
 

 

   

 

 

Kiertotaloutta käsityötwistillä -ammatillinen koulutus 

16.9.-2.12.2020, 16 osp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kiertotalous, mitä se on? 
Kiertotalouden taustalla on luonnonvarojen niukkuus, ilmastonmuutos ja digitaalinen 

vallankumous. Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja, tehostaa olemassa olevan 

materian hyödyntämistä, esineiden pitkäaikaista käyttöä ja huoltoa. Jokainen meistä pystyy 

vaikuttamaan ilmastonmuutoksen ehkäisyyn omalta osaltaan muutamalla omaa kulutustaan ja 

lisäämällä tietoisuutta omassa lähipiirissään. 
 

Koulutuksessa opiskellaan kiertotaloutta käsityötwistillä 
Vaikka maailma on täynnä esineitä, silti kätemme syyhyävät tekemään niitä lisää, koska käsillä 

tekeminen on tärkeää hyvinvoinnillemme. Tekemisen vimmassa voimme korjata kulunutta tai 

hyödyntää olemassa olevia materiaaleja. Opettelemme säilyttämään esineitä käyttökelpoisina 

huollon ja korjaamisen avulla. Jos esineet kuitenkin alkavat ontua, mietimme niille uudelleen 

käyttöä tai hyödynnämme niiden materiaalin uudelleen valmistuksessa, niin että jätteiden 

syntyminen ja materiaalien hukkaaminen minimoidaan. 
 

Kiertotaloutta käsityötwistillä käytännössä 
Opettelemme erilaisin harjoituksin havainnoimaan jo kertaalleen käytettyjä materiaaleja. 

Selvittelemme eri materiaalien tuotantoprosesseja ja kierrätysmahdollisuuksia. Tutuiksi ja 

uudelleen ajatelluiksi ja kokeilluiksi tulevat erilaiset kotoisat jätteet tai yrityksien  

hukkamateriaalit. Opetuksen lähtökohtana ovat materiaalit, joita työstetään muutaman viikon 

jaksoissa kuten muovit, tekstiilit, paperit, pahvit ja metallit. 

Koulutuksessa liikutaan käsityön, taiteen, tieteen ja marttailun välimaastossa.  

Tavoitteena on muuttaa kulutustottumuksiamme käsillä ajatellen.  
 

 

  

 

     

 

 
 

”Lähde mukaan harhailemaan innostavaan jätemaailmaan! Käsimatkatavaroiksi tarvitset vain avoimen 

mielen ja kartaksi omat kulutustottumuksesi. Valuutaksi kelpaa jäte, ylijäämämateriaali tai ontuvat 

esineet. Matkaseura tekee matkasta monipuolisen, koska aina joku tuntee jonkun matkakohteen 

entuudestaan ja jakaa tietonsa muille. Matkalta kotiin palatessa sinulla on matkalaukku täynnä taitoa, 

tietoa, iloa ja ahdistustakin - maailma ei ole enää sama.” 

 

Koulutuksen järjestäjä: KSL-opintokeskus, 

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki                                   
 

Koulutuksen tuottaja ja koulutuspaikka:  

Taito Keski-Suomi ry/Taitokeskus Jyväskylä, 

Kivääritehtaankatu 6, G-rappu, 40100 Jyväskylä, 

www.taitokeskisuomi.fi 
 

Opiskelu on ammatillista koulutusta, joko 

ammatillisesti täydentävänä/syventävänä 

koulutuksena tai osana tutkintokoulutusta: 

Taideteollisuusalan ammattitutkinto/ 

erikoisammattitutkinto. 
 

Koulutuksen hinta: 150 eur + materiaalit. 

Vapaamuotoiset hakemukset 31.8.2020 

mennessä/tiedustelut ammatillisesta 

koulutuksesta:mari.tuimala@taitokeskisuomi.fi, 

044-5510243. Opiskelijat valitaan hakemusten 

perusteella, ryhmäkoko max 12 hlöä. 

Kouluttaja: ammatinopettaja Raija Manninen 

www.tiinasmoko.fi 
 

Koulutuksen lähiopetuksen aikataulu: 

syyskuu: ke 16.9.,23.9., 30.9.klo 18-21  

ja la 3.10. klo 9-15 

lokakuu: ke 7.10.,21.10.,28.10. klo 18-21  

ja la 31.10 klo 9-15 

marraskuu: ke 4.11.,11.11.,18.11. klo 18-21 

ja la 21.11. klo 9-15 

joulukuu: ke 2.12 klo 18-21 
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