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Summary:
The Gravity racer project at Huoli school in cooperation with Kouluvaarit ry (Grandads in school),
Mynämäki, Finland. During the school year, School Grandad Hannu Gustafsson built a gravity racer
together with Huoli school’s Year 5 and 6 pupils. They built the car together, designing it out of
various recycled materials, while ensuring, however, that the product of their joint effort would be
suitable for gravity car racing and, above all, safe. The shared DIY work was done in Huoli school’s
woodwork class, in cooperation with the school. For several years, Kouluvaarit ry (Grandads in
school) has invited schools that have built gravity racers to a shared gravity racer event, which
this year was held on 16th May at Väsärämäki school in Turku. The photo shows Grandad Hannu
and the school’s pupils displaying their impressive vehicle.
Children’s feedback on the shared work has been positive. Time shared with the school Grandad
is eagerly awaited and described to other pupils. From the school Grandad’s perspective, working
with schoolchildren gives him energy and puts him in a good mood. The skills and expertise of both
sides grow while working together. Handicraft skills pass naturally from generation to generation.
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Kilpailutyön lähetysotsikko: Projekti yhteistyössä Kouluvaarit
Yhteenveto:
Huolin koulu, Mäkiauto –projekti yhteistyössä Kouluvaarit ry:n kanssa, Mynämäki, Suomi.
Kouluvuoden aikana Kouluvaari Hannu Gustafsson on yhteistyössä Huolin koulun 5.-6. –
luokkalaisten oppilaiden kanssa työstäneet Mäkiautoa. Autoa on rakennettu yhdessä suunnitellen
erilaisista kierrätysmateriaaleista kuitenkin varmistaen, että yhteisen uurastuksen tuotos on
		
mäkiautoiluun sopiva ja ennen kaikkea turvallinen. Yhteinen nikkarointi on tapahtunut Huolin
koulun puutyöluokassa yhteistyössä koulun kanssa.
Kouluvaarit ry on jo muutaman vuoden ajan kutsunut näitä mäkiautoja rakentaneita kouluja
yhteiseen Mäkiauto kisaan, joka tänä vuonna pidettiin 16.5. Vasaramäen koululla Turussa.
Kuvassa Hannu –vaari ja koulun oppilaat esittelevät huikeaa menopeliään.
Lasten palaute yhdessä tekemisestä on ollut positiivista. Yhteisiä hetkiä kouluvaarin kanssa
odotetaan ja niistä kerrotaan muille oppilaille. Kouluvaarin näkökulmasta lasten kanssa
tekeminen antaa energiaa ja tuo hyvää mieltä. Molempien taidot ja tiedot karttuvat yhdessä
tekemisessä. Kädellä tekemisen taito siirtyy luontevasti sukupolvelta toiselle.
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