
Cotton Road: kysymyksiä ja tehtäviä 

 

Dokumentin rakenne: mitä missäkin kohdassa tapahtuu 

 

20 min Kaakkois-Yhdysvallat viljely Etelä-Carolina, kuljetus ja varastointi East Trading 

Company, Georgia, Port of Savannah 

25 min Yagshan port ja logistiikkakeskus lähellä Shanghaita, Kiina 

29 min Changzhou ja lanka/kangastehdas 

35 min Työntekijät kertovat taustoistaan, työstään ja korjaavat kankaiden virheitä 

42 min Onko työntekijöillä ammattiliittoa ym. turvana? 

45 min Vaatteiden koristeiden valmistamista 

49 min Miten kankaita kierrätetään? 

1 h Vienti 

 

Puuvilla 

 

Miltä puuvillakasvi näyttää? 

 

Selvitä, kuinka isoja pellot ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Beninissä. 

 

Puuvillan tuottaminen 

 

Mitä maanviljelyskoneita ja kemikaaleja viljelijöiden täytyy käyttää ja miksi? 

Millä tavoin viljelijät seuraavat satoaan? (laitteet, maan ja kasvin tunnustelu pelloilla) 

 

Mitä toiveita ja huolia viljelijöillä on viljelyyn tarvittavan rahan ja kemikaalien suhteen? 

Entä puuvillan sadon määrän, kasvuajan, kypsymisen ja laadun suhteen? 

 

Kuinka pitkiä työpäiviä ja työjaksoja farmien työntekijöillä on? 

Minkälaisia muistoja viljelijät kertovat? 

 

Puuvillan maailmanmarkkinat 

 

Viljelijät kertovat: 

Kuinka paljon Yhdysvalloissa tuotetaan puuvillaa? 

Kuinka iso osa käytetään Yhdysvalloissa, entä rahdataan muualle? 

Mikä on Monsanto-yhtiön rooli puuvillamarkkinoilla, entä suurten kauppojen (esim. Walmart) 

tilausten vaikutus? 

Mikä on vaatetehtaan johtajan mukaan yritysten tapa tilata vaatteita ja esittää vaatimuksia? 

 

Kiinalainen kuljettaja ja varastotyöntekijä kertovat: 

Miten talouskriisi on vaikuttanut puuvillakauppaan? 

 

Puuvillan kuljetus ja varastointi 

 

Mitä yhdysvaltalainen puuvillan kuljettaja kertoo työstään ja puuvillan matkasta? 

Millä puuvillaa kuljetetaan ja rahdataan? 

Mitä työtä satamissa tehdään? 

 

Mitä kiinalainen logistiikkakeskuksen työntekijät kertovat rahdista, varastoinnista ja trukeista? 

Mihin kuljettajat kertovat, että puuvilla viedään ja mitä sille tehdään? 

Miltä Changzhou näyttää? 

 

Selvitä, kuinka suuria kontit ovat ja kuinka paljon esim. dokumentissa näkyvään rahtilaivaan 

mahtuu kontteja. http://www.cma-cgm.com/products-services/containers  

 

Oppilaiden omat kokemukset ja näkemykset 

 

http://www.cma-cgm.com/products-services/containers


Olitko ennen nähnyt kuvaa tai videota puuvillan tuottamisesta? 

Mitä eroa kehitysmaiden puuvillan pienviljelijöillä on dokumentin viljelijöihin verrattuna? 

Keksitkö, miksi Laura Kissel on halunnut tehdä tällaisen dokumentin? 

Voisitko itse harkita puuvillanviljelijän, kuljettajan tai jonkun muun tuotantoketjun varrella 

olevan työntekijän uraa?  

 

Mikä kankaan tekemisessä on uuvuttavaa ja haastavaa, mikä kaunista ja taitavaa? 

Entä vaatteen tekemisessä? 

 

Valitse dokumentista se tuotantoketjun kohta tai henkilö, joka on mielestäsi erikoisin, 

kiinnostavin tai karuin. Esittele kohtaus ja perustelusi valintasi lyhyesti. 


