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Tuntirunko kierrätysaskartelu  

Kesto: noin 45 minuuttia 

Ikäryhmä: 5-8 –vuotiaat 
 
Tunnin kulku ja arviokesto per aihe 

• 15-20 min. Kysytään ja käsitellään lyhyesti yhdessä mitä on jäte/roska ja mitä sille tulisi tehdä? Kerrotaan, 

että monet turhat tavarat eivät kuitenkaan kuulu roskikseen, vaan niitä voi käyttää joku muu. Kysytään 

mitä voi tehdä pieneksi jääneelle vaatteelle tai lelulle? (viedä kirpputorille, kierrätyskeskukseen, antaa 

pikkusisarelle/serkulle ym., leluja voi tarjota päiväkotiin, UFF-keräyslaatikot ovat ekopisteeillä vanhoille 

vaateille, lelujen vaihtopäivät koulussa). Kuunnellaan mahdollisimman monta lasten vastausta ja täyden-

netään tarvittaessa. Mitä voi tehdä rikkinäisille leluille ja vaateille? (korjata – syytä käydä eri tapoja miten 

leluja voi korjata – ommella, teipata, liimata). 

• 5 min. Kerrotaan, että jos tavaraa ei enää voi korjata, sen voi kuitenkin vielä lajitella ja kierrättää ja siitä 

voidaan tehdä uusia tavaroita. Pienempiä kierrätettäviä roskia voi viedä ekopisteelle – onko kukaan ikinä 

vieraillut ekopisteelle, minne voi viedä esimerkiksi paperia ja kartonkia ja metallia? 

• 5 min. Kerrotaan, että parasta olisi kuitenkin, ettei turhaa roskaa syntyisi ollenkaan. Turha roska kuluttaa 

nimittäin luonnonvaroja eli luonnosta saatavia asioita, kuten puuta. Lisäksi tavaroiden ja sitä myötä ros-

kien kuljettaminen ja käsitteleminen saastuttaa maapalloa. Siksi kaikkea turhan tavaran ostelua kannattaa 

välttää. Vanhoista tavaroista voi myös tehdä uusia pelejä tai leluja eikä silloin tarvitse ostaa uutta. Selos-

tetaan askarteluohjeet lyhyesti. 

15-20 min. Askartelua, mustekala vanhoista vaatteista. 
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2. Mustekalapehmolelu 

 

Etukäteisvalmistelut: Pyydetään lapsia ottamaan vanhoja huonokuntoisia t-paitoja tai muita ei enää käyttöön so-

pivia trikookankaisia vaatteita. Yhdestä t-paidasta saa tehtyä kaksi mustekalaa.  

Tarvikkeet ohje:  

• trikookangasta 

• sakset, mielellään kaikille omat 

• kankaaseen tarttuvaa maalia tai tussi 

• (nappeja ja liimaa/neula ja lankaa) 

Leikataan kankaasta noin 30cm x 30cm pala ja sitten 30cm pituinen nauha. Leikataan ylijäävästä kankaasta silp-

pua. Laitetaan ison palan keskelle silppua ja kerätään se yhteen pääksi joka sidotaan kiinni nauhalla. Helmasta läh-

detään leikkaamaan lonkeroita ulkoreunasta sisäänpäin, päätä kohti. Varovasti ettei lonkerot katkeaa. Lonkerot 

voi vielä letittää lopuksi. Jos leikkaaminen tuntuu haasteelliselta lonkerot voi jättää leikkaamatta ja tehdä kummi-

tuksia. Lopuksi tehdään silmät ja suu tusseilla ja/tai maalilla. Silmiksi voi myös liimata tai ommella nappeja. 

 


