
WERSTAS ESITTÄÄ



MUISTA SEURATA TARKASTI 
OHJEITA! TARKOITUS ON PIDENTÄÄ 
VAATTEEN ELINKAARTA.

kuva: pixabay.com



Pyydä aikuisilta myös tarvittaessa apua esimerkiksi
leikkaamiseen tai ompeluun. Muista kysyä myös vinkkejä!

kuva: canva.com



Onko sinulla tai 
vanhemmillasi

vaatekapissasi hieman

rikkinäinen tai vähän
käytetty paita, jota ei enää

käytetä? Annamme sinulle
seuraavaksi neljä hyvää

tuunausvaihtoehtoa, joista

voit valita mieleisesi!

https://www.youtube.com/watch?v=B7G5Npa_brA

a) KATSO, MITEN 
SUMMERIN AIKKU, EMMA 

& MILLA TUUNAAVAT 

VANHAT T-PAITANSA!

b) VOIT MYÖS TEHDÄ 
VANHASTA PAIDASTASI 

KUDETTA, JOTA VOI 

KÄYTTÄÄ MYÖHEMMIN 
ESIMERKIKSI ERILAISIIN 
VIRKKAUSTÖIHIN TAI 

RÄSYMATTOIHIN!

VINKIT JATKUVAT SEURAAVALLA SIVULLA!

https://youtu.be/KZFzF9VbGUw
https://www.youtube.com/watch?v=B7G5Npa_brA


d) KEKSI KOKONAAN ITSE, MITEN 
VOISIT TUUNATA JONKIN OMAN 

VAATTEESI, JOTTA SEN  KÄYTTÖIKÄ 

JA SAMALLA ELINKAARI PIDENTYISI! 

c) TIESITKÖ, ETTÄ T-PAITA MUUNTUU MYÖS KANGASKASSIKSI? 
KATSO VIDEO, KUINKA YKSINKERTAISESTI VOIT LUODA KASSIN 

ITSELLESI. VOIT MYÖS VIELÄ LISÄTÄ KORISTEITA KASSIIN JOS 

HALUAT!

https://m.youtube.com/watch?v=_O33Wq_uz6Y

kuva: pixabay.com

https://m.youtube.com/watch?v=_O33Wq_uz6Y


1 .MITEN ETENET?

• Kerää kaikki vaatteesi samaan paikkaan, esimerkiksi sängyn
päälle.

• Käy jokainen vaate seuraavasti läpi ja viikkaa ne siististi
pinoihin:
⚬ Pohdi milloin viimeksi käytit kyseistä vaatetta?
⚬ Pidänkö vaatteesta?
⚬ Onko vaate epämukava?
⚬ Onko vaatteelle todellista käyttöä?
⚬ Onko vaate sopiva?
⚬ Voiko vaatetta kunnostaa?

kuva: canva.com

Vaatekaapin inventaario 
tarkoittaa sitä, että selvität, 

kuinka paljon vaatteita sinulla 
on tällä hetkellä ja kuinka paljon 
käytät niitä. Pohdit myös, voisiko 

vaatteita korjata, lahjoittaa tai 
kierrättää.



Vaatteita ei koskaan kannata heittää
suoraan roskiin Voit lahjoittaa

vaatteesi jollekin, joka niitä tarvitsee, 
tai voit yhdessä vanhempiesi kanssa

viedä vaatteet kierrätyspisteelle. 
Näin pidennät helposti vaatteiden

elinkaarta!2.LAJITTELU

• Kun olet pohtinut ensimmäisen kohdan
kysymyksiä, lajittele vaatteet vielä
seuraavasti
⚬ Mitä aiot käyttää (laita siisti pino takaisin

vaatekaappiin omalle paikalleen)
⚬ Rikkinäiset
⚬ Lahjoitukseen menevät
￭ esimerkiksi käyttämättömät, liian

isot/liian pienet ehjät vaatteet

kuva: gettyimages.fi

kuva: pelastusarmeja.fi



Loppupohdinta :  miksi on tärkeää
pidentää vaatteen elinkaarta ? 

Pohdi ja  kir joita muutamalla
virkkeellä ajatuksesi ylös .

Haasta myös perheesi tai kaverisi!

#elinkaarihaaste

kuva: canva.com



Esityksen pohja & kansikuva: canva.com

ekompielama.fi

gettyimages.fi

pelastusarmeja.fi

pixabay.com

rekki.fi

Summeri Yle:

https://www.youtube.com/watch?v=B7G5

Npa_brA

SuuriKasityo:

https://youtu.be/KZFzF9VbGUw

Essi Jytilä-Rantanen & Venla Saariluoma

kuva: pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=B7G5Npa_brA
https://youtu.be/KZFzF9VbGUw

