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AINEETTOMIEN
LAHJOJEN
JOULUPOLKU

❆

❆

❆

❆

❆

❆
❆

❆

❆

❆

❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆

❆

❆

❆

AINEETTOMIEN
LAHJOJEN JOULUPOLKU
Toteutus ja suunnittelu: Laura Virta, Anu Kaila, Elsa Rintala
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Ympäristökoulu
Kuvitus ja taitto: Satu Havukainen
Aineettomien lahjojen joulupolku on alunperin suunniteltu ja
toteutettu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen
Lönnrotinkadun kauppaan. Joulupolun voi kuitenkin rakentaa
helposti myös muihin tiloihin esimerkiksi päiväkotiin, kouluun,
asukastilaan tai vaikka omaan kotiin.
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Toteutus ja teema
Joulupolussa on tehtävänä
kerätä viisi palapelinpalaa
(= viisi piirroskuvaa pahvipohjalla) ja lopuksi koota ne
palapelipohjalle.
Palat kuvaavat aineetonta
yhdessäoloa, ja niiden avulla
on tarkoitus herätellä ajatuksia vaihtoehdoille jouluiseen
tavaranpaljouteen.
Palat saadaan käsinukkehahmoilta. Ne kannattaa
asettaa siten etteivät lapset huomaa niitä ennenkuin ne jaetaan ryhmälle.
Jokainen hahmo kysyy
lapsilta kuvaamaansa jätettä
tai tavaraa koskevan kysymyksen tai antaa tehtävän,
ja ryhmä saa palapelinpalan
vastatessaan oikein, keskustellessaan aiheesta hetken tai
suorittaessaan tehtävän.
Hahmot myös opastavat ryhmää aina seuraavalle rastille.
Seuraavaa ohjeistusta voi
soveltaa ja eri ikäisiä lapsia
varten voi vaihdella kysy-

mysten vaikeustasoa. Leluhahmojen vuorosanat ja
kysymystenasettelut ovat
viitteellisiä ja niitä voi muuttaa itselle ja ryhmälle parhaiten sopiviksi. Painotus on
tarkoitus pitää jätteen synnyn ehkäisyssä, ei niinkään
lajittelussa ja kierrätyksessä.
Polun vetäjällä voi olla järjestyksenpidon apuna pieni
triangeli.
Aluksi sovitaan säännöt
ryhmän kanssa: Kun annetaan ohjeeksi etsiä arvuuttajia, voidaan rauhallisesti
katsella ympärille ja kurkistella eri paikkoihin.
Kun arvuuttaja löytyy, polun vetäjä soittaa triangelilla
äänen, joka tarkoittaa että
kaikkien pitää kerääntyä
yhteen kuuntelemaan mitä
kerrottavaa tai kysyttävää
arvuuttajalla on. Arvuuttajat
ovat aika pieniä eikä niiden
ääni kanna kauas. Sen takia
muiden täytyy olla ihan hiljaa
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Polun kulku
silloin kun arvuuttaja puhuu.
Ainakin pienempien lasten
kanssa kannattaa huomioida,
että monen mielestä joulupukki tuo lahjat. Kun siis
lopuksi puhutaan aineettomien lahjojen antamisesta,
kannattaa olla hiukkasen
varuillaan. Jos tilanne vaatii,
voi esimerkiksi korostaa, että
voimme antaa myös toinen
toisillemme joululahjoja, tai
puhua esimerkiksi syntymäpäivälahjoista.

Aika
Joulupolun kiertämiselle on
hyvä varata vähintään 45 minuuttia aikaa. Tästä palapelin
kokoamiseen ja loppukeskusteluun kannattaa varata
ainakin 15 minuuttia. Polun
voi toki kiertää rauhallisemmassakin tahdissa.

Lapsille kerrotaan, että kierrämme joulupolun, jossa
tarkoituksena on etsiä pieniä
pehmoleluja, arvuuttajia,
jotka kyselevät meiltä kysymyksiä. Kun vastaamme
oikein tai suoritamme saamamme tehtävät, saamme
pehmolelulta jonkin kuvan
sekä vinkin seuraavan rastin
sijainnista. Lopuksi selviää
mitä leluilta saadut kuvat
oikein ovat. Päivän teemana
ovat kulutukseen ja jätteisiin
liittyvät asiat.
Esille on kirjoitettu arvoitus, jonka on tarkoitus selvitä polun aikana.
Esimerkiksi ”Mikä on lahja
jonka voit antaa, mutta et
kantaa?”... Arvoitus kannattaa lukea lapsille
ja selittää, että sitä
yritetään nyt
ratkaista.
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PAAVO PAPERI
Jotta lapsille selviää mitä/
minkä näköisiä tarkalleen
ottaen etsitään, on ensimmäinen käsinukke helposti
nähtävillä jossakin naulakoiden lähellä. Polun ohjaaja voi ”huomata” sanomalehden:
”Hei, tässähän onkin heti
yksi!”.
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Tämän jälkeen lasten on helpompi itse etsiä seuraavia.
Tästä ei vielä saada palapelin palaa, mutta lapsilta voi
kysyä esimerkiksi:
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0. RASTI
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”Tämä taitaa olla eilinen
lehti ja uutiset jo luettu.
Mihin muut sanomalehdet
ovat mahtaneet mennä,
mikä on oikea paikka vanhoille lehdille?”
Ohjaajan johdolla voidaan
lähteä kohti ensimmäistä
varsinaista rastia.
”Huomasitteko tullessanne,
missä oli paljon huonekaluja? Lähdetään seuraavaksi
sinne. Näin pienen punaisen
nojatuolin istuskelemassa
yhdellä sohvalla. Löydättekö sen?”
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1. RASTI

NELLI NOJATUOLI
Polun vetäjä ottaa käsinuken käteensä ja esiintyy
Nelli nojatuoli -hahmona.
”Minä olen Nelli Nojatuoli.
Aika vanha jo mutta vielä
ihan hyväkuntoinen. Käsinojaani kului kerran reikä,
mutta sain uuden päällisen
ja olen taas ihan kunnossa.
Onneksi en joutunut kaatopaikalle!

Leikitäänpä pieni leikki.
Oletteko koskaan pelanneet
Peiliä? Sehän menee niin
että muut seisovat rivissä ja
yksi edempänä selkä muihin päin. Se joka on selkä
muihin päin, kyselee kysymyksiä ja jos vastaus sopii
itseen, saa ottaa askeleen
eteenpäin. Kyselijä ei saa
nähdä että liikutte, joten askel pitää ottaa nopeasti. Jos
kyselijä näkee jonkun liikkuvan, joutuu silloin palaamaan takaisin lähtöviivalle.
Voittaja on se joka ensimmäisenä koskettaa kyselijää. Kokeillaan.”
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Lapset järjestyvät riviin
ja ohjaaja/Nelli Nojatuoli
toimii kyselijänä. Palapelinpalan voi antaa voittajalle,
mutta korostaa että koko
ryhmä oli taitava ja he yhdessä saavat ensimmäisen
palan
ja voivat jatkaa seuraavalle
rastille.

❆

❆

❆

❆

❆
❆

❆
❆

ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ
LEIKKIIN:
 Kuka on joskus
käynyt kirpputorilla
 Kuka on lahjoittanut
pois sellaisia tavaroita
joita ei itse tarvitse
 Kuka on korjannut
rikki menneen tavaran
tai pyytänyt jotakuta
toista korjaamaan sen
 Kuka on lainannut
tavaroita muille

”Olipas hienosti pelattu!
Tästä saatte ensimmäisen
kuvanne. Nyt voittekin
jatkaa polkua seuraavalle
rastille. Olen kuullut että
esimerkiksi monista roskista
voi keksiä vaikka mitä kivaa
askarreltavaa. Löydättekö
te jotain mielenkiintoista
tuolta suunnalta?”
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2. RASTI

koituksia. Jos silmäluku on
vain 1 tai 2 ja ideoita tuntuu
riittävän, voidaan heittää
vielä toisenkin kerran.)
”Kylläpä tuli hyviä ideoita! Noilla ansaitsette
kyllä kuvan. Huomasittekin varmaan jo alhaalla käydessänne että
siellä on vaikka kuinka
paljon erilaista tavaraa,
kuten värikäs teline erilaisille roskille. Löydättekö
telineen? Kurkatkaapa sinne
sisälle!”

HILKKA HILLOPURKKI
”Heippa vaan kaikille, minä
olen Hilkka Hillopurkki, hillo
tosin on jo pistelty parempiin suihin. Annanpa teille
tehtävän: heittäkää tuota
suurta noppaa ja keksikää
niin monta uutta käyttötarkoitusta tyhjälle hillopurkille
kuin nopan silmäluku näyttää.”
(Lapset heittävät noppaa
ja keksivät uusia käyttötar-

Jos rastilla ei mene kauaa ja
haluaa käyttää siihen hetken
pidempään, voi kysyä mm.
 Jos ei keksi mitään hyviä
askarteluideoita ja haluaa laittaa tyhjän hillopurkin kierrätykseen, mihin
kierrätysastiaan se kuuluu?
 Oletteko askarrelleet
kotona/ päiväkodissa/
koulussa muista kierrätysmateriaaleista jotakin?
Mistä ja mitä?
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3. RASTI
Jos lapsilta ei tule ideoita,
voi johdatella:
 onko kukaan koskaan
ottanut ruokaa niin paljon
ettei jaksakaan syödä
kaikkea/ syökö kaikki
aina lautasensa tyhjäksi.
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Keskustelun jälkeen saadaan kolmas kuva:
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PIPSA BIOJÄTE
”Minä olen Pipsa Biojäte,
omenankara ja minut on
kyllä ihan oikein laitettu
muiden ruuantähteiden
kanssa bio-jäteastiaan.
Täältä meidät kuljetetaan
isoon kompostiin mullaksi
muuttumaan. Mutta täällä on kovin ahdasta. Mitä
pitäisi tehdä että biojätettä
syntyisi vähemmän/ruokaa
ei menisi niin paljon hukkaan?”

”Te olette selvästi miettineet näitä asioita, kun
keksitte noin hyviä vinkkejä
ruoantähteiden vähentämiseen. Voimme vielä lausua
yhdessä seuraavan lupauksen:
”Minä lupaan että tästä
lähtien syön koko lautasen
tyhjäksi!”
”Täältä saatte uuden kuvan
ja voitte jatkaa polun kiertämistä. Kettu Erkki Merkkinen on eksynyt tuonne
lelujen joukkoon. Löydättekö sen?”
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”Huh, kylläpä täällä on tungosta lelujen joukossa. Olen
kettu Erkki Merkkinen. Juttelin tässä muiden lelujen
kanssa ja osa kertoi tarinoita siitä kuinka lapset ovat
kohdelleet niitä aika rajusti.
Millä tavalla leluja ja kaikkia tavaroita tulisi käsitellä
että ne kestävät kauemmin
eivätkä mene rikki?
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ERKKI MERKKINEN
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4. RASTI

 Onko teillä kotona yhtään
turhaa lelua, jota ette
koskaan käytä?
 Mikä on kaikkein tärkein
lelunne?”
”Leikitäänpä hetki lelujen
korjauspajaa. Tehdään niin
että jokainen ottaa jonkin
rikkimenneen lelun roolin.
Lelulta voi olla esimerkiksi
rengas puhki tai käsi vääntynyt. Sitten mietimme
kuinka leluja voisi korjata
(liimata, pestä, ruuvata...)
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Keksitään jokaiselle korjaustavalle jokin liike (esimerkiksi
liimaaminen: käden sively
toisella kädellä, peseminen:
käsien hankaaminen yhteen,
ruuvaaminen: sormen pyörittäminen...). Sitten muodostetaan kuja, kaksi riviä vastakkain, ja kukin vuorollaan
kulkee kujan läpi samalla kun
muut tekevät valitsemaansa
korjausliikettä. Kujan toisesta
päästä tulee ulos hyväkuntoisia, korjattuja leluja!
”Teittepä hyvää työtä! Siitä
saattekin seuraavan kuvanne.
Nyt matka jatkuu. Luulen,
että teitä odottelee jossain
viisas pöllö. Pöllöt taitavat pitää kovasti lukemisesta, ehkä
se löytyisi jostain kirjojen
läheltä...”
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5. RASTI

niin epäselvät, etten tahdo
itsekään saada selvää mitä
olen kirjoittanut ylös. Osaisittekohan auttaa minua,
että saisin muistiinpanot
kirjoitettua puhtaaksi?”
Lapset:
”Täällä lukee näin:
Pöllön viisi parasta vinkkiä
jätteiden vähentämiseen.”

Vinkki 1.
Pöllö
Pöllö istuskelee kirjahyllyn
päällä.
”Hei lapset. Minä olen Pöllö ja istuskelen täällä päivät pitkät lukemassa. Olen
miettinyt paljon tavaroita ja
kuluttamista, olenkin tehnyt
muistiinpanoja siitä, mitkä
olisivat hyviä vinkkejä jätteiden vähentämiseksi.”
”Mutta nyt on käynyt hassusti: muistiinpanoni ovat

Jos ei tarvitse itse enää jotain tavaraa, sitä ei kannata
heittää pois vaan.. mitähän
tässä lukee? ..mitähän niille
tavaroille pitikään tehdä?
Lapset:
”Myydä kirpputorilla/
antaa kaverille jne.”
Niinpä tietysti! Kirjoitetaan
se tänne nyt selvemmin.
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Vinkki 2.
Jos haluaa askarrella, kannattaa hyödyntää sellaisiakin materiaaleja joita ei tarvitse ostaa uusina kaupasta
- hyviä askartelumateriaaleja ovat esimerkiksi.. Voi kun
on suttuista tekstiä.. hyviä
askartelumateriaaleja ovat
esimerkiksi..
(Lapset: Purkit/tölkit/
pahvit/roskat jne.)
Niitähän oli vaikka kuinka
paljon!

Vinkki 3.
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Biojätteen syntymistä voi
vähentää siten että.. Ei
tästäkään saa selvää...voi
hyvänen aika...muistatteko
miten sitä biojätteen syntymistä pystyikään vähentämään?
(Lapset: Syömällä lautasen tyhjäksi tms.)
Syömällä lautasen tyhjäksi,
ihan totta!

Vinkki 4.
Jos jokin tavara menee
rikki, se kannattaa.. kostuttaa?.. ei.. kohdistaa?..
(Lapset: Korjata)
Korjata! Niinhän se oli.
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”Tavara ei takaa tyytyväisyyttä – itseä ja muita voi
ilahduttaa muutenkin kuin
tavaroilla, vaikkapa.. Hmm,
millähän muulla? Keksittekö
jotain kivaa mihin ei tarvitse
tavaraa? ”
(Lapset: Leikkiminen
ulkona/ koiran kanssa
lenkkeily/ laulaminen/
leipominen jne. jne.)
”Hyviä ideoita, kirjoitankin
ne kaikki ylös!”
”Tuhannet kiitokset, nyt
ovat muistiinpanot taas kunnossa! Annankin täältä teille
kiitokseksi uuden kuvan.
Montako teillä nyt on kasassa? Viisikö? Sittenhän olettekin löytäneet jo kaikki!”
”Tuolla näyttää olevan iso
kuva, jota olen tässä katsellut. Voisikohan se liittyä
jotenkin saamiinne pikkukuviin. Menkääpä tutkimaan.
Minä jään tänne opiskelemaan lisää, vielä on monta
kirjaa lukematta..”
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Vinkki 5.

Palapelin
kokoaminen
Esillä on palapelin kehikko,
johon kerätyt palaset sopivat. Lapset huomaavat tai
heille voi huomauttaa, että
aukothan näyttävät juuri
samankokoisilta kuin saadut
palaset. Koitetaan saadaanko sopimaan ne aukkoihin.
Kun palapeli on koossa, kysellään mistä siinä mahtaa
olla kysymys. Kuvat näyttävät olevan lahjapaketteja.
Voisiko kyse olla joululahjoista? Mutta voiko kuvissa näkyviä asioita kääriä
lahjapakettiin? Voiko lahja
olla muutakin kuin tavara?
Vaikka palvelus isoäidille,
pelihetki pikkusiskon kanssa
tai jotain kivaa tekemistä
yhdessä perheen kanssa?
Mitä aineetonta/sellaista,
mistä ei synny lainkaan
jätettä, voisi itse antaa
jouluna tai syntymäpäivänä
lahjaksi muille?

❆

❆

❆

❆

❆

❆

VINKKI YKSI
Jos ei itse tarvitse enää
jotain tavaraa, sitä ei kannata heittää pois, vaan..
mitähän tässä lukee?..
mitähän niille tavaroille
pitikään tehdä?..
(Lapset: Myydä kirpputorilla/ antaa kaverille
jne.)
Niinpä tietysti! Kirjoitetaan
se tänne nyt selvemmin.

VINKKI KAKSI
Jos haluaa askarrella, kannattaa hyödyntää sellaisiakin materiaaleja joita ei
tarvitse ostaa uusina kaupasta – hyviä askartelumateriaaleja ovat esimerkiksi..
Voi kun on suttuista tekstiä.. hyviä askartelumateriaaleja ovat esimerkiksi..
(Lapset: Purkit/ tölkit/
pahvit/ roskat jne.)
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Niitähän oli vaikka kuinka
paljon!
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VINKKI KOLME

VINKKI VIISI

Biojätteen syntymistä voi
vähentää siten että.. Ei
tästäkään saa selvää.. voi
hyvänen aika.. muistatteko miten sitä biojätteen
syntymistä pystyikään
vähentämään?

Tavara ei takaa tyytyväisyyttä – itseä ja muita voi
ilahduttaa muutenkin kuin
tavaroilla, vaikkapa.. Hmm,
millähän muulla kuin tavaroilla?.. Keksittekö jotain kivaa mihin ei tarvitse
tavaraa?

(Lapset: Syömällä lautasen tyhjäksi tms.)
Syömällä lautasen tyhjäksi, ihan totta!

VINKKI NELJÄ
Jos jokin tavara menee
rikki, se kannattaa... Kostuttaa?.. ei.. Kohdistaa?..
(Lapset: Korjata)
Korjata! Niinhän se oli.

(Lapset: Leikkiminen
ulkona/ koiran kanssa
lenkkeily/ laulaminen/
leipominen jne. jne.)
Hyviä ideoita, kirjoitankin
ne kaikki ylös!”
”Tuhannet kiitokset, nyt
ovat muistiinpanot taas
kunnossa!
Annankin täältä teille kiitokseksi uuden kuvan.
Montako teillä nyt on kasassa? Viisikö? Sittenhän olettekin löytäneet jo kaikki!
Tuolla näyttää olevan iso
kuva, jota olen tässä katsellut. Voisikohan se liittyä
jotenkin saamiinne pikkukuviin. Menkääpä tutkimaan. Minä jään tänne
opiskelemaan lisää, vielä on
monta kirjaa lukematta..”
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