Keke-työryhmän
toimintatuokioihin

vinkit

Askartelussa on helppo huomioida kestävä
kehitys. Vinkkejä löytyy runsaasti
netistä.
Tässä muutama, joista aloittaa:

Ekotöitä
Kierrätyskeskuksen Oiva-askarteluopas
Alta löytyy kaikki Keke-työryhmän julkaisemat vinkit.
Luonnonmateriaalien keruu ja hyödyntäminen
Tavaranvaihtopäivä
Kierrätys ja roskien lajittelu
Julistetalkoot
Kummia tavaroita kaatopaikkakuormasta

Luonnonmateriaalien keruu ja hyödyntäminen

Luonnon valmistautuessa luopumaan kasvukaudesta on hyvä aika
kerätä maastosta luonnonmateriaaleja kerhoiltoja varten.
Jokamiehen oikeudella luonnosta voi käydä poimimassa marjoja,

kukkia ja sieniä, myös maahan pudonneet risut ja kävyt saa
ottaa. Kasvit kannattaa kerätä lähimaatosta kävellen tai
pyöräillen.
Kerättyä materiaalia voi käyttää monenlaiseen askarteluun.
Esimerkiksi voitte kokeilla millaisia värejä lehdet ja kukat
antavat kynien sijaan, tai tehkää kerätyistä aineksista
kartongille liimaamalla maisemataulu.
Osa materiaaleista esim. kävyt ja risut säilyvät hyvin, joten
niitä voi käyttää hyvin myös myöhemmin talven aikana.

Tavaranvaihtopäivä
Syksyn saapuessa ja koulujen alettua on monille ostettu uusia
reppuja, kyniä, kansioita ja muita koulutarvikkeita. Nyt
olisikin oiva aika siivoilla oma huone ja katsoa, löytyykö
sieltä
itselle
tarpeetonta
mutta
edelleen
aivan
käyttökelpoista tavaraa.
Tavaranvaihtopäivänä (tai kerhoiltana) tuodaan omaa
tarpeetonta, hyväkuntoista tavaraa toisille annettavaksi.
Vastavuoroisesti itse voi löytää jotain käyttökelpoista, mitä
ei sitten tarvitse ostaa uutena.
Vaihtopäivänä lapset oppivat myös miettimään omaa suhdettaan
tavaroihinsa ja kulutukseen. Kaiken ei tarvitse aina olla
uutta ja kaikkea ei tarvitse itse omistaa. Omista tavaroistaan
kannattaa pitää huolta, koska niille saattaa olla käyttöä
pitkäänkin. Ehjiä tavaroita ei kannata laittaa roskiin vaan
lahjoittaa tai myydä eteenpäin.

Kierrätys ja roskien lajittelu

-tarvitaan ”roskia” esimerkeiksi erilaisista jätteistä
sanoma- ja sarjakuvalehtiä
banaanin kuori, omenan kara, teepussi
vanhoja lääkkeitä, kuumemittari

karkkipapereita, muovipussi
muovinen limskapullo
paristoja, kännykän akku
maitotölkki
vanha t-paita

– tavarat ovat aluksi sekaisin pöydällä:
-keskustelun voi aloittaa kyselemällä lajitellaanko kotona tai
millaisia jäteastioita on asuinalueella
-lapset saavat kertoa minkälaiseen roskikseen laittaisivat
kunkin roskan

– lapsia kiinnostaa mihin roskat päätyvät
– Mitä sanomalehdelle tapahtuu sen jälkeen kun viet sen
roskiin?
– Miten banaanista voi tulla multaa?

–

keskustelua voi ohjata kierrättämiseen

Täytyykö lehdet heittää roskikseen,
kaverille, tai viedä kirpputorille?

vai

voisiko

antaa

vanhoista vaatteista voisi ”tuunata” uutta
limskapulloa voi käyttää juomapullona
karkkipapereista voi askarrella
puulämmitteisessä kodissa hyödynnetään lehdet
ja maitotölkit
sytykkeinä
–
kierrättää

keskustelussa voi pohtia, miksi kannattaa

–
toimintatuokion voi päättää askarteluun
kierrätysmateriaaleista

Julistetalkoot

En valuta vettä turhaan, Käytän luomutuotteita ja lähiruokaa,
Syön itse poimittuja marjoja, Kunnostetaan porukalla puroja –
niistä syntyy jokia, Siivotaan uimaranta puhtaaksi, Kampanja −
kalavedet kuntoon, Maalla on mukavaa, Lehmät takaisin
laitumelle ja lampaita lähiöön!
Sanoista tekoihin, mutta aloitetaan keskustelemalla ja
tekemällä kantaa ottavat julisteet. Hyvä keskustelun herättäjä
on älyyn ja tunteeseen vetoava juliste. Sen voi tehdä asiasta,
johon haluaa saada muutosta tai josta haluaa kertoa muille.
Julisteen tavoitteena on kertoa selkeä viesti. Sen tehtävänä
on saada katsoja ajattelemaan tai toimimaan. Kantaa ottavassa

julisteessa on usein isoja kuvia, kuvioita ja kirkkaita värejä
sekä vahvoja viestejä ja painavia asioita. Julisteessa on
yleensä vain vähän tekstiä. Kuva kertoo sen, mitä halutaan
sanoa.
Tarvikkeet: paperia, värejä, askartelutarvikkeita
1. Toteuta juliste ympäristökampanjasta, jollaisen haluaisit
järjestää. Tai tee juliste, jolla haluat ottaa kantaa johonkin
ympäristöön liittyvään asiaan.
2. Käytä liituja, vesivärejä tai tehkää yhdessä vaikka
kollaasi.
3. Keskustelkaa työskentelyn aikana aiheista, joista teette
julisteita.
4. Ripustakaa julisteet näkyville kerhotilojen tms. seinille.
Keskustelun pohjaksi:
1. Miettikää, keitä ovat ne ihmiset, jotka voivat vaikuttaa
muutokseen.
2. Mitä sinä itse voit tehdä sen asian hyväksi, johon toivot
muutosta?
3. Onko joitain asioita, jotka ovat valitsemasi aiheen
ihannetilan saavuttamisen esteinä? Mitä ne ovat? Miksi?

Kummia tavaroita kaatopaikkakuormasta
Ohjaaja kokoaa pussillisen tavaroita, jotka ovat lähdössä
kaatopaikalle. Miettikää yhdessä, mistä tavarat ovat tulleet.
Mikä on tavaroiden tarina?
• Miksi joku on heittänyt juuri sen tavaran pois?

• Miten sitä voisi vielä käyttää ja hyödyntää?
• Mitä tavaran valmistamiseen on tarvittu?
• Millä tavaran olisi voinut korvata?

Voitte myös pohtia kysymyksiä ryhmissä. Jokaisella ryhmällä
voi olla oma esine, jonka tarinaa ja tulevaisuutta (eli
mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön) pohditaan.

