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EKOLOGINEN KÄDENJÄLKI
Johdanto
Jokaisessa suomalaisessa kodissa arvellaan olevan 10 000 -15 000 yksittäistä esinettä.
Tavaramäärä on valtava ja sen tuottaminen on kuluttanut luonnonvaroja. Käsityökouluissa tehdään
käsitöitä ja lisätään kotien tavarakuormitusta. Toisaalta käsityökoulussa on mahdollisuus oppia
vastuullista kuluttamista ja kestävän kehityksen mukaista elinkaariajattelua. Käsityökoulussa
tasapainoilu aineellisuuden ja muiden arvojen välillä on tätä päivää ja varsinkin tulevaisuutta. Me
voimme yksilöinä vaikuttaa kulutuksen määrään. Tarvitsemme avuksemme ihmisiä, joilla on kykyä
ja taitoa tehdä luontoa säästäviä innovaatioita ja olla mukana päättämässä sellaisista yhteiskunnan
rakenteellisista muutoksista, jotka turvaavat tulevaisuutemme.
Taiteen perusopetus on estetiikan tajun ja kädentaidon harjoittamista. Se on myös kokonaisen
persoonan rakentamista ja hyväksymistä sekä valmiuksien luomista hyvää elämää ja viisaita
valintoja varten. Taiteessa on aina sisältöä, näkemystä ja arvoja, ei ainoastaan taitoa. Millaisia
eväitä lapset ja nuoret saavat käsityökoulusta tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen? Millaisia
jälkiä opetamme heitä jättämään? Käsityötaide voi olla kestävää kehitystä ja voimme jättää
ekologisia kädenjälkiä jälkeemme.
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KESTÄVÄ KEHITYS JA KÄSITYÖ
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan elintapaa, joka tyydyttää ihmisten tarpeet, mutta säilyttää
maapallon elinkelpoisena paikkana tulevaisuuden sukupolville. Kestävä kehitys on jaettu neljään eri
ulottuvuuteen: ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä taloudelliseen. Kestävässä kehityksessä
nämä osa-alueet yhdistyvät ja tavoitteena on löytää kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen
yhdistelmä. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua
yhteiskunnallista muutosta.
Ekologisessa kestävyydessä ihmisten elämää pyritään samanaikaisesti parantamaan ja
sopeuttamaan maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.
Käsityö on ympäristöystävällistä toimintaa. Käsityön tekijä voi valita käyttöönsä vastuullisesti lähellä
valmistettuja, uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja raaka-aineita. Käsityöläinen voi valmistaa
hyvin suunniteltuja, laadukkaita ja kestäviä tuotteita, jotka voidaan myöhemmin kierrättää, purkaa
tai hävittää ympäristöä saastuttamatta. Käsikäyttöiset työkalut eivät juuri kuluta uusiutumattomia
luonnonvaroja ja haitalliset päästöt voidaan usein pitää kurissa.
Käsityön ekologisuuteen vaikuttaa se, mitä, miten ja mistä raaka-aineista nimenomaista käsityötä
tehdään. Esimerkiksi sukan neulominen ei kuluta energiaa, mutta siihen tarvittavan langan tuottaminen
on kuluttanut paljon luonnonvaroja aina lampaan syöttämisestä koinsuojaus- ja värjäyskäsittelyihin.
Lankaan on saatettu lisätä tekokuitua, joka hidastaa tai estää sen maatumisen. Mitä pidemmälle
jalostettu käsityömateriaali on, sitä enemmän se kuormittaa ympäristöä. Kuljetukset ja varastointi
lisäävät ympäristön haittavaikutuksia.
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Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisten maailmanlaajuista tasa-arvoa, oikeutta hyvinvointiin ja perusoikeuksiin. Kestävässä sosiaalisessa kehityksessä panostetaan kaikkien terveydestä ja
työturvallisuudesta huolehtimiseen.
Käsityö oli Suomessa ennen teollistumista tärkeä elinkeino kaupunkilaisille. Maaseudun väestöllä oli
mahdollisuus lisäansioihin tekemällä käsitöitä myyntiin - puhuttiin kotiteollisuudesta. Vastaava tilanne
on vielä monissa vähemmän teollistuneissa maissa ympäri maailmaa ja käsityö on tärkeä tulonlähde
monelle perheelle.
Harrastaminen on noussut Suomessa tärkeäksi käsityön muodoksi elinkeinon rinnalle. Käsityö tarjoaa
mahdollisuuden hiljentyä, keskittyä ja viettää aikaa itsensä ja toisten ihmisten kanssa. Käsityön tekemisellä voidaan parantaa yksilön elämänhallintaa sekä yhteisöllisyyden kokemista. Käsityöharrastus
on elämänlaatua parantavaa, luovaa ja terapeuttista toimintaa. Käsityö on työkalu oivaltamiseen ja
oppimiseen. Sen avulla voidaan paremmin sietää muuttuvia ja epävarmoja olosuhteita elämässä ja
täyttää lisääntyvä vapaa-aika mielekkäällä tekemisellä. Käsityöhön sisältyy onnistumisen ilo ja tyytyväisyys siitä, että on itse omin käsin saanut jotain näkyvää ja toimivaa aikaiseksi. Käsityön avulla
voidaan tuoda lämpöä ja välittämistä ihmissuhteisiin, sillä käsin tehdyn lahjan antaminen on henkilökohtainen osoitus toisen ihmisen arvostamisesta.

TUNTUUKO
ELÄMÄSI
JOSKUS
TYLSÄLTÄ?

älä sure.
onhan näpsä
ooh!
siellä saa hiljentyä.
siellä voi keskittyä.

kyllä.

5

siellä on mahdollisuus
viettää aikaa ihmisten kanssa.

Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikkien kansojen omaa kulttuuriperintöä arvostetaan, säilytetään ja kehitetään sukupolvelta toiselle.
Suomessa on elävä käsityökulttuuri, jossa itse tekeminen ja yrittäminen ovat arvostettuja. Suomalaiseen käsityökulttuuriin liittyy perinteen lisäksi läheinen suhde luontoon. Luonto ja luonnosta saatavat
materiaalit ovat innoittajana käsityöläisille, taiteilijoille ja muotoilijoille. Käsityöläisten tuotteissa näkyy usein suomalaisuus ja paikallisuus.
Tutustuminen oman kulttuurin esineiden ja rakennusten suunnitteluun ja muotokieleen edesauttaa
juurtumista omaan sidosryhmään ja vieraiden kulttuurien ymmärtämistä. Kautta aikojen kulttuuriset
arvot ovat siirtyneet isältä pojalle ja naapurista toiseen. Tuotteiden historian tunteminen antaa käsityölle lisäarvoa.

poijjaat, moon
meinannu ruveta
kierrätöhön!
tappakaa te
vallesmanni niin minä
nain sen lesken.

saisinko
mä ton
komian
kissin?

maajattelin
vaan notta
lemmikiksi.
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Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan tasaista taloudellista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Jos talous ei ole kunnossa, ei ole helppoa panostaa muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin. Taloudellinen kasvu on kestävää silloin, kun se parantaa ympäristön ja
elämisen laatua.
Käsitöihin on perinteisesti liitetty kauneus, käytännöllisyys ja taloudellisuus. Osaavilla ihmisillä on
mahdollisuus vaikuttaa elintasoonsa tuottamalla ja korjaamalla esineitä.
Ostamalla kotimaisia käsitöitä tuetaan paikallisia pienyrittäjiä ja vähennetään tuotteiden turhia kuljetusmatkoja. Pienyrittäjyys ei ole herkkää maailmantalouden heilahteluille. Omavaraisuus tuo kansallista riippumattomuutta. Paikallisesta tuotteesta on helpompi selvittää, miten eettisesti ja ekologisesti
se on tuotettu.

äiti, mitä
me
tehtiin
enneN kuin
oli fanttia?
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mitä se
poika höpisee.
etteikö olisi
ollut fanttia?

KÄSITYÖ KESTÄVÄN
KEHITYKSEN VÄLINEENÄ
Tuote tai palvelu on
sitä ekotehokkaampi,
mitä pienempi on siihen
tarvittavan materiaalin
ja energian määrä ja
toisaalta mitä kauemmin
tuotetta voidaan käyttää.
Kierrätettävyys lisää
ekotehokkuutta.
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Kertakäyttöisestä kestävään ja määrästä laatuun
Mitä kauemmin samaa tuotetta käytetään, sitä enemmän luonto kiittää. Tuotteiden ikää voi pidentää
tekemällä niistä kestäviä, ajattomia ja helppokäyttöisiä.
Esteettisten ja korkeatasoisten tuotteiden valmistus edellyttää hyvää suunnittelua, teknistä taitoa sekä
kykyä valita käyttötarkoituksen mukaiset materiaalit. Näitä taitoja opitaan itse tekemällä. Tuotteiden,
valmistamisen ja hävittämisen pitää olla turvallista tekijälle, käyttäjälle ja luonnolle. Määrän sijasta
opitaan vaatimaan laatua. Käsintehtyihin tuotteisiin, joko itse tehtyihin tai lahjaksi saatuihin, liittyy
usein tunneside, joka lisää niiden merkitystä.

tämä
on käsin
tehty?!
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sehän on
loogista,
ekoloogista,
jim.

Uuden hankinnasta kierrätykseen ja korjaamiseen
Luonnonvarojen käyttöä voi vähentää siirtymällä ympäristöä vähän rasittaviin raaka-aineisiin ja energialähteisiin, käyttämällä uusiomateriaaleja sekä vähentämällä kuljetuksia. Tuotteesta saadaan pidempään yksilöä palveleva, kun otetaan huomioon sen parannettavuus, täydennettävyys, uudelleenkäytettävyys ja monikäyttöisyys. Tuotteen tulisi olla rakenteeltaan ja materiaalikoostumukseltaan niin
yksinkertainen, että se on purettavissa ja kierrätettävissä.
Aina ei tarvitse ostaa uutta, vaan korjaamalla voi säästää luontoa ja kukkaroa. Käytöstä poistetun
esineen käyttötarkoitusta voi muuttaa ja siitä voi tehdä jotakin aivan uutta ja erilaista. Ideointikyky
kasvaa luovan toiminnan kautta. Kierrätys ja korjaaminen on kivaa, kun on taitoa toteuttaa villejäkin
ideoita! Kierrätys on muotia ja tuo lisäarvoa tuotteelle.
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Tavarasta hyvinvointiin ja palveluun
Kestävään kehitykseen kuuluu pyrkimys ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luovuus on
erottamaton osa ihmistä ja sen harjoittaminen tukee mielenterveyttä, tuo onnistumisen elämyksiä ja
auttaa käsittelemään tunteita. Käsityön harrastaminen ryhmässä luo sosiaalista verkkoa, yhteisöllisyyden
kokemista ja juuria omaan kulttuuriin. Taiteen harjoittaminen ryhmässä lisää parhaimmillaan
suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan sekä poistaa epäluuloa ihmisten väliltä.
Kaiken tavaran ei tarvitse olla omaa.
Käsityökouluissa tarjotaan palvelua,
jossa suuri määrä ihmisiä voi tehdä
samoilla työvälineillä yksilöllisiä ja
merkityksellisiä käsitöitä.
Käsityökoulut tarjoavat lapsille
ja aikuisille tekemisen ja
onnistumisen elämyksiä,
joihin heillä ei olisi muuten
mahdollisuutta.

miehet,
lähdetään
dreijaamaan.
minä tarjoan
ensimmäisen
kierroksen.
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Kuluttajasta ylläpitäjäksi, tuottajaksi ja kehittäjäksi
Taitava ja harkitseva ihminen osaa säästää ja muokata ympäristöään ja vaikuttaa siihen aktiivisesti
tekemisillään. Hän on kiinnostunut ja tietoinen rakennetun ympäristön kehittymisestä ja on valmis
kehittämään sitä edelleen. Hän pystyy valmistamaan itse tuotteita sekä välttämään ympäristölle
haitallisia ja epäeettisiä vaihtoehtoja. Hän osaa arvostaa muiden tuottamia tuotteita ja huoltaa niitä
oikein.
Innovaatiot eivät synny tyhjästä, vaan niitä edeltää luovuuden harjoittaminen ja taidon kartuttaminen. Luovuus on sitä, että luottaa itseensä, omiin taitoihinsa ja näkemyksiinsä ja etsii uusia ratkaisuja. Käsityö taiteenalana yhdistää luovuuden ja käytännön tarpeet toisiinsa saumattomasti.

viidakon eko
hyi
hemmeTti!
sillä on
turkis.

yäk!

ei tämä ole
turkki.

se on
vuoristosusi

luola on kylmä
ja tämä trikoo yli
400 vuotta vanha

kääpiöheimolaiset,
opettakaa nämä
kaupunkilaistytöt
kutomaan.

hei tytöt!

yäk!

viidakon eko on kova
koville, mutta lempeä
luonnonsuojelijoille.
-vanha viidakon sananlasku.
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Lähteitä:

Happonen, Holopainen, Sotkas,
Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen
2007: Bios 3, Ympäristöbiologia.
WSOY.
Kestävä kehitys käsityössä,
Käsi- ja taideteollisuusliitto ry,
1996
www.teknokas.fi
www.sll.fi/
luontojaymparisto/kestava/mips/
tietopankki/index_html
practicalaction.org/education/
sustainability_handbook
www.ekokumppanit.fi/
?adwords=kest%E4v%E4%20
kehitys
www.jly.fi/
www.kaspaikka.fi/keke/
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KÄSITYÖKOULULAINEN MUKANA KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ
Visuaalisena taiteenalana käsityö perustuu kokemuksiin ja havaintoihin. Luonnon ja rakennetun
ympäristön havainnointia voidaan harjoitella ja niiden viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä pohtia.
Kaikkialla voi nähdä ihmisen hyviä ja huonoja käden- ja jalanjälkiä. Hyvä ympäristö on esteettinen, turvallinen sekä moniarvoinen ja sen luomiseen voimme itse vaikuttaa.
Ympäristökasvatuksen tulisi olla silmien avaamista, ekologisen vastuuntunnon herättämistä, käytännön toimien tarkastelua ja niiden muuttamista ekologisempaan suuntaan.

lisäksi lahjoitamme
rahaa kulttuurikohteiden suojeluun,
don.
olen
iloinen, että päätitte
puhdistaa
kaupungin
jätevedet
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Havainnoinnista tietoisiin valintoihin
Tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tuotteen ulkonäön ja käyttötarkoituksen lisäksi koko tuotteen elinkaari. Tuleeko tuotteesta ajaton ja kestävä vai onko sitä tarkoitus käyttää
vain hetki? Pitkälle jalostettuja materiaaleja, luonnonvaroja ja energiaa kannattaa käyttää silloin, jos
ne lisäävät tuotteen käyttöikää ja siten ekotehokkuutta. Onko tuotteista tarkoituksenmukaista tehdä
suuria ja painavia vai voiko niitä pienentää? Suunnitteluvaiheessa on syytä pohtia valmiin tuotteen
huoltaminen ja korjaaminen sekä mahdollinen parantaminen ja täydentäminen.
Materiaalituntemuksen kehittyminen on yksi tärkeimmistä käsityökoulun tavoitteista. Opetuksessa
voidaan suosia paikallisia, myrkyttömiä, vähän jalostettuja ja helposti hajoavia luonnonmateriaaleja.
Käytettävän tekniikan ja materiaalin suhdetta on myös pohdittava. Materiaalista ei kannata tehdä
suurella energialla ja raskailla prosesseilla jotain sen luonteen vastaista. Yllättävyys voi olla osa tuotteen esteettistä arvoa, mutta valinnan tulee olla tietoinen ja harkittu.
Materiaalien ympäristövaikutusten mittaamiseen on luotu useita mittareita (esim. MIPS, ekologinen
jalanjälki ja – selkäreppu), mutta mittaaminen kotikonstein on vaikeata ja teoreettista. Johdonmukainen pyrkiminen parhaaseen vaihtoehtoon vie kehitystä oikeaan suuntaan.

isi, mitä
me syötiin
enNen kuin oli
ydinjätettä?

samaan aikaan
tulevaisuudessa.
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mitä sä
meinaat, poika?
etteikö olisi ollut
ydinjätettä?

Yhdessä tekemisen riemua
Käsityökoulussa oppilas saa
osallistua suunnittelu- ja
valmistusprosessiin. Hän saa
henkilökohtaista tyydytystä työn
etenemisestä ja ymmärryksen
lisääntymisestä.
kultaseni,
voisimmeko television
katselun sijaan tehdä
jotain ekoloogista?

Käsitöiden tekeminen on hidasta,
mikä lisää kykyä rauhoittua ja
nauttia kiireettömyydestä sekä
odottaa työn valmistumista.
Käsityökoululainen oppii
luottamaan omiin taitoihinsa,
mikä edistää hänen omaa
onnistumistaan. Ryhmältä,
opettajalta ja kotiväeltä saatu
kiitos ja myönteinen palaute
kannustavat jatkamaan
harrastusta. Käsityökoululaiset
työskentelevät ryhmässä, mikä
kehittää yhteistyötaitoja ja
toisten suvaitsemista.
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Uuden oppiminen ja soveltaminen
Perinteinen kulttuurinen
käsityö on usein malliesimerkki
tarkoituksenmukaisesta ja materiaalia
kunnioittavasta muotoilusta.
Erityisesti pula-ajan kokeneet käsityön
harrastajat tietävät, että materiaalia
ei haaskata ja sitä voi kierrättää.
Käsitöitä tekemällä jokaisella
lapsella on mahdollisuus tutustua
konkreettisesti omaan kulttuuriinsa
ja ympäristöönsä. Hän oppii
tietoja ja taitoja sekä omaksuu
paikallisia arvoja. Oman kulttuurin
ymmärtäminen lisää muiden
kulttuurien näkemistä ja arvostamista.
Käsitöiden tekeminen lisää luovuutta
ja uskallusta toimia itsenäisesti ja
aktiivisesti yhteiskunnassa.
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Harkittua ja vastuullista toimintaa
Käsitöissä tarvitaan aina materiaalia, jonka tuottamiseen ja kuljettamiseen on käytetty uusiutuvia ja
uusiutumattomia luonnonvaroja. Käsityökoulussa on tarkoitus oppia ymmärtämään luonnosta saatujen ja teollisesti tuotettujen materiaalien olemusta. Materiaalien ja raaka-aineiden monipuolista
käyttöä ei voi lopettaa, mutta niiden käyttöä voi järkiperäistää ja kyseenalaistaa. Mistä voimme tinkiä
ilman, että luovuus kärsii? Mistä, millä ajalla ja millä budjetilla käsityökouluun hankitaan ekologisesti
kestävimmät raaka-aineet, luonnonmateriaalit ja kierrätysmateriaalit?
Työskentelyssä käytetään harkiten raaka-aineita, vettä ja sähköä. Hyvän esteettisen ja teknisen suunnittelun jälkeen työt pyritään valmistamaan huolellisesti persoonallisiksi ja kestäviksi.
Työskentelyssä minimoidaan roskikseen tai viemäriin päätyvien hukkapalojen, väriliemien ja muun
jätteen syntyminen. Käsityökoululaisten tulee huolehtia siitä, että he puhdistavat ja säilyttävät työvälineitä oikein. Työskentelytilojen tulee olla siistejä ja työtasojen suojattuja, jotta pöydät ja niille
asetettavat keskeneräiset työt eivät likaannu.
Käsityökouluissa tulee olla mahdollisuus lajitella syntyviä jätteitä. Jätteiden lajittelussa pitää aina
noudattaa alueellisia ja kierrätyspistekohtaisia ohjeita. Ohjeet ja valtakunnalliset kierrätyspisteet löydät Jätelaitosyhdistyksen kotisivuilta.
laittakaa
kompostorinne toimimaan
tai me tulemme takaisin.

Rikollisjärjestön on
todettu levittäytyneen
niin Italian terveydenhuoltoon, jätteiden
käsittelyyn kuin
rakennusalallekin.
AL 10.3.2010
18

TEEMAESIMERKIT
Varhaisiän opinnot: Luonto ja rakennettu ympäristö
Jokainen meistä on osa luontoa ja rakennettua ympäristöä, joihin tekemisemme vaikuttavat. Tutkimalla ympäristöä ja pohtimalla omien tekojemme vaikutuksia voimme arvioida toimintamme merkitystä.
Tutustu pihapiirin puihin ja mieti, mitä lintuja niissä saattaisi pesiä. Mieti millainen suojaväri sinulla
tulisi olla, jos maastoutuisit omaan huoneeseesi. Auta lintuja talven yli tekemällä niille ruokintateline
ja helpota lintujen pesimispuuhia rakentamalla niille linnunpönttö.
Kokeile, mitkä siemenet saat itämään. Siemeniä löytyy pitkin kesää ja syksyä kasvien kukinnoista
ja kävyistä. Talvella löydät siemeniä hedelmistä. Saatko porkkanan, perunan tai sipulin kasvamaan?
Olisipa mainiota, jos siemenesi, sipulisi tai juureksesi kasvaisi itse tehdyssä saviruukussa. Ruukusta
kannattaa tehdä niin hieno, että sitä on mukava katsella kasvin kasvua odotellessa.

vaimo,
coktailtikut
on loppu
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katso, poika!
linnut rakentavat
pesää

Perusopinnot: Uudelleenkäyttö
Maailma on pullollaan käsityömateriaaleja, jotka ovat ainakin kertaalleen
käytettyjä. Niiden tuottamiseen ei tarvitse käyttää uusia luonnon
raaka-aineita tai lisäenergiaa. Puhdistamiseen kuluu tietysti
vettä, sähköä ja pesuainetta. Mieti, mitä tavaroita olet
hiljattain hylännyt käytöstä! Voisiko niistä tehdä
jotain uutta ja käytännöllistä?
Me käytämme farkkuja lähes päivittäin.
Farkut olivat aikoinaan amerikkalaisten
työmiesten housut ja niistä tuli hyvin
suosittuja kestävyyden takia. Kun
farkut kuluvat rikki, niihin jää vielä
paljon ehjää ja lujaa kangasta.
Hyvä kangas kannattaa käyttää
uudelleen, sillä yksien farkkujen
tuottamiseen on tarvittu noin
315 kg luonnonvaroja. Ompele
itsellesi farkkukankaasta uusi
tuote, esim. esiliina, hame, liivi
tai kassi. Voit leikata käytössä
pehmentyneet farkut
matonkuteiksi ja kokeilla
kangaspuissa kudontaa.
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Syventävät opinnot: Monimateriaalinen tuote
Ennen kuin ryhdyt tekemään mitään uutta tuotetta, mieti sen koko elinkaari. Mistä saat käytettävän
materiaalin ja onko sen käsittely, kuljettaminen ja varastointi aiheuttanut ympäristölle vahinkoa?
Voisiko materiaalin korvata vähemmän käsitellyllä tai kierrätetyllä materiaalilla? Kun et enää käytä
tuotetta, miten se hävitetään? Voiko tuotteen purkaa osiin ja kierrättää vai pitääkö se viedä sellaisenaan kaatopaikalle?
Tee tuolista, jossa ei ole pintakäsittelyä itsellesi ”valtaistuin”. Lisää tuoliin väriä, ulokkeita ja lisäosia
saadaksesi siitä haluamasi muotoinen ja näköinen. Voit veistää selkänojaa tai istuinosaa. Muista,
että tuolin pitää olla käsittelysi jälkeen kestävä ja turvallinen. Kun liität tuoliin osia, käytä vain sellaisia liitoksia, jotka ovat kestäviä ja purettavia. Tuolin osien pitää olla myöhemmin kierrätettäviä,
joten materiaalit pitää saada erotettua toisistaan. Käytä sellaisia liimoja, lakkoja ja maaleja, joita
voi turvallisesti polttaa.
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Aikuiset: Ajaton arvokäsityö

poikani,
olenko minä
koskaan kertonut
sinulle
kierrätyksestä?

voi, isi
miljoona
kertaa.

Kun käsityön valmistamiseen käyttää aikaa,
rahaa ja jalostettuja materiaaleja, pitää varmistaa, että tuotteella on pitkä käyttöikä.
Huolellinen valmistaminen ja käyttötarkoitukseen sopivien materiaalien valinta takaavat hyvän teknisen laadun. Valmiin tuotteen
huoltaminen ja asianmukainen säilyttäminen
puolestaan estävät tuotteen ennenaikaisen
huononemisen. Mieti, miten saisit tuotteestasi persoonallisen ja ajattoman. Voiko väreihin, muotoihin ja kuvioaiheisiin kytkeä oman
perheesi tai kotipaikkasi historiaa? Miten saat
tuotteestasi tehtyä ”perintökalleuden”?
Suunnittele perhejuhliin sopiva teeastiasto.
Oletteko vilukissoja, joilla on syytä olla suuret ja syvät mukilliset lämmintä teetä? Vai
oletteko herkuttelijoita ja haluatte maistella pieniä määriä maukkaita makuja. Mikä
muoto- ja kuviokieli teitä yhdistää? Oletteko
metsässä samoavia runsauden ja vehreyden
ystäviä? Nautitteko selkeästä vai pienipiirteisestä ympäristöstä? Kenelle testamenttaat
teeastiastosi – otathan hänen mieltymyksensä huomioon?

22

Kymmenen kultaista sääntöä käsityökouluun
1. Älä saastuta ympäristöäsi
Rauhoitu ja keskity tekemiseesi, ajattele ennen kuin toimit. Älä päästä melusaastetta
ympäristöösi äläkä häiritse muiden työskentelyä. Kunnioita muita luokassa olijoita
käytökselläsi.
Huolehdi työtiloista. Varmista, että työskentely on turvallista ja työtilat siistit. Ilmassa ei saa olla terveydelle haitallisia pölyjä, kaasuja tai liuotinhöyryjä. Käytä tarkoituksenmukaisia suojaimia.

2. Tunnista materiaalit
Onko materiaali luonnontuote
vai ihmisen jalostama, mistä
se on peräisin, onko se maatuva vai maatumaton, voiko
sen kierrättää? Onko materiaali
käyttötarkoitukseensa sopiva,
onko materiaalin jalostaminen
vahingoittanut valmistusmaan
luontoa tai ihmisiä?
3. Lajittele jätteet
Mihin roskiin mikäkin roska pitäisi laittaa? Mitä jätteille tapahtuu jatkossa?
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looma
palaa.

me
kiellämme
ympylää

tulitikuilla
leikkiminen
on kiellettyä,
lapset

4. Kierrätä
Voiko jotakin materiaalia, vaatetta tai esinettä käyttää uudelleen?
5. Säästä
Pyri käyttämään materiaali tarkkaan. Älä ota enemmän, kuin tarvitset. Säästä vettä ja energiaa,
vältä turhia prosesseja.
6. Huolehdi välineistä
Huolehdi ettei käyttämäsi työväline kärsi käytössäsi. Käytä työkaluja oikeisiin tarkoituksiin.
Pese pensselit ennen maalin kuivumista ja sulje korkit. Poista rikkinäinen työväline.
7. Suunnittele työsi
Suunnittele tuotteestasi yksilöllinen ja persoonallinen. Muista, että sen pitää sopia
käyttötarkoitukseen. Suunnittele työvaiheet jo etukäteen.
8. Mieti tuotteen elinkaari valmiiksi
Tiedosta materiaalin ja tuotteen vaiheet (tuottaminen, kuljetukset, työstäminen, käyttö, huolto,
kierrätys, uudelleenkäyttö ja hävittäminen). Voiko tuotteen purkaa osiin käytön jälkeen?
Miten monella eri tavalla voit käyttää tuotetta?
9. Valitse ympäristömyönteinen vaihtoehto
Suosi paikallisia, luonnonmukaisia ja kierrätettyjä materiaaleja. Valitse kevyempi prosessi, joka
säästää energiaa ja vettä. Noudata annosteluohjeita.
10. Tee työsi taidolla ja huolla valmista tuotetta oikein
Tee työsi niin hyvin kuin osaat. Pyydä tarvittaessa apua. Jotta saisit valmiista tuotteesta
mahdollisimman suuren ilon, pese ja hoida sitä oikein, korjaa rikkoutumat. Muista, että valmis
tuote ei saa aiheuttaa vaaraa.
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Kestävällä käsityöllä edistetään kestävää
kehitystä vahvistamalla osaamista, järkevää
materiaalin käyttöä ja valmistamalla
käyttöä ja aikaa kestäviä tuotteita. Taito
Pirkanmaa ry tekee työtä kestävän käsityön
lisäämiseksi.
Ekologinen kädenjälki tarjoaa käsityön
taiteen perusopettajille ajatuksia, mistä
eri näkökulmista kestävää kehitystä voi
lähestyä opetuksessa. Opettajilla on
mahdollisuus ohjata oppilaitaan
tekemään viisaita valintoja ympäristön
näkökulmasta ja työskentelemään harkitusti
ilman, että oppilaiden pitäisi luopua luomisen
riemusta ja tekemisen ilosta. Tavoitteena on
tehdä persoonallisia ja pitkäikäisiä tuotteita,
joita käytetään kauan ja usein. Tuotteiden
turvallinen hävittäminen varmistetaan jo
suunnitteluvaiheessa.
Käsitöitä tehtäessä käytetään materiaaleja
ja tekniikoita, joiden valitsemisessa tulee
pohtia luontoon kohdistuvaa rasitusta.
Käsitöiden tekeminen on keino vaikuttaa
omaan ympäristöön, kulttuuriin ja se on
keino säästää rahaa. Käsitöiden tekeminen
tuo aineetonta hyvinvointia tekijälleen:
onnistumisen tunnetta, keskittynyttä
työskentelyä, oppimista ja rentoutumista.
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