhaa tai uudistuksen tarpeessa olevia vaatekappaleita, joista meidän olisi 
hyvä aloittaa seuraava askel vastuullisempaan vaatekaappiin. Oppilaat voivat vertailla ja seurata 
toistensa tilejä ja outfittejä.  
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Vink, vink! Lyhyet ekologiset tietoiskut ovat tarpeellisia tässä vaiheessa.  

Oppilaita on hyvä muistuttaa tekstiilien ja vaatteiden kierrätyksestä. Nämä ovat tehokkaita silmien 
avaajia ja toimii ikäryhmälle kymmenestä ylöspäin!  GW-materiaaleista löytyy tähän esitys 
https://prezi.com/xet6in4xjl0r/  
 
 

Kotitehtävä: Yhdistele vaatteitasi uudella tavalla. 

Mikä vaate ei sovi muiden kanssa yhteen?  Ota kuvia omaista vaatteista ja miten ne sopivat yhteen – 
löydätkö jotain epäsopivaa? Innosta oppilaita pitämään ensi kerralla vaatevaihtarit! 

 

4. opetuskerta: Ruoditaan oppilaiden tuomia vaatteita – oman vaatteen 

tarina!  

Oppilaat ovat (toivottavasti) katsastaneet vaatevarastoaan ja ovat tuoneet jotain mukanaan 
opetuskerralle.  Jonkun toisen hylkäämä vaate voi olla toiselle aarre. 
 

Pohdi! 

Hylätty vaate, miksi se on hylätty, mitä materiaalia? Missä kunnossa? Voiko sitä 

uusiokäyttää? Saisitko siitä itsellesi esimerkiksi asusteen? Haluatko vaihtaa 

vaatteesi kaverin kanssa? 

 

https://prezi.com/xet6in4xjl0r/
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Tehtävä: Tämä on se vaihe, kun oppilas alkaa miettiä ja suunnitella, miten oman vaatteen 

elinkaarta voisi jatkaa. Ideakuvat ja erilaisten käsityömenetelmien esittely on tällä opetuskerralla 
tärkeitä. Opetellaan nopeaa ideointia ja protoilua. Tehdään suunnitelmien pohjalta pieniä protoja, 
miltä vaate tulisi uudistettuna näyttämään! 
Oppilaita tulisi avustaa ajattelemaan materiaalin ja käsityötekniikoiden realistista yhteensopivuutta, 
jotta työt onnistuvat. Usein pahimmat pettymykset tulevat, kun huomataan, etteivät materiaalit ne 
sovi yhteen tai työn jäljestä tulee sotkuista. Protoilu on hauskaa tekemällä kokeilemista. Protoja 
voidaan testata ja suunnitelmia voidaan vielä tässä vaiheessa kyseenalaistaa. Protot ovat useimmiten 
piirroksia, tilkuista rakennettuja pienoismalleja tai materiaalikokeiluja. Tässä vaiheessa ideat 
lentävät! 

Opettajan palikat opetukseen:  

esteettisyys, eettisyys, ekologia, ekonomisuus ja empatia! 
 

 

 

Vink,vink! Kertaa oppilaiden kanssa värjäystekniikoita, kirjontapistoja ja muita heidän 

luonnoksistaan tulleita käsityötekniikoita. Kyseenalaista protomalleja ja anna rakentavaa 
kriittistä palautetta!  

 

Kotitehtävä: Kerää lisää ideoita ja tee ideapankki! 

Onko se vaikka Combyneen klikatut ideat? Opettaja voi luoda Peda.nettiin tai padlet.comiin ryhmälle 
oman ideointitaulun. 

5. opetuskerta: Mistä on vaatteet tehty – luonnonkuidut, tekokuidut? 

Opettaja tekee lyhyen kartoituksen, kuinka paljon oppilailla on tietoutta tekstiilimateriaaleista. 
Vaatteiden tuoteselosteiden tutkiminen auttaa ymmärtämään materiaaleja. Pesu- ja tuotelappuja ei 
tulisi irrottaa vaatteista, koska jos vaate viedään tekstiilijätteisiin, lappujen arvo on kultaakin 
kalliimpaa, muun muassa niiden avulla tekstiilikuitujen jatkokäsittely onnistuu! 
GW-tekstiilimateriaalit by Nanna Nurmala on Prezi Next  

 

Tehtävä: Katso läpi kotoa tuomiesi vaatteiden materiaalitietous. Kaivakaa oppilaiden 

kanssa tuoteselosteet esiin saumoista! 
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Pohdi! 

Mitä kuituja löydät eniten? Mitä hyvää olet löytänyt niiden käytettävyydessä, entä huonoa? Miten 

materiaali on kestänyt kulutusta?  

Tehtävä: GW-taskuopas 

Taskuoppaasta löytyy tietoa tekstiilimateriaaleista ja kaksi pikkutehtävää. Tehtävinä on yhdistää 
pesumerkkisymboli ja sen merkitys sekä suunnitella kantaaottava merkki! GW-taskuopas löytyy 
tulostettavana pdf-tallenteena GW-materiaaleista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä: Luonnon ja tekokuitujen erottaminen – polttokokeita (Huom! Vain 

isommat oppilaat). Oppilaille on varattu pareittain pienet folioastiat, pitkiä pinsettejä ja tulitikkuja 
sekä materiaalien anyysikaavakkeet. Palamistuloksista he pääsevät tutkimaan materiaalien 
palamisnopeutta, leimahtamista, tuoksua ja palamisjäännöksiä. Opitaan välittömin keinoin 
ymmärtämään materiaalien ominaisuuksia ja sitä mistä ne on tehty. 
 

 

 

 



   

 

 

    
____________________ 

 
 

 29 

 

Opettajalle: materiaalien käyttäytyminen polttokokeissa 

 

Yleisimmät vaatetusmateriaalit 

1. Puuvilla • Luonnonkuitu 
- palamistapa nopea, kytevä 

- palamishaju paperi 
- palamisjäännös tuhka 

2. Viskoosi • Tekokuitu, selluloosa 
- palamistapa nopea, kytevä 

- palamishaju paperi 
- palamisjäännös tuhka 

3. Villa • Luonnonkuitu, eläinkuitu 
- palamistapa hidas, pieni liekki, sammuu 
- palamishaju hiuksen haju 

- palamisjäännös hiilikokkare, tuhkapallo 

4. Silkki • Luonnonkuitu, eläinkuitu 
- palamistapa hidas, pieni liekki 
- palamishaju hiuksen haju 

- palamisjäännös tumma tuhkapallo 

5. Asetaatti • Tekokuitu, selluloosa esteri 
- palamistapa palaa nopeasti 
- palamishaju etikka, hapan 
- palamisjäännös musta, kova massa 

6. Polyamidi • Tekokuitu, synteettinen 
- palamistapa kutistuu ja sulaa 
- palamishaju muovi 
- palamisjäännös kova massa 

7. Polyakryyli • Tekokuitu, synteettinen 
- palamistapa palaa nopeasti, sulaa 

- palamishaju pistävä, muovi 
- palamisjäännös musta pallo, mureneva 
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Tehtävä: Jaa oppilaille GW-materiaaleista löytyvä moniste tekstiilimateriaalien 

lyhenteistä.  

 

 

 

6. opetuskerta: Vierailuja vintage -liikkeissä 

Excursiot erityyppisiin vintage-liikkeisiin avartaa oppilaiden käsitystä siitä, miten erilaisia tapoja on 
kierrättää vanhoja vaatteita. Oppilaat pääsevät havainnoimaan ja analysoimaan, minkälaisia 
kohtaloita vanhoilla vaatteilla on. Usein kierrätettävien vaatteiden valtava määrä antaa signaalia 
siitä, miten pikamuoti on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen vaatemäärien suhteen. 

Tehtävä: Excursio. Käykää tutustumassa oman paikkakunnan erilaisiin 

kirpputoreihin. Suurimmista kaupungeista löytyy varmasti vintage-liikkeiden aatelit, 

itsepalvelukirpparit ja hyväntekeväisyys- sekä kierrätyskirpparit. Vaatteiden eri 
kierrätysmahdollisuuksista on hyvä keskustella oppilaiden kanssa tai siitä, mitä eroavaisuuksia he 
löytävät eri kirpputorien välillä. 
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7. opetuskerta: Ihanat uudistetut vaatteet! 
 

 
Kurssin lopuksi pidetään katselmus ja muotinäytös. Oppilaat kertovat käsityöprosessista ja 
lopputuloksesta. Saivatko vaatteet lisää elinkaarta ja millä tavoin?  

 

Tehtävä: Muotinäytös ja kierrätystapahtuma. Oppilaat järjestävät ja suunnittelevat 

muotinäytöksen johonkin yleiselle paikalle. Onko se koulun alkua? Tori? Paikallinen kirjasto? 
Onko mahdollista olla mukana jonkin muun tahon kierrätystapahtumassa? 
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GW-lukiokurssi 

 
Lukiokurssi suunniteltiin yhteistyössä Tammerkosken 
lukion kanssa. Kurssin suunnitelmissa huomioitiin 
käsityön taiteen perusopetuksen ja lukio-opetuksen 
opetussuunnitelman perusteet. Näin kurssi on 
tunnistettavissa molempien tahojen toimesta. 
Opintokokonaisuudesta laadittiin pdf-mainos molempien 
oppilaitosten käyttöön. 

Opintokokonaisuudessa yhdistellään edellä esitettyjä 10–
15-vuotiden Oma GW -opintokokonaisuuden materiaaleja ja kokonaisuuteen tuotettuja uusia lukion 
opetussuunnitelman edellyttämiä pohdintoja, tehtäviä sekä GW-materiaalien videoituja luentoja, 
jotka ovat osa GW-lukiokurssia. 
 
GW-vaatetuskurssin teemana on kestävä kehitys ja vaatteiden elinkaariajattelu. Tutkimme ja 
analysoimme omaa vaatekaappiamme ja mietimme omia vaatehankintojamme. 
Kuinka paljon kaapissa on turhia vaatteita? Mitä vaatteita käytät aktiivisesti? Löytyykö kaapista 
kenties lähes käyttämättömiä vaatteita? Kuinka paljon kaapissa on turhia vaatteita? Mitä vaatteita 
käytät aktiivisesti? Löytyykö kaapista kenties lähes käyttämättömiä vaatteita? 

Tutustutaan tekstiilien kierrätykseen. Miten paljon vuodessa kertyy tekstiilijätettä? Mitkä ovat 
vaatteiden yleisimmät materiaalit – tietoisku luonnon- ja tekokuiduista. Miten pidennät vaatteen 
ikää - tietoisku vaatteiden huollosta? 
Päällimmäisenä on kuitenkin oppilaan oma tietoisuus vanhojen vaatteiden uusista mahdollisuuksista. 
Miten voimme antaa lisää elinikää? Millä käsityötekniikoilla voit uudistaa vanhaa vaatetta? 

 

Pukeutumisella vaikuttaminen 

 
Lukioikäiset osaavat jo pohtia omaa pukeutumistaan syvemmin. Tässä lomakkeessa on 
avainkysymyksiä ja johdantoa pukeutumisella vaikuttamiseen. Pohtikaa oppilaiden kanssa, 
miten he kokevat pukeutumisella vaikuttamisen. 
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Tehtävä: Täyttäkää pukeutumisella 

vaikuttaminen -lomake. Vastauksia puretaan 
yhdessä ryhmän kanssa. 
Pukeutumisella vaikuttamisen lomake löytyy 
GW-materiaaleista. 

 

Kotitehtävä: GW-lukiokurssin kirjallisessa 

osuudessa lukiolaiset pohtivat omaa 

vaatekaappiaan.   

Tutkiminen, dokumentointi, analysointi, pohdinta, 

visio, toimenpiteet. 

 

 

GW-agenttina toimiminen 

 

Lukiolaisten tehtävänä on ideoida Green Wardrobe -

tietoutta eteenpäin välittävä tempaus. 

Agenttitehtävää voi varioida oppilaille muutenkin ja varsinkin 3 ot- ryhmissä tämä toimii varsin hyvin. 

Hauskat tapahtumat poistavat ”ilmastoahdistusta” ja ryhmässä tämäkin asia saa iloisemman hengen! 

Tehtävä: Toimit GW-agenttina, jonka tehtävänä on järjestää tapahtumia ja viedä 

omaa asiaansa eteenpäin.  

 
”Sinut on koulutettu tehtävään käytännössä 
harjoittelulla GW-opetusjaksolla. Suunnittele 
kuvitteellinen tapahtuma, jonka tavoitteena on 
kertoa vaatteiden ekologisuudesta ja kierrätyksestä 
niin, että sanoma muuttuisi osallistujilla 
konkreettisiksi teoksi. Tapahtuma voi olla juhla, 
sometapahtuma, pop up -tempaus, luento... Mitä 
rennompi tapahtuma, sitä parempi!” 
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10–15-vuotiaiden GW Huollan ja uudistan  

 

Huollan kengät, uudistan väritekniikoin, pohdin tarkoituksenmukaista säilytystä, huollan vaatteitani, 
varioin ripustinhenkarin sekä uudistan toiselle väritekniikoin. Olen oman kaveripiirini GW-agentti. 
Teen hyvää, vaikutan ja edistän kestävää kehitystä. Välitän siis, uudistusvärjään kaverille. Samalla 
kerron, miten säilytyksellä, huoltamisella, uudistamisella ja varioiden voi itse vaikuttaa tuotteen 
käyttökertojen määrään tai elinkaareen.   

Toiselle tekeminen tuo käsityöprosessiin itselle tekemisen oheen uusia ja erilaisia haasteita, tunteita 
ja vastuuta. Toisen kuuleminen ja hänen tavoitteidensa sovittaminen omaan osaamiseen ja 
ilmaisuun on joka kerralla erilaista. Mitä lupaan toiselle ja miten sen sanoitan? Opintokokonaisuus 
soveltuu niin palveluympäristön kuin pukeutumisen tai esine- ja tekstiilien sisältöalueille. 

 

Tavoitteet  

GW hyväntekijä -opintojakson tavoitteena on tarjota sellainen pukeutumisen oppimisympäristö, 
jossa jokainen löytää oman olemisen tapansa hyväntekijänä, oman pukeutumisensa lisäksi tekemällä 
toiselle ja ottaen roolia oman elinympäristönsä aktiivisena toimijana ja vaikuttajana. Jaksolla karttuva 
osaaminen kartuttaa kaikkien taiteen perusopetuksen tavoitealueiden osaamista.  

Seuraavassa on konkretisoitu tavoitteita ikäryhmälle soveltuviksi osaamistavoitteiksi neljälle tasolle; 
muistaa, ymmärtää, soveltaa ja luoda 

• ymmärtää toiselle tekemisen haasteita kuten sovittaa toisen toiveet omaan tekemiseen. 

• osaa soveltaa omaa osaamistaan toisen antaman tavoitteen suuntaisesti. 

• osaa luoda toiselle uniikin, uudistetun tekstiilin  

• osaa soveltaa kokemuksiaan omaksi vaikuttavaksi merkiksi - käsityöaktivismi 

• osaa luoda olemassaolevasta henkarista säilytystarpeeseen soveltuvan  

• osaa soveltaa osaamistaan kenkien ja tekstiilien huoltamiseen.  

 

Käsityöt  

Vaikuttaminen käsityön ulottuvuutena ohjaa jakson käsitöitä. Tehdään toiselle, toki taitojen mieleen 
palautteluun ja asiakastyön harjoitteluun soveltuu hyvin ensin itselle tekeminen. Jakson käsitöillä 
edistetään vastuullisen pukeutumisen PIDÄN PITKÄÄN -keinoa vähentää vaatetusteollisuuden 
hiilidioksidipäästöjä. Opintokokonaisuuden käsityöt rakentuvat uudistamisesta, käsityöaktivismista 
eli craftivismista sekä vaatteiden ja kenkien säilyttämisestä ja huoltamisesta.   



   

 

 

    
____________________ 

 
 

 35 

 

 

Montako t-paitaa sinulla on? Oletko ehkä katsonut videon Verta, hikeä ja t-paitoja? Voisitko ajatella, 
että lisäisit t-paidan käyttöikää ja -kertoja tekstiiliväritekniikoin? Pesuissa epäsiistiksi kulahtaneen 
vaalean t-paidan saa raikastettua aivan minimaalisella määrällä väriä ja hipulla soodaa. Vesiliukoisen 
värin kiinnität mikrossa kolmessa minuutissa pienellä energia- ja vesimääräinvestoinnilla. T-paidan 
ilmaisua voi lisätä paitsi sävyillä, värin voimakkuudella tai mekaanisilla kuvioinneilla; solmuilla, 
laskoksilla.  

 

 

Tehtävä: Värilabra– uudistan väritekniikoin t-paidan tai sukat! Käsityössä ei aina 

tarvitse lähteä uuden tai neitseellisen tuotteen valmistamisesta vaan aina, jos mahdollista, tulisi 

tarjota vaihtoehdoksi jo olemassa olevan käytössä olevan materiaalin jatkotyöstäminen.  

 

 Vink,vink!  Löydät GW-materiaaleista värilabraohjeen ja nuorten tekemän videon 

värilabrassa toimimisesta.   

 

 Tehtävä: Uudistetaan väritekniikoin! Lähetä oppilaiden kanssa juteltuasi viesti kotiväelle, 

että oppilaalle pitäisi löytyä ”asiakas” ja että oppilas voi pakata tunnille sinänsä ehjän ja 

käyttökelpoisen, mutta nuhjaantuneen vaatteen sukat tai t-paidan uudistusvärjättäväksi. Ajatuksena 

on, että tuote on nykyisellään epäsiisti ja menossa poistoon ja uudistaminen väritekniikoin on 

mahdollisuus lisätä tuotteen käyttökertoja omaan tai pienemmän sisaruksen tai serkun käyttöön. 

 

 Kotitehtävä Hanki Näpsä-kertojen välillä asiakas. Haastattele asiakasta, jotta saat tarvittavat 

tiedot ja tavoitetasot uudistusvärjäyksen toteuttamiseen tunneilla. Ota aikakauslehti mukaan, jotta 

löydätte yhteisen ymmärryksen värisävystä. Ota värjättävä tekstiili ja muistiinpanot mukaan 

tunneille. 
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Tehtävä: Olen GW-craftivisti! 

Käsityö muiden taiteenalojen tapaan nostaa keskusteluun asioita. Monelle tuttuja esimerkkejä ovat 
neulegrafitit, radikaalit ristipistot tai Käsityö ja muotoilukoulu Näpsän 9-
luokkalaisille tuotteistama kulttuurikasvatuksen T-paitapaja. Tehtävässä 
suunnitellaan omien arvojen mukainen vastuullisen pukeutumisen merkki ja 
toteutetaan sen valitulla tekniikalla esimerkiksi vinyylileikkurilla tulostettuna ja 
kuumakiinnitettynä. Tehtävä soveltuu myös yhdistettäväksi aiempiin 
käsitöihin.  

Voit skannata käsin piirtämäsi merkin kuten oheinen slow craft tai piirtää 
kuvaohjelmilla. Tallenna pdf-muotoon ja avaa kuvasi Inchcape-ohjelmassa, 
joka muuntaa kuvan vektoreiksi. Avaa kuva Summa Winplot-ohjelmassa, joka 
ohjaa kuvan leikkaamista joko kuumakiinnitettävästä tai tarrakiinnitettävästä 
materiaalista. Summa-vinyylileikkurin ja kuumaprässin löydät Taito 
Pirkanmaan Verkarannan toimipisteestä tai Sampolan kirjaston Tekomosta. 
Ohjeet merkin vektorointiin, leikkaukseen ja kuumakiinnittämiseen tekstiiliin 
löydät laitteiden ohesta sekä suoraan https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-
vapaa-aika/kirjastot/asiakaskoneet-ja-laitteet/makerspace-tekomo.html 

Vink,vink!  Merkki- ja paikkatyöpajan voi yhdistää Skeittipuistotapahtuman työpajaan tai merkin 

suunnittelusta voi laatia nuorille kilpailun. Suunnittele tietokoneavusteisesti tai skannaa piirtäen 

suunnittelemasi vaikuttava craftivisti-merkki. 

 

Tehtävä: Henkari. Kuvan pesulahenkaria on kehitelty niin, että siihen voi ripustaa myös 

asukokonaisuuden korut, huivit ja se tuottaa hilpeyttä myös tyhjänä houkutellen ripustamaan 

vaatteen päivän päätteeksi. Millaiseen tarpeeseen sinä lähdet suunnittelemaan ja tuunaamaan 

pesulahenkaria? 

 

Säilyttämällä vaatteen sille tarkoituksenmukaisella tavalla käyttökertojen välillä vaate pysyy 
pidettävänä pidempään. 

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-#vapaa-aika/kirjastot/asiakaskoneet-ja-laitteet/makerspace-tekomo.html
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-#vapaa-aika/kirjastot/asiakaskoneet-ja-laitteet/makerspace-tekomo.html
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 Tehtävä:  Tuunaan kenkälaatikosta kenkienhuoltovälineille säilytyslaatikon ja 

huollan kenkäni. Kenkien huoltaminen on hyvä aloittaa omista kengistä. Kenkiin voi laittaa 

etukäteen hiukan soodaa estämään mahdollisia hajuhaittoja. Kenkien huoltamisesta ja 

hankkimisesta löytyy kevyt aineisto GW-materiaaleista kuten myös linkkejä suutarin ammatilliseen 

ohjeistukseen. Kenkien käyttökertoja voi lisätä hätätilanteessa, vaikka ilmastointiteipillä. Kenkien 

ilmaisuvoimaa voi lisätä ja samalla piilotella tahroja tai korjauksia pigmentti- tai akryylivärein tai 

vaikkapa kuumakiinnitettävällä paikkamerkillä.  

 Kotiehtävä. Kootaan Näpsässä tuunattuun kenkälaatikkoon kotoa löytyvät kenkien huoltovälineet 

ja pohditaan mahdollisia lisätarpeita yhdessä perheen kanssa.  

Vink vink! Keskustelunaiheita Pidän pitkään – hankin harkiten 

Vastuullinen pukeutuminen rakentuu toisaalta keinoista, joilla pidetään tuote pidettävänä 
pidempään, kuten säilyttämällä tarkoituksenmukaisesti, huoltamalla, korjaamalla, uudistamalla ja 
toisaalta hankkimalla harkiten. Pidän pitkään: shoppailen omassa vaatekaapissa. Asustan tutut 
vaatteet uusiksi tai otan juhlavaatteet käyttöön asustaen ne vaikkapa tennareilla arkeen. 
Tuotteen, jolle kertyy vain muutamia käyttökertoja, voi ehkä lainata tai hankkia kierrätettynä kuten 
juhlakengät. Toisaalta kengät, joilla on myös terveysnäkökulmia, on järkevää hankkia uutena. Mitä 
olisi hyvä huomioida hankintapäätöksiä tehdessä? 

Huollan tekstiilejä 

Huollettavuus ja korkea laatu ovat usein yhteydessä toisiinsa. Huollettavuus tarkoittaa sitä, että 
tuotteesta voi erilaisin keinoin poistaa tai häivyttää käytön jäljet tai sen käytön kannalta tärkeitä 
ominaisuuksia voi uudistaa. Huollettavuus tekee vaatteista pitkäikäisiä. Edellinen on suora lainaus 
Johanna Valkolan, Jenna Kiurun ja Maria Mannisen Huolla julkaisusta sivulta 14. GW-materiaaleista 
löytyy Valkolan luentostriimi Huollettu on uusi uusi – vaatehuollon mahdollisuudet -videotallenne 
sekä pikaopas tekstiilien huoltamiseen. 

Opintojakson suoritusteksti 

Tällä opintojaksolla on kuljettu vastuullisen, eettisen, ekologisen ja esteettisen pukeutumisen 
näkökulmasta kohti seuraavia tavoitteita, jotka ovat oppiminen havainnoimaan, pohtimaan ja 
ratkaisemaan ohjatusti arjen ja ympäristön haasteita asiakaslähtöisesti. Näkemään käsityö elävänä 
kulttuuriperintönä, työskentelemään innovatiivisesti sekä ottamaan osaa kun tuotetaan uutta tietoa 
yksin ja yhteistoiminnallisesti. Palveluympäristön opintojaksolla tehtiin hyvää vastuullisen 
pukeutumisen hengessä uudistamalla toiselle väritekniikoin tekstiili ja kertomalla käyttökertojen 
merkityksestä kestävässä tulevaisuudessa. 
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Osa 5. Kehittämisestä ja kehittäjistä  

Lapset ja nuoret ovat kehittäneet pilottiryhmissä yhdessä ammattilaisten kanssa GW-menetelmää 
lukuvuoden 2020-2021. Ammattilaisten ryhmä kehittämishankkeessa muodostuu GW-tiimistä, 
ohjausryhmästä ja yhteistyötahojen edustajista. Yhteistyötahot ovat tukeneet hanketta osoittamalla 
työaikaa, tiloja, materiaaleja, mutta ennen kaikkea asiantuntemuksellaan.  

Vastuullinen käsityö on kehittynyt Taito Pirkanmaan toiminnassa pikkuhiljaa. Ekologinen kädenjälki-
materiaali taidekasvattajalle julkaistiin 2010. ISBN (pdf) : 978-951-97325-5-8. Taiteen 
perusopetusliiton, Okka-säätiön Erkka Lainisen luotsaaman, Kestävä taiteenperusopetus-hankkeen 
ohjausryhmätyöskentelyn ja pilottioppilaitoskokemuksen jälkeen lähti kehittymään ajatus tästä     
GW -hankkeesta, käsityön omista kiikareista kestävään kehitykseen ja ekososiaaliseen osaamiseen.   

GW-hanke on laajentunut Taito Pirkanmaa ry:n toiminnasta ja pilottiryhmistä Tammerkosken lukion 
GW-lukiokurssipilotiksi ja Tampereen yliopiston ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden 
projektiopintoihin. Riikka Räisänen on linkittänyt meitä vastuullisuuteen tekstiiliväritekniikoissa 
osallistaen kansainväliseen Biocolour-hankeeseen. Hanke on toiminut vuoden ajan 
tutkimusaineistona Johanna Valkolan tohtoriopinnoissa Helsingin yliopistoon ja Joensuun yliopiston 
tohtorikoulutettava Maria Seilo luennoi Kestävästä hyvinvoinnista GW-seminaarissa. Ekokumppanit 
Oy:n osallisuus hankkeessa mahdollisti tutustumisen elinkeinoelämän kestävän kehityksen 
yhteisötyöhön. Tampereen kesäyliopisto ja Tekstiiliopettajaliitto TOL ry toivat ohjausryhmään 
opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutusnäkökulmaa. 

Kehittäminen on mahdollistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön hanketuella sekä Taito Pirkanmaa 
ry:n 20 %:n omarahoituksella. 

  

 Kehittämistä esiteltiin GW seminaarissa tammikuussa ja GW päättöseminaarissa toukokuussa 2021. 
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Lasten ja nuorten pilottiryhmät  
 
Akaassa  

AkeP2-ryhmä, 6 oppilasta, opettajana Mirva Juntunen  

Pirkkalassa  

PNmaP2-ryhmä; 8 oppilasta, opettajana Marja-Leena Seilo  

PNmaP7,-ryhmä, 8 nuorta, opettajana Marja-Leena Seilo  

Tampereella 

Oma GW-pilottiryhmä, 3 oppilasta, opettajina Mirva Juntunen ja Nanna Nurmala   

TtiP7 -ryhmä, 10 oppilasta, opettajana Elisa Talvitie 

TtoS Puntit tutisemaan, 7 nuorta, opettajana Nanna Nurmala   

Oma GW, lukiokurssi, oppilaita 19, opettajina Nanna Nurmala, Jaana Marttila  

TtoS Viehkeä vintage. 7 oppilasta. Opettajana Nanna Nurmala. 
Tampereen Yliopiston Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat osana Osallisuuden 
projektiopintojaan Minja Seppänen, Salli Nieminen ja Sanna Pohjola, ohjaajana Marja-Leena Seilo 

  

Ohjausryhmä  

Jaana Marttila, lehtori, Tammerkosken lukio – lukiokurssi - tapahtumayhteistyö. GW linkittyy 
Hiilineutraaliin toiseen asteeseen.   
Eeva-Mari Miettinen, lehtori, Tampereen yliopisto, Tamk sosiaaliala Kestävä kehitys -työryhmä. 
“Number one sustainability”. Ekososiaalinen osaaminen. Osallisuuden projektiopinnot. 
Tanja Hynynen, projektiasiantuntija, Ekokumppanit Oy, Kierto asiantuntijayhteistyö, SWOT, 
ilmastokyläpeli, kyläyhteistyö, työpajat. Ilmastopeli Tat ry; Nextiili.  
Minna Hankala- Vuorinen, tekstiilityönopettaja, Sääksjärven koulu, Lempäälä, puheenjohtaja 
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry. 
Anu Urhemaa, koulutuspäällikkö, Tampereen kesäyliopisto; ammatillinen täydennyskoulutus 

 

Yhteistyötutkimukset GW – Green Wardrobe-hanke on toiminut yhteistyössä seuraavien 

tutkimusten kanssa. 
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BioColour-tutkimushanke. Riikka Räisänen. Dosentti, yliopistotutkija. 2021.Helsingin yliopisto  

Vastuullisuus ja kiertotalous osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita; 
tekstiili- ja muotialan. Sirpa Vauhkala. 2021.  GRADIA Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. 

Ympäristötieto kiertoon ylisukupolvisesti. Lea Lihavainen. Asiantuntija. 2021. Opintokeskus Sivis. 

Vaatteiden kulutustottumuksia käsittelevä väitöstutkimus. Johanna Valkola. Tohtorikoulutettava. 
2021. Helsingin yliopisto. 

 

GW striimien luennoitsijat    

Kouhi, S. 2021. Kampanjat ja tapahtumat osana jätteen synnyn ehkäisyä Pirkanmaalla. Sanni Kouhi, 
projektipäällikkö, Ekokumppanit oy. Videotallenne GW seminaarista 26.1.2021.  

Räisänen, R. 2021. BioColour –hanke, Helsingin yliopisto. Videotallenne GW seminaari 26.1.2021 
Taito Pirkanmaa ry. 

Seilo, M. 2021. Kestävä hyvinvointi - ekososiaalinen sivistys. Videotallenne GW seminaari 26.1.2021. 
Taito Pirkanmaa ry 

Seilo, M-L. 2021. Ekososiaalinen sivistys. Videotallenne GW lukiokurssi yhteistyössä Tammerkosken 
lukion kanssa 3.12.2020. Taito Pirkanmaa ry 

Seilo, M-L ja Pirkkalan PNmaP7-ryhmä/2021-2021. Värilabra-video. 2021. Käsikirjoitus ja fasilitointi 
M-L Seilo. Aineiston editointi Mirva Juntunen. Taito Pirkanmaa ry. 

Valkola, J. 2021. Huollettu on uusi uusi – vaatehuollon mahdollisuudet. Videotallenne GW seminaari 
26.1.2021 Taito Pirkanmaa ry. 

 

GW-tiimi – GW-ammattiagentit 

GW-tiimi muodostui Taito Pirkanmaa ry:n henkilöstöstä, jotka toivat kehittämishankkeeseen kukin 
omaa erityistä asiantuntijuuttaan niin pukeutujana, käsityön ammattilaisena kuin taidepedagogina.  
Saimme nuorilta heti alkuun vinkin; “Tehkää sellaisia asioita, mistä ite voisitte nauttia.” Openopas on 
yhdessä kehiteltyä. Muutamissa osissa on viittaus tekijään paikallaan:  

Juntunen Mirva, medianomi YAmk luova tuottaja, artenomi Amk, artesaani puuala. Opettaja. 
Hankkeessa erityisvastuuna Osa 3. GW-tapahtumat  
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Nurmala Nanna, TaM, AmO. Ammatillinen opettaja. Vaatetussuunnittelija (TaM). Hankkeessa 
erityisvastuuna käytännön toteutus ja opettajuus, vaatetuksen ja materiaalitietouden asiantuntijuus 
sekä Osa 4; pilottiryhmä, 10-15-vuotiaiden Oma GW ja GW-lukiokurssi. 

Seilo Marja-Leena, KM, AmO. Kehittämispäällikkö. Hankkeen koordinaattori erityisvastuinaan lisäksi 
ekososiaalinen osaaminen, tekstiiliväritekniikat sekä Osa 4; 7-9-vuotiaiden Oma GW ja 8-15-
vuotiaiden GW huollan ja uudistan. 

Talvitie Elisa, yhteisöpedagogi Amk, ohjaustoiminnan artesaani, värikylpyohjaaja. Opettaja. 
Hankkeessa erityisvastuualueena arviointi ja Osa 3; GW työpajat. 

Hanketiimiä ovat vahvistaneet lisäksi toiminnanjohtaja Tuula Ruusumaa digitaalinen näkyvyys. Maria 
Suikkanen GW etäseminaarin tekninen fasilitointi. Anna Puolakka GW työpajoja osaan 3. Toimistolla 
hanketta ovat tehneet lisäksi talouspäällikkö Satu Hankala ja kirjanpitäjä Aija Kaakkolammi.  
 

LOPPUSANAT 

 

Kestävän ja vaikuttavan pukeutumisen polku osallisuuteen: Pidän pitkään ja hankin harkiten 

GW hankkeessa kehitelty, vastuullisen pukeutuminen menetelmä on helposti lähestyttävä tapa 
kokea osallisuutta ja olla hyvän puolella kestävän tulevaisuuden tekijänä.  

Jatkamme entistä valistuneempina ja varmempina käsityön merkityksistä ihmiselle, yhteiskunnalle, 
elinkeinoelämälle ja maailmalle.  Toivo kestävästä kehityksestä ohjaa meitä oivaltamaan pala palalta, 
miten käsityön keinoin voimme olla kestävän tulevaisuuden polulla ilmastoahdistuksen sijaan.  

Toivomme GW-openoppaan saattavan siivilleen erityisesti käsityön toimijoita GW ammatillisiksi 
agenteiksi kulkemaan sekä henkilökohtaisesti, että ammatillisesti kohti kestävää ja vaikuttavaa 
pukeutumista ja käsityötä.  Yhdessä näemme hyvän voiman jokapäiväisessä elämässä ja vinkkaamme 
satoja, tuhansia, satojatuhansia vastuullisen pukeutumisen polulle. 

Suuret kiitokset kaikille tämän GW Green Wardrobe -hankkeen onnistumiseen vaikuttaneille.  

Hyvinvointi rakentuu sekä niukkojen että runsaiden voimavarojen varaan. Aineeton ei lopu, mutta 
aineellinen on rajallista. Arto O. Salonen kolumnissaan 18.6.2021. 
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Osa 6.  Lisälukemista  

 

Biocolour-hanke. Reseptejä mm. kurkumalla, avokadon ja sipulin kuorilla ja punakaalilla värjäilyyn 
unohtamatta ruokareseptejä  https://biocolour.fi/kestavyyskasvatus-ja-luonnonvarit/ 

Biomateriaalit. Kääriäinen, Pirjo. https://people.aalto.fi/pirjo.kaariainen 

Combyne - outfit ideas            & outfit creation apk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.combyne.app&hl=fi&gl=US 

Ekolive striimit https://ekokumppanit.fi/ekolive/ 

Helsingin Sanomien artikkeli kiertotaloudesta, tammikuu 2021 https://www.ok-
sivis.fi/media/materiaalit-osio/selvitykset-ja-
tutkimukset/kestavan_elaman_muutosvoimaa_jarjestotoiminnasta_opintokeskus_sivis.pdf 

How Global Warming Is Already Changing the Fashion Industry (fastcodesign.com)  
http://www.fastcodesign.com/3055868/how-global-warming-is-already-changing-the-fashion-
industry  

Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta, Opintokeskus Sivis https://www.e-
julkaisu.fi/kohtuusvaarassa/onnen_aikoja_rajallisella_planeetalla/#pid=10 

Kohtuus -liikkeen julkaisu; https://www.pohjois-
karjala.fi/documents/33565/10763804/IE2030_ohjelman_yleisesittely.pdf/185d785c-3276-1e21-
9c55-04cc3a950e75 

Kuluttaja, identiteetti ja vihreät vaatteet. Huomioita turkulaisten opiskelijoiden vihreiden vaatteiden 
kulutuksesta (Virtanen 2010)  
https://doria.fi/bitstream/handle/10024/114028/12748.pdf?sequence=1  
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tekstiilit  

Lasten oikeudet;  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007735803.html 

Making Climate Change Fashionable – The Garment Industry Takes On 
Global Warming (Forbes.com)  
http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/12/03/making-climate-change-fashionable-the-
garment-industry-takes-on-global-warming/#7d48f951778a  

Mutu-muotoilupaketti lukiolaisille https://www.kuvistuubi.fi/ 

https://biocolour.fi/kestavyyskasvatus-ja-luonnonvarit/
https://ekokumppanit.fi/ekolive/
https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/selvitykset-ja-tutkimukset/kestavan_elaman_muutosvoimaa_jarjestotoiminnasta_opintokeskus_sivis.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/selvitykset-ja-tutkimukset/kestavan_elaman_muutosvoimaa_jarjestotoiminnasta_opintokeskus_sivis.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/selvitykset-ja-tutkimukset/kestavan_elaman_muutosvoimaa_jarjestotoiminnasta_opintokeskus_sivis.pdf
http://www.fastcodesign.com/3055868/how-global-warming-is-already-changing-the-fashion-industry
http://www.fastcodesign.com/3055868/how-global-warming-is-already-changing-the-fashion-industry
https://www.e-julkaisu.fi/kohtuusvaarassa/onnen_aikoja_rajallisella_planeetalla/#pid=10
https://www.e-julkaisu.fi/kohtuusvaarassa/onnen_aikoja_rajallisella_planeetalla/#pid=10
https://www.pohjois-karjala.fi/documents/33565/10763804/IE2030_ohjelman_yleisesittely.pdf/185d785c-3276-1e21-9c55-04cc3a950e75
https://www.pohjois-karjala.fi/documents/33565/10763804/IE2030_ohjelman_yleisesittely.pdf/185d785c-3276-1e21-9c55-04cc3a950e75
https://www.pohjois-karjala.fi/documents/33565/10763804/IE2030_ohjelman_yleisesittely.pdf/185d785c-3276-1e21-9c55-04cc3a950e75
https://doria.fi/bitstream/handle/10024/114028/12748.pdf?sequence=1
https://doria.fi/bitstream/handle/10024/114028/12748.pdf?sequence=1
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tekstiilit
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007735803.html
http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/12/03/making-climate-change-fashionable-the-garment-industry-takes-on-global-warming/#7d48f951778a
http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/12/03/making-climate-change-fashionable-the-garment-industry-takes-on-global-warming/#7d48f951778a
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Näin pyykkäät pesukoneelle pitkää ikää (YLE 2014)  
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/18/nain-pyykkaat-pesukoneelle-pitkaa-ikaa  

Open ilmasto-oppaita https://openilmasto-opas.fi/  

Pukeutumisen tutkimus (Wikipedia)  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pukeutumisen_tutkimus  

Suomen Tekstiili & Muoti ry https://www.stjm.fi/ 

Sustainable Apparel Materials (Kirchain ym. Materials Systems Laboratory, MIT 2015)  
http://msl.mit.edu/publications/SustainableApparelMaterials.pdf  

Sustainable Craft. Väänänen, Niina. 2020. Väitöstutkimus. 
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/22540?locale-attribute=fi 

Tekstiilit (Motivan hankintalpalvelu)  
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tekstiilit  

Tieto kiertoon -toiminta; 
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-
e.pdf/ 

Tieto, kritiikki, toiminta, vastuu – pohdintaa kestävän kehityksen ja eettisen kuluttamisen 
näkökulmista käsityössä. Räisänen, R. ja Laamanen, T. K. 2014. Teoksessa S. Karppinen, A. Kouhia ja 
E. Syrjäläinen (toim.) Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. 
Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 33. Helsinki: Helsingin yliopisto. s. 48-61.  
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43167  

Tietoinen valinta (outilespyy.com) http://outilespyy.com/tietoinen-valinta/#  

Two Steps Forward. Why Nike and MIT see textiles as material to climate change (Greenbiz.com)  
https://www.greenbiz.com/article/why-nike-and-mit-see-textiles-material-climate-change  

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki  

https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&autocut=1&q=tekstiil%2A  

Vuurran https://www.vuurran.fi/l/vastuullisen-muodin-mukainen-tyyli/ 

What the COP21 Climate Agreement Means for Fashion (businessoffashion.com)  
http://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/what-the-cop21-climate-agreement-means-
for-fashion  

http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2019/11/Tieto_kiertoonA4web.pdf 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/18/nain-pyykkaat-pesukoneelle-pitkaa-ikaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pukeutumisen_tutkimus
http://msl.mit.edu/publications/SustainableApparelMaterials.pdf
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/tekstiilit
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43167
http://outilespyy.com/tietoinen-valinta/
https://www.greenbiz.com/article/why-nike-and-mit-see-textiles-material-climate-change
https://mappa.fi/haku.php?lang=fi&autocut=1&q=tekstiil%2A
https://www.vuurran.fi/l/vastuullisen-muodin-mukainen-tyyli/
http://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/what-the-cop21-climate-agreement-means-for-fashion
http://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/what-the-cop21-climate-agreement-means-for-fashion
http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2019/11/Tieto_kiertoonA4web.pdf

