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LUKIJALLE

Hienoa, että olet lähtenyt mukaan viemään kiertotaloutta kouluihin! Teet arvokasta työtä. Tämä opas on kir-
joitettu avuksesi, kun pidät kiertotalous-oppitunteja.

Kiertotalouden opetuspaketti on suunnattu 7.–9. -luokkien oppilaille. Paketin avulla kouluvierailijat, sekä ha-
lutessaan opettajat itsenäisesti, voivat pitää oppitunteja, jotka lisäävät kiertotalouden tuntemusta ja oppilaiden 
kiinnostusta siihen. Tavoitteena on, että oppitunnin jälkeen oppilaat tuntevat kiertotalouden keskeisimmät 
periaatteen. Toinen tavoite on, että oppilaat innostuvat hyödyntämään kiertotalouden tuomia mahdollisuuk-
sia ja mahdollisesti myös kehittämään niitä tulevaisuudessa luovasti eteenpäin. Kiertotaloutta tarvitaan, jotta 
voimme tulevaisuudessa elää ilman fossiilisia polttoaineita ja luonnonvarojen ylikulutusta. Tehtävämateriaali 
sopii erityisen hyvin ilmiöoppimiseen.

On tärkeää, että pidät tunnin omalla tyylilläsi. Tärkein opetusväline on oma persoonasi. Opas on kirjoitettu 
avuksi ja tueksi, kun käyt aivan ensimmäisillä kiertotalous-kouluvierailuilla. Kannattaa kirjoittaa heti aluksi 
itselle tukisanalista, jonka avulla voit edetä luonnollisesti ja ilman, että luet suoraan paperista.

Lisätietoa kiertotaloudesta löydät esimerkiksi Sitran tekemästä Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kierto-
talouteen 2016–2025 -julkaisusta, joka on vapaasti luettavissa verkossa. Tämä on kiertotalous-opetuspaketin 
ensimmäinen versio. Otamme siihen liittyen mielellämme kommentteja vastaan. Tätä opasta on saatavilla pai-
nettuna versiona kouluvierailijoiden koulutuksissa ja lisäksi opas löytyy sähköisenä versiona Luonto-Liiton 
kotisivuilta. Tehtävämateriaali, johon oppaassa viitataan, löytyy osoitteesta http://www.kiertotalousnetti.fi.
 
Kiitos, kun olet mukana viemässä tärkeää asiaa eteenpäin!



1 ETUKÄTEISVALMISTELUT

Sovi opettajan kanssa tarkka tapaamispaikka ja -aika. Pyydä opettajaa varaamaan luokkaan erilaisia värikyniä, 
tusseja sekä riittävästi A2-kokoisia papereita ryhmätöitä varten. Huolehdi, että itselläsi on kaikki tehtäviin tar-
vittava materiaali mukana. Lataa materiaali myös tikulle siltä varalta, ettei netti jostain syystä toimi. Varmista 
etukäteen, että luokassa on toimiva tietokone ja projektori käytössäsi.

Anna oma puhelinnumerosi ja pyydä myös opettajan numero varmuudeksi, mikäli tulee jotain akuuttia. Akuu-
teissa tilanteissa, esimerkiksi jos sairastut, ole itse suoraan yhteydessä opettajaan. Sairastapauksessa pyri sopi-
maan saman tien joustavasti uusi vierailuaika. Pidä kiinni sovituista ajoista ja muista, että edustat itsesi lisäksi 
myös Luonto-Liittoa.

2 TUNTIRUNKO

Tässä luvussa esitellään seuraavaksi tuntirunko, jonka pituus on 45 min ja joka on myös vierailun suosituspi-
tuus. Sama runko sopii hyvin myös 60 min pituiselle oppitunnille (ohjeajat suluissa). Ohjeajat ovat suuntaa-an-
tavia, joten tarpeen mukaan jousta niistä tilanteen vaatimalla tavalla. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, että alkuvaiheessa tunti etenee riittävän ripeään tahtiin, jotta lopputunnista ei tule tehtävien kanssa liian 
kiire. Pidempiä oppitunteja varten kiertotalousnetissa on lisätehtävä.

2.1 ALKUTOHINAT JA OMA ESITTELY
Kesto 5 min

Alkuhäslinkeihin menee aina muutama minuutti. Mitä nopeammin pääset aloittamaan tunnin, sen parempi. 
Suosittelen noudattamaan tässä annettua aikataulua, jotta tehtävien tekemiseen jää riittävästi aikaa. Tunnin 
aluksi esittele itsesi ja kerro, että edustat Luonto-Liittoa, joka on nuorten oma luonnonharrastus- ja ympäris-
tönsuojelujärjestö, jonka toimintaan kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Kerro, että tunnin aiheena on kiertotalous. Voit kysyä onko kiertotalous jollekin jo entuudestaan tuttu asia 
tai termi. Kerro, että tämän oppitunnin jälkeen jokainen oppilas tietää, mitä kiertotalous tarkoittaa. Yleisesti 
ottaen mitä innostuneempi itse olet, sitä innostuneempia oppilaat ovat ja sen mukavampi oppitunnista tulee 
kaikille.

2.2 ORIENTAATIO
Kesto reilu 10 min (15 min, jos oppitunti on 60 min)

Orientaation tarkoituksena on motivoida oppilaat aiheeseen. Oppimistavoitteena on, että orientaation jäl-
keen oppilaat tietävät kiertotalouden keskeisimmät periaatteet ja syyt, miksi kiertotaloutta tarvitaan. Oppilaat 
saattavat liittää kiertotalouden kierrätykseen, joka onkin osa kiertotaloutta, mutta laajemman kokonaiskuvan 
saamiseksi on tärkeää keskittyä erityisesti muihin kiertotalouden osa-alueisiin. Kerro oppilaille, että orientaa-
tiotehtävän tarkoituksena on esitellä oppilaille kiertotalouden keskeisimmät asiat. Kannusta oppilaita vuoro-
vaikutukseen kyselemällä ja kertomalla, että vääriä vastauksia ei ole. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kannata 
käyttää liikaa aikaa oppilaiden keskusteluttamiseen, koska siihen on hyvin aikaa myöhemmin. Orientaatio 
koostuu kahdesta erillisestä osasta.

Orientaatio osa 1: kiertotalousvideo 5 min
Näytä oppilaille video. Kerro, että kyseessä on muutaman minuutin pituinen lyhyt video, jossa esitellään, mitä 
kiertotalous tarkoittaa. Tässä kohtaa voit myös mainita, että videosta löytyy hyviä vinkkejä tehtäviin, joita tun-
nilla myöhemmin tehdään, joten kannattaa olla tarkkana. Näin saat oppilaat seuraamaan videota tarkemmin. 
Linkki videoon löytyy kotisivuilta. Mikäli nettiyhteys ei jostain syystä toimi, voit jättää videon väliin ja hyö-
dyntää ylimääräisen ajan käyttämällä sen kuvaesitykseen. Voit videon jälkeen kysyä, mitä oppilailla jäi videosta 
mieleen. Älä välitä, jos et aina saa vastauksia. Yleensä kestää hetki ennen kuin luokka lämpenee.
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Orientaatio osa 2: kuvaesitys n. 5-10 min.  
Käy läpi kiertotalouden keskeisimmät periaatteet kuvaesityksen avulla. Panosta erityisesti huolelliseen, sel-
keään ja tiiviiseen ilmaisuun. Pyri ottamaan myös oppilaat mukaan kysymällä välillä joku yksittäinen kysymys 
heiltä. Seuraavaksi saat ohjeet orientaatiotehtävän vetämiseksi.

Aloita kertomalla, että seuraavaksi tutustutaan vielä muutaman kuvan avulla kiertotalouteen tarkemmin ja 
sen jälkeen aloitetaan varsinaisen tehtävän tekeminen. Varaa itsellesi tässä vaiheessa liitu tai tussi, jolla voit 
kirjoittaa taululle.

Pidä kuvaesitys tiiviinä, jotta aikaa jää riittävästi tehtävien tekemiseen! Aikaa on noin 1min/kuva, joten älä vaa-
di itseltäsi liikoja, tiivis esittely riittää. Varo eksymästä kovasti aiheesta. Käy kiertotalouden keskeiset perusasiat 
läpi. Tässä kohtaa se riittää oikein hyvin. Aikataulusta kiinnipitäminen on yksi tärkeistä tehtävistäsi.

Kuva 0 
Aihe: Otsikkodia, jossa näkyvät Luonto-Liiton logo ja Kiertotalous-logo. 

Pidä tätä näytillä, kun oppitunnin alussa kerrot kuka olet ja mistä tulet.

Kuva 1
Aihe: Miksi kiertotaloutta tarvitaan? 

Kerro, että maailmassa on rajallinen määrä luonnonvaroja. Näitä luonnonvaroja tulisi käyttää kestävästi ja vii-
saasti, jotta ne eivät lopu ja että maapallo pysyy uudistumiskykyisenä. Tällä hetkellä ylikulutamme maapallon 
luonnonvaroja ja aiheutamme valtavasti päästöjä. Nykymeno ei voi jatkua, jos haluamme, että maapallo pysyy 
terveenä ja elinkelpoisena. Tällä hetkellä ylikulutamme maapallon luonnonvaroja ja aiheutamme niin paljon 
päästöjä, että nykymeno ei voi jatkua. Esittele maapallo tiimalasissa. Kerro, että se kuvaa sitä, kuinka maapallo 
on kulumassa loppuun. Jotain täytyy tehdä. 

Kerro, että yksi keskeinen ylikulutukseen liittyvä ongelma on tavaranpaljous. Meillä on hirvittävät mää-rät ta-
varaa. Jokaisen tavaran tekeminen vie energiaa ja lisäksi tavaranpaljous aiheuttaa jätettä, kuten vi-deollakin äs-
ken nähtiin. Pelkästään kännyköiden käyttäjiä on maailmassa arvioilta noin 4,7 miljardia eli 4,7 tuhatta miljoo-
naa (voit halutessasi kirjoittaa luvun nollineen taululle, jotta se konkretisoituu).  Ja kuinka usein vaihdamme 
puhelimen uuteen malliin? Kännykän elinkaari ja sen aikana muodostuvat vaikutukset ympäristöön alkavat 
kaivoksilta, missä sen sisältämät metallit louhitaan. Muovin ohella kän-nykän valmistuksessa tarvitaan useita 
eri metalleja, jopa kolmeakymmentä (mm. kuparia, tantaania, be-riumia, kromia, nikkeliä, sinkkiä, hopeaa, 
kultaa, kadmiumia ja mangaania). Voidaan vain miettiä, kuinka paljon niistä syntyy jätettä. Ja nyt puhumme 
ainoastaan puhelimista, joka on vain yksi tavara monien muiden joukossa.

Kuva 2 
Aihe: Ekologinen jalanjälki

 
Ekologinen jalanjälki kuvaa, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kulutta-man 
ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Ekologinen jalanjälki ilmaistaan 
havainnollisuuden vuoksi usein maapalloissa. Yksi maapallo kuvaa sitä, että luonnonvarojen kulutus on vuo-
den osalta maapallon kapasiteetin puitteissa. Ihmiskunta kokonaisuudessaan kuluttaa luonnonvaroja, kuin 
käytössämme olisi 1,5 maapalloa. Kulutus on kuitenkin jakautunut hyvin epätasai-sesti eri maiden ja maiden 
sisälläkin eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Eri maiden ekologista jalanjäl-keä vertaillen tarvitsisimme siis 
lähes neljä maapalloa, jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset.
 
Mutta onneksi on toivoa! Kiertotalous on yksi keino, jolla näitä ongelmia voidaan ratkaista. Seuraavaksi siirry-
tään siihen, mitä kiertotalous käytännössä tarkoittaa. 
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Kuva 3
Aihe: Kierrätys  

Kysy oppilailta, mikä sana heille tulee kuvasta mieleen? Kun joku keksii, että kierrätys, niin kehu ja kirjoita 
taululle isolla ja selkeällä fontilla 1. kierrätys.

Kerro, että kiertotalouteen kuuluu keskeisesti se, että tavarat suunnitellaan alusta lähtien siten, että niitä voi-
daan myöhemmin käyttää uudelleen. Kierrätys huomioidaan siis alusta lähtien. Jokainen osa pyritään suunnit-
telemaan siten, että mitään ei tuotteen käyttöiän päättyessä tarvitse heittää hukkaan. Joko tavara kokonaisuu-
dessaan, tai vähintään sen osat, ovat uudelleenkäytettävissä. Tämä on keskeistä kiertotaloudessa. Voit kertoa 
jonkun yksittäisen esimerkin tästä esim. farkuista on tehty mattoja (Finlayson), ovesta voi tehdä pöydän, kun 
sen kääntää vaakasuoraan ja laittaa sille jalat, nopista ja tietokoneen näppäimistä on tehty korvakoruja jne. 
Nämä kaikki kuvaavat uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Tavoitteena on pidentää tuotteiden elinikää ja saada 
niistä elinkaaren lopussa materiaali talteen

Jos käytettävissä on enemmän aikaa, niin voit kysyä, keksiikö joku jonkun oman esimerkin. Kierrätys muilta 
osin on oppilaille entuudestaan melko tuttu asia, joten sitä ei aikaresurssisyistä käsitellä tällä oppitunnilla sen 
tarkemmin.  

Kuva 4
Aihe: Jakaminen/lainaaminen

Kerro, että kuvassa on tavaroita, joita ei tarvita kovin usein. Näiden tavaroiden säilyttäminen vie tilaa, ne mak-
savat. Ja kuten jo tulikin esille, valmistaminen aiheuttaa päästöjä ja tavaroista syntyy myös jätettä. Näytä kuvaa 
kirjastosta. Kysy oppilailta, mitä kuvassa on. Kun joku arvaa oikein, niin kysy, voisiko oppilaiden mielestä 
kirjojen tapaan lainata muutakin. Mitä se voisi olla? Tai voisiko naapureiden kesken lainata jotain? Tosi monet 
tavarat sopisivat tähän. Anna oppilaille ilo keksiä itse joku sopiva tavara ja suhtaudu avoimesti myös mahdolli-
seen kritiikkiin, jota voi tulla. Esimerkiksi siksi, että joku haluaa itse omistaa omat luistimensa tms.

Kirjoita tässä vaiheessa taululle 2. jakaminen/lainaaminen

Onko jollain joku tavara, jonka haluaisi, mutta ei voi hankkia sitä, koska se on liian kallis? -On myös hyvä ky-
symys. Voit sanoa, että kallis hinta ei enää ole ongelma, kun tavaroita lainataan, koska lainaaminen on ilmaista 
tai siitä joutuu maksamaan jonkun pienen maksun, joka kuitenkin on edullisempi, kuin tavaran ostaminen 
kaupasta.  

Huom! Älä jää keskustelemaan oppilaiden kanssa liian pitkäksi aikaa, vaan siirry eteenpäin, vaikka luokka 
innostuisi. Se on hyvä merkki, ole tyytyväinen, mutta huolehdi silti aikataulussa pysymisestä.

Kuva 5
Aihe: Vuokraaminen & yhteiskäyttö

Kiertotaloudessa myös yrityksillä on todella tärkeä rooli. Yksityishenkilöt jakavat ja kierrättävät, mutta myös 
yritykset osallistuvat siihen. Jakaminen voi olla liiketoimintaa. Kysy huomaavatko oppilaat jotain erityistä ku-
van autoissa? (Ne ovat kaikki samanlaisia ja toimivat sähköllä). Jos oppilaat eivät heti keksi, niin voit antaa 
vihjeitä. Oikein arvaaminen on oppilaista mukavaa!

Kerro, että autot ovat yhteiskäytössä olevia sähköautoja, joita saa vuokrata omaan käyttöön maksua vastaan. 
Samaan tapaan voidaan vuokrata esim. pyöriä (voit viitata kaupunkipyöräkuvaan, jos olet paikkakunnalla, 
jossa kaupunkipyöriä käytetään) tai vaikkapa pesukoneita (pesulakuva). Kerro, että kiertotaloudessa yritykset 
myyvät palveluita ja käyttöoikeuksia tavaroiden sijaan. Yritys voi myydä esimerkiksi käyttöoikeuden tai pesula-
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palvelun vaatteille. Kun tavarat ovat yhteiskäytössä, niitä tarvitaan vähemmän. Se edellyttää tietenkin, että ne 
on suunniteltu laadukkaiksi ja kestäviksi.

Kirjoita taululle 3. vuokraaminen ja yhteiskäyttö

Kysy onko joku vuokrannut jotain sen sijaan, että olisi ostanut omaksi. Kerro, että sekin on kiertotaloutta. Täs-
sä yhteydessä on hyvä mainita, että kiertotaloudessa liikkuminen perustuu ekologisiin vaihtoehtoihin, kuten 
esimerkiksi sähköautoihin ja kimppakyyteihin. 
 
Viimeistään tässä välissä on myös hyvä vilkaista, kuinka olet pysynyt aikataulussa. Voit jättää kuvan 6. väliin, 
jos aikataulu on hyvin kiireinen ja kertoa kasvisruoan ja hävikkiruoan merkityksestä kiertotaloudessa esimer-
kiksi silloin, kun kiertelet pienryhmissä kylä-tehtävän aikana.

Kuva 6
Aihe: Kiertotalouden mukainen ruokavalio

”Miten nämä kuvat liittyvät kiertotalouteen?” tai ”minkälainen voisi olla kiertotalouden mukainen ruokava-
lio?” – nämä kysymykset toimivat esimerkiksi aloituskysymyksinä hyvin, kun laitat ruokakuvan esille.

Voit kertoa, että lihantuotanto aiheuttaa noin 15 % maailman kasvihuonekaasujen päästöistä. Siksi kiertotalou-
dessa pyritään suosimaan kasvisruokaa. Myös lähi- ja sesonkiruoan käyttö on suositeltavaa. Kerro, että kaikes-
ta maailman ruoasta joidenkin arvioiden mukaan n. 31 % menee hukkaan, eli hävikkiruoan määrä on valtava. 
Kiertotaloudessa hävikkiruokaa ei ole, tai sitä on minimaalisesti, koska syömäkelpoista ruokaa ei heitetä enää 
pois.

Lopuksi voit mainita, että nyt on kiertotalouden keskeiset asiat käyty läpi eli kyse ei ole mistään tämän moni-
mutkaisemmasta. Jätä lopputunnin ajaksi taululle tekstit, jotka sinne kuvaesityksen aikana kirjoitit. Näin ne 
jäävät hyvin oppilaiden mieleen.

Kuva 7 ja 8
Aihe: Kiertotalous-kylä ja kiertotalous-kaupunki

Kerro, että kuvassa näkyy kiertotalouskylä. Pyydä oppilaita etsimään kaikkea mahdollista kiertotalouteen liit-
tyvää. Voit sanoa, että ei tarvitse viitata. Jos annat oppilaiden huudella ääneen vastauksia omaan tahtiin, syntyy 
yleensä positiivista meteliä, kun he huutelevat vastauksia toistensa päälle. Käytä pieni hetki kumpaakin ku-
vaan. Kaikkea ei tässä vaiheessa tarvitse löytää. Tarvittaessa voit avustaa oppilaita etsimisessä.

2.3 KIERTOTALOUS-KYLÄ 
kesto n. 25min (- 35min)

Oppilaat tekevät tehtävän noin neljän hengen ryhmissä. Hoida ryhmiin jako päättäväisesti ja ripeästi. Voit 
sanoa oppilaille, että muodostakaa neljän hengen ryhmät lähellä istuvien kanssa. Sen jälkeen tarkista vielä no-
peasti jäikö kukaan ryhmien ulkopuolelle ja yhdistä ryhmät siten, että kaikki oppilaat saavat itselleen ryhmän.

Huom. Tässä tehtävässä on tärkeää, että aloitat lukemalla tehtävänannon ääneen, selkeästi ja riittävän hitaasti. 
Sano, että ei ole kiire mihinkään. Tutustutaan tehtävään ihan rauhassa. Jätä tehtävänanto ja apukysymykset 
näkyville koko oppitunnin ajaksi. Tämäkin tehtävä ja myös lisämateriaalia löytyy www.kiertotalousnetti.fi -si-
vulta. Myös oppilaille on hyvä mainita verkko-osoite.
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Tehtävänanto:

Maailmaan on syntynyt kylä/kaupunki, joka toimii täysin kiertotalouden oppien mukaisesti. Tavaroiden omis-
tamisen sijaan kylässä jaetaan, vuokrataan ja kierrätetään. Hävikkiä ja jätettä pyritään välttämään. Kyläläiset 
arvostavat ympäristöä ja eläimiä, eli toiminta pohjautuu luonnon kunnioittamiseen. Ruoka on lähi- ja kasvis-
ruokaa. Rakentamisessa suositaan puuta sekä kierrätettäviä materiaaleja. Kylässä voi olla erilaista yhteisöllistä 
toimintaa ja siellä toimii yrityksiä, jotka myyvät erityisesti palveluita tavaroiden sijaan. Yrityksetkään eivät 
kuluta luonnonvaroja turhaan. Pohtikaa, minkälaisia ratkaisuja kylässä on tehty.

Apukysymykset:

- Miten kylällä liikutaan töihin, kouluun, kotiin, harrastuksiin jne.
- Mitkä tavarat ovat asukkaiden yhteiskäytössä? Miten kyläläiset hankkivat vaatteet ja muut tavarat?
- Mitä kyläläiset syövät? Miten ruokaa tuotetaan ja mistä asukkaat saavat sitä?
- Miten kylässä asutaan?
- Onko kylässä yritystoimintaa? Mitä kylän asukkaat tekevät työkseen?
- Minkälaista elektroniikkaa on käytössä ja mitä laitteille tapahtuu käytön jälkeen?

Älä rajoita ideoita nykyteknologiaan, vaan käytä vapaasti mielikuvitusta. Sijoittakaa myös itsenne kylään ja 
keksikää, mitä te kylässä teette. Voitte olla koululaisia, yrittäjiä, työntekijöitä tms. Keksikää kylälle myös nimi 
ja sijainti!

Ota mukaan valmiita ”kylä-pohjia”. Oppilaat saavat itse valita käyttävätkö suunnittelussa valmista pohjaa vai 
haluavatko suunnitella kylän tyhjälle pohjalle. Anna oppilaiden itse valita. Ota valmiita pohjia riittävästi mu-
kaan (oppilasmäärä jaettuna neljällä). Pohjia on kaksi erilaista, tarjoa molempia.

Kerro tässä vaiheessa lyhyesti myös kilpailusta. Mainitse, että siihen osallistuminen on vapaaehtoista! Sano, 
että jos kilpailuun aikoo osallistua tosissaan, niin tehtävien työstämistä kannattaa jatkaa oppitunnin jälkeen-
kin omalla ajalla tai opettajan luvalla myös myöhemmillä oppitunneilla. Tutustu etukäteen kilpailuohjeisiin 
netissä, jotta osaat tarvittaessa kertoa myös yksityiskohdat. Kerro, että kevään aikana syntyneet kaksi parasta 
kiertotalous-kylää palkitaan. Esittele palkinnot. 1. palkinto: 250 € stipendi + kiertotalousdiplomi ja 2. palkinto: 
200 € stipendi + kiertotalousdiplomi. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmänä. Ryhmän koolla ei ole väliä 
– luokka voi halutessaan tehdä yhteisen työn, ryhmä voi olla pieni ja myös yksin saa osallistua. Muistuta, että 
toteutustapa on vapaa (esim. kuva, kylän esittelyvideo, tarina, 3D –malli, pienoismalli jne.). Kannusta oppilaita 
osallistumaan!

Kun olet huolehtinut, että jokainen ryhmä on päässyt tehtävässä alkuun, niin esittele kiinnostuneille kilpailua 
tarkemmin. Anna oppilaille linkki nettisivulle, josta löytyvät ohjeet, säännöt ym. kilpailun yksityiskohdat. Tär-
keintä on kuitenkin huolehtia siitä, että jokainen ryhmä pääsee oppitunnilla tehtävän kimppuun, joten pidä se 
pääasiana.

Tehtävän aikana:
Kiertele ryhmissä ja anna oppilaille positiivista palautetta heidän aikaansaannoksistaan. Jos näyttää siltä, että 
joku ryhmä ei pääse eteenpäin, niin auta heitä. Voit kysyä esimerkiksi – mistä kyläläiset saavat ruokansa? Tai 
jos huomaat, että ryhmä ei ole tehnyt kylään yhtään kauppaa, voit kysyä – mistä kyläläiset saavat vaatteensa? 
Onko ryhmä muistanut kulkuvälineet, eli millä kyläläiset kulkevat kouluun, töihin, kauppaan? Jos kuvassa on 
vain asuintaloja, niin kysy toimiiko kylässä joku yritys? Jne. Muista kiertää jokaisen ryhmän luona! Hyödynnä 
kysymyksiä, joita on tehtävänannossa ja keksi lisää itse. Sinun roolisi on tärkeä, jotta kaikki ryhmät pääsevät 
tehtävässä eteenpäin! Jos luokka on hyvin rauhallinen, voit kannustaa oppilaita kiertelemään ja jakamaan ide-
oita toistensa kanssa. Kehusi ovat heille tärkeitä, joten muista sanoa ääneen paljon positiivisia asioita. Kehu 
oppilaiden keksintöjä. Osa oppilaiden ideoista saattaa olla hyvinkin mielikuvituksellisia. Se on hyvä asia. Teh-
tävän tarkoituksena on kannustaa oppilaita luovuuteen ja omien ideoiden tuottamiseen. Muistuta oppilaita sii-
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tä, että he keksivät kylälleen jonkin hauskan nimen ja otsikoivat sillä kuvan. Kuvaan tulee myös kirjoittaa te-
kijöiden nimet.

Kannusta oppilaita ottamaan kuva tekemästään kylästä ja laittamaan se instagramiin hashtagilla kiertotalous eli 
#kiertotalous, niin ne ilmestyvät kiertotalousnetin etusivulle. Samalla tunnisteella oppilaat voivat etsiä muiden 
tekemiä kyliä. Jos sinulla on instagram-tili, niin voi itsekin kuvata kyliä ja toimia samoin. Tämä ei tietystikään 
ole pakollista, mutta on erittäin ilahduttavaa, jos niin tapahtuu. Lähetä silloin tällöin ainakin joistain poikke-
uksellisen hienoista tuotoksista kuvat kouluvierailuvastaavalle, jos ne eivät jo muuten ole somessa näkyvissä.

Jos oppilaiden kylä/kaupunki jää osittain kesken, se ei haittaa. Oppilaat ovat oppineet paljon jo tehtävää teh-
dessään. Se on pääasia! Tästä ei kannata kuitenkaan oppilaille mainita, jotta he työskentelevät aktiivisesti ja 
innokkaasti. Kilpailuun osallistuvien kannattaa jatkaa tehtävän työstämistä myös oppitunnin jälkeen.

2.4 PURKU 
kesto 5min

Jos on aikaa, niin tunnin lopuksi voi käyttää muutaman minuutin siihen, että jokainen ryhmä esittelee omat 
tuotoksensa. Tämän voi järjestää siten, että yksi ryhmä kerrallaan esittelee oman työnsä ja muut ryhmät ke-
rääntyvät tämän yhden ryhmän luokse. Pyydä oppilaita esittelemään kylä ja muutama keskeinen asia tai uu-
denlainen idea, jonka he sinne keksivät. Mikäli aikataulu tuntuu liian kiireiseltä, voit hyvin jättää purkuosion 
väliin, koska kylä-tehtävä itsessään on jo asiat yhteen kokoava ja kertaava.

3 PIDEMPI OPPITUNTI

Kiertotalousoppituntia tarjotaan lähtökohtaisesti 45–60 min pituisena. Joskus oppitunti saatetaan siitä huoli-
matta tilata pidemmälle ajalle. Tunnin pituus saattaa silloin olla esimerkiksi 75–90 min. Voit siinä tapauksessa 
teettää orientaation ja kiertotalous-kylä tehtävien välissä kiertotalousnetti.fi -sivuilta löytyvän lisätehtävän. Li-
sätehtävästä oppilaat saavat myös ajatuksia ja ideoita kiertotalouskylään. 

4 VIERAILUN LOPUKSI

Muista kiittää mahdollisuudesta vierailla koululla ja kiitä opettajaa kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Kerro, että 
Luonto-Liiton toimintaan voi tutustua luontoliitto.fi -sivuilla ja mainitse, että tarjoamme myös muista aiheista 
kouluvierailuja. Pyydä oppitunnin jälkeen, että opettaja täyttää palautelomakkeen, joka löytyy opettajaosiosta 
www.kiertotalousnetti.fi sivulta.
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