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1 Johdanto 

Ainedidaktisen kehittämisprojektin tavoitteena on haastaa itsensä pois 

mukavuusalueelta ja kehittää uusia tapoja opettaa. Opetuskertojen aiheeksi valikoitui 

ekologiset ruokavalinnat ja lihan korvaaminen kasviproteiinivalmisteella, koska kestävä 

kehitys ja ilmastonmuutos olivat koulussa kevään teemana. Aiheen saatuamme 

ideoimme yhdessä, miten oppilaat saataisiin parhaiten motivoitumaan 

kasviproteiinivalmisteista. Monille oppilaista voi sekä kasvissyönti että 

kasviproteiinivalmisteet olla vieraita ja aiheesta voi olla ennakkoluuloja, jonka vuoksi 

olisi tärkeää saada heille positiivinen kokemus aiheesta. 

 

Päädyimme hyödyntämään opetuskokeilussa aistimenetelmää sekä erilaista 

oppimisympäristöä kaupassa käynnin muodossa, jotka molemmat ovat tavoitteena 

uudessa opetussuunnitelmassa (POPS, 2014). Kyseisten menetelmien avulla pyrimme 

motivoimaan ja aktivoimaan oppilaita sekä rohkaisemaan heitä vuorovaikutukseen 

toistensa kanssa. Opetuskokeilun taustalla on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, 

jonka ominaispiirteistä opetuskokeilussa toteutuvat selkeät oppimiselle asetetut 

tavoitteet, vuorovaikutuksen hyödyntäminen työmuodoissa ja oppilaiden aktiivisuus. 

Lisäksi kiinnitämme huomiota oppilaiden motivointiin, työtavat tähtäävät yhteiseen 

tiedon rakentamiseen ja yhteistyöllä tähdätään sosiaalisten taitojen kehittymiseen. 

(Kauppila 2007, ss. 183–185.)  

 

Opetuskokeilu koostui kahdesta eri opetuskerrasta, jotka molemmat kestivät 90 

minuuttia. Toisella opetuskerroista käsiteltiin ekologisia ruokavalintoja globaalista 

näkökulmasta ja oppilaat etsivät ryhmissä tietoa eri kasviproteiinivalmisteista lehdistä, 

kirjoista, internetistä sekä ruokakaupasta. Toisella opetuskerroista tutustuimme näihin 

kasviproteiinivalmisteisiin aistien kautta, kävimme läpi ruoan perusmakuja ja 

maustamista sekä lopuksi oppilaat valmistivat kasvistortilloita itse valitun ohjeen 

mukaan. 
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2 Kasviproteiinit osana kestäviä ruokavalintoja 

Ainedidaktisen opetuskokeilun opetuskerrat kasviproteiineista ovat osa laajempaa 

opintokokonaisuutta, jonka aiheina ovat ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja yrittäjyys. 

Sen vuoksi käsittelemme lyhyesti kestävää kehitystä myös raportissa. 

2.1 Kestävä kehitys osana opetussuunnitelmaa 2014 

Uudessa opetussuunnitelmassa (POPS 2014, s. 16) pyritään ohjaamaan oppilaita 

kestävään elämäntapaan esimerkiksi pohtimalla eri tuotantotapoja ja omaa 

kulutuskäyttäytymistä, johon opetuskokeilun aihe “kestävät ruokavalinnat ja lihan 

korvaaminen kasviproteiinilla” sopii hyvin.  Kestävän elämäntavan teema on myös osa 

yläkoulun laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, joiden avulla pyritään kannustamaan 

oppilaita kestävän kehityksen lähtökohtien pohtimiseen niin kulttuurisesta, ekologisesta, 

taloudellisesta, yhteiskunnallisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta. Opetuksen 

tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään kestävän elämäntavan elementtejä 

käytännön tasolla. Laaja-alaisista tavoitteista Itsestä huolehtimisessa ja arjen taidoissa 

(L3) painottuu kestävän elämäntavan mukaiset valinnat, kulutustottumusten tarkastelu 

sekä kriittinen ja vastuullinen kuluttajuus. Osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamisen (L7) tavoitenäkökulma puolestaan tähtää kokonaisvaltaisen 

käsityksen saamiseen kestävästä elämäntavasta. Tavoitteena on saada oppilaat 

laajentamaan ymmärrystään luonnon, yhteiskunnan ja lähiyhteisön tasolle ja siihen, 

miten omat valinnat edellisiin vaikuttavat. (POPS 2014, ss. 281–285.)  

 

Kestävä kehitys näkyy myös kotitalouden oppiainekohtaisissa tehtävissä ja 

sisältöalueissa laajasti. Opetuskokeiluun soveltuvat hyvin sekä Ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri (S1) että Kuluttaja ja talousosaaminen (S3). Näissä pohditaan eri 

näkökulmista ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia sekä ohjataan 

vastuulliseen kuluttajuuteen ja tiedonhankintaan. (POPS 2014, ss. 437–439.) 

2.2 Kestävät ruokavalinnat 

Opetuskokeilun aihe on tärkeä, koska teemme ruokaan liittyviä valintoja joka päivä. 

Ruokavalinnoilla on suuri merkitys globaalin hyvinvoinnin, terveyden ja ympäristön 

kannalta (Katajajuuri & Pulkkinen, 2016, s. 50; Pohjalainen & Tapio, 2016, s. 148). 

Kuluttajien ruokavalinnat aiheuttavat noin neljänneksen haitallisista 
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ympäristövaikutuksista (Gould & Voutilainen, 2009, s. 69) eikä ruokaa tule riittämään 

jatkuvasti kasvavalle maailman väestölle, jos ei siirrytä lihan tuotannosta kestävämpiin 

vaihtoehtoihin (Maailma lautasella, 2016, s. 4). Kasviproteiinituotannon haitallinen 

ympäristökuormitus on pieni verrattuna mihin tahansa eläinproteiinituotantoon 

(Lehtonen, 2016, s. 123). Lisäksi kasviproteiinilla pystytään ruokkimaan enemmän 

ihmisiä kuin samalla määrällä eläinproteiinia (Maailma lautasella, 2016, s. 4). 

Ruokavaliossa olevaa lihaa ei tule korvata maitovalmisteilla, vaan kasviproteiinilla tai 

kestävillä kalavalinnoilla, koska maidontuotanto kulkee käsi kädessä lihatuotannon 

kanssa: jopa 80 prosenttia naudanlihasta on lähtöisin lypsykarjasta (Lehtonen, 2016, s. 

115; Katajajuuri & Pulkkinen, 2016, ss. 72–74). 

 

Kasvuikäiselle nuorelle proteiinin saanti on tärkeää (Voutilainen, Fogelholm & 

Mutanen, 2015, ss. 115–118; Gould & Voutilainen, 2009, s. 155). 

Ravitsemussuositusten (2014) mukaan palkokasveilla voi korvata ruokavaliossa olevan 

lihan osittain tai kokonaan niiden runsaan proteiinipitoisuuden ansiosta (Terveyttä 

ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset, 2014, s. 21). Sen vuoksi haluamme 

oppilaiden kanssa tutustua kasviproteiinivalmisteisiin, jolla voi nykyään helposti 

korvata eläinproteiinin. Elintarviketeollisuus on kehittänyt lihan korvikkeeksi erilaisia 

kasviproteiinivalmisteita ja vaihtoehdoksi maitovalmisteille erilaisia kasvipohjaisia 

valmisteita, kuten soija-, riisi-, kaura- ja mantelijuomia, soija- ja kaurajogurtteja, sekä 

erilaisia kasvikermoja (Gould & Voutilainen, 2009, s. 100; Hopia, 2016, s. 181). 

Nykyään kasvisaterian pystyy valmistamaan lähes liha-aterian kaltaiseksi pienillä 

muutoksilla (Gould & Voutilainen, 2009, ss. 32,44–46).  

2.3 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppija nähdään aktiivisena subjektina, joka 

jatkuvasti valikoi ja muokkaa oppimaansa ja tulkitsee sitä sisäisten skeemojen ja 

ennakkoajatusten avulla (Siljander, 2014, ss. 224–225.). Aktivoituminen oppitunnilla 

tapahtuu monella tavalla: oppilas havainnoi ja tulkitsee ympäröivää maailmaa sekä 

pohtii ja vertailee asioita (Kauppila, 2007, s. 40). Oppiminen ei ole pelkkää tiedon 

siirtämistä opettajalta oppilaalle, vaan oppiminen nähdään mielen aktiivisena toimintana 

eli tiedon konstruoimisena ja luomisena (Siljander, 2014, ss. 224–225.)  
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Yksi konstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntauksista on sosiokonstruktivistinen 

näkemys, jonka ominaispiirteistä opetuskokeilussa toteutuvat muun muassa opetuksen 

yhteistoiminnallisuus, kokemuksellisuus ja oppilaan aktiivinen rooli (Kauppila, 2007, 

ss. 27–29, 49). Sosiokonstruktivistisessa suuntauksessa korostetaan sosiaalisia suhteita 

ja vuorovaikutuksen merkitystä. Lisäksi oppimisen tulisi olla mielekästä, jolloin myös 

oppilaiden sisäinen motivaatio kehittyy herkemmin. (Kauppila, 2007, ss. 35, 47–48.) 

Valitsemamme opetusmenetelmät ovat yhteistoiminnallisia: oppilaat työskentelevät 

pienissä ryhmissä, joissa he opiskelevat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi (Kukkonen, 2011, s. 3). Oppilaat etsivät aktiivisesti tietoa ja 

suunnittelevat omaa toimintaansa. Kokemuksellisuutta opetukseen tuo aistien 

käyttäminen oppimisen tukena ja opetuksen siirtäminen osin luokkahuoneen 

ulkopuolelle. Mielekkyyttä oppimiseen saadaan yhdistämällä uusi asia eli 

kasviproteiinit oppilaille mieluisaan asiaan eli tortilloihin. Lisäksi oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa: oppilaat etsivät informaatiota 

kasviproteiinivalmisteista ryhmänä ja ruoan valmistaminen edellyttää neuvotteluja 

muun muassa ruoan maustamisen suhteen. 

 

Sosiokonstruktivistista oppimisnäkemystä mukaillen opetuskokeilun tarkoituksena on, 

että oppilaat ovat oppitunnilla aktiivisessa roolissa. Oppilaat tutustuvat 

kasviproteiinivalmisteisiin eri aisteja hyödyntämällä. Lisäksi oppilaat pohtivat yhdessä 

kokemuksiaan kyseisistä valmisteista ja jakavat omia havaintoja, huomioita ja 

heränneitä kysymyksiä. Opetuskokeilun keskiössä olevat kasviproteiinivalmisteet voivat 

olla monille oppilaista täysin vieraita, mutta he voivat käyttää aikaisempia oletuksia 

uuden asian oppimisen tukena. Nyhtökaura ja härkäpapuvalmiste (Härkis) näyttävät 

melko samankaltaiselta kuin jauheliha tai nyhtöpossu, mikä voi jossain oppilaissa 

herättää ajatuksen, että sitä voi käyttää ruoanvalmistuksessa samalla tavoin kuin lihaa. 

Koostumukseltaan ja väriltään Quorn saattaa puolestaan muistuttaa kanaa, mikä voi 

herättää oppilaissa ennakkoajatuksia, joiden avulla uutta tietoa yhdistetään jo olemassa 

olevaan tietoon.  

2.4 Aistit opetuksessa 

Aisteja voi käyttää opetuksessa monin tavoin ja moniaistinen oppiminen voi jäädä 

paremmin mieleen. Opetussuunnitelmassa (2014) muistutetaan aistien käytön roolista 
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oppimisessa: aistien hyödyntäminen nähdään osana toiminnallisia työtapoja, joiden 

tavoitteena on tuoda motivaatiota ja elämyksellisiä kokemuksia oppimisen tueksi 

(POPS, 2014, ss. 17, 30). Tunnin tarkoituksena on tutustua erilaisiin 

kasviproteiinivalmisteisiin aistien avulla Sapere-menetelmää soveltaen, koska uskomme 

sen jäävän kokemuksena oppilaille mieleen. Haluamme nähdä millaisia aistimuksia 

kasviproteiinivalmisteet saavat oppilaissa aikaan ja tapahtuuko aistimuksissa muutosta, 

kun valmisteista tehdään ruokaa. Uusiin ruokiin täytyy usein totutella, mutta positiiviset 

kokeilut voivat muuttaa asennetta myönteisemmäksi ja jopa muuttaa 

ruokailutottumuksia (Pohjalainen & Tapio, 2016, ss. 135, 145–146). Kokeileminen on 

tärkeää, koska nykyään ruokaa on paljon saatavilla ja valikoimat ovat laajat, joten ruoan 

valintaa ohjaavat muun muassa sen miellyttävyys ja aikaisempi käyttökokemus 

(Peltoniemi & Yrjölä, 2012, ss. 10–11).  

 

On hyvä tiedostaa, että ruoan aistimiseen vaikuttavat sen ominaisuuksien lisäksi myös 

esimerkiksi nälkäisyys ja se, mihin ruoka suhteutetaan (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 

2010, s. 69). Esimerkiksi jos kasviproteiinivalmistetta vertaa lihaan tai jos sitä vertaa 

keitettyihin papuihin, voi koettu miellyttävyys olla erilainen. Jotta oppilaat saisivat 

hyviä kokemuksia kasviproteiinivalmisteita, haluamme yhdistää ne oppilaille 

mieluisaan asiaan. Opettajan mukaan tortillat ovat yksi oppilaiden suosikkiruoista, joten 

valmistamalla kasvistäyte tortilloille, ovat lähtökohdat luultavasti paremmat. 

Saadaksemme aikaan positiivisia kokemuksia maistuvien ruokien avulla, haluamme 

painottaa ruokien maustamista ja ruoan maistamista ruoanvalmistuksen aikana. Lisäksi 

käymme oppilaiden kanssa läpi ruoan perusmaut ja niiden yhteisvaikutusta 

ruoanvalmistuksessa, koska perusmaut täydentävät toisiaan ja niitä kaikkia tarvitaan, 

jotta ruoasta tulisi täyteläistä. 

Sapere-menetelmä 

Sapere-menetelmä on herättänyt huomiota suomalaisten ruokakasvattajien piirissä 

viimeisen vuosikymmenen aikana. Sapere-menetelmä on kehitetty 1970–1980 -luvuilla 

Ranskassa kemisti Jacques Puisais toimesta. Menetelmässä hyödynnetään kaikkia 

aisteja ruokakokemukseen liittyvien tuntemusten tunnistamiseen.  (Rauramo, 2014, s. 

464.) Menetelmä on tiukkaan strukturoitu kymmenen makukoulutunnin ympärille ja 

kukin opetuskerta on käsikirjoitettu valmiiksi (Ojansivu, 2014, ss. 37–38).  
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Sapere-menetelmä käynnistyi Ranskassa alun perin 9-12 vuotiaille koululaisille 

(Ojansivu, 2014, s. 37). Sitä on kansainvälisesti käytetty etenkin 9-12 vuotiaille, mutta 

Suomessa sitä on hyödynnetty pääosin osana varhaiskasvatusta. Vuosina 2004–2005 

Jyväskylän päiväkodeissa toteutettiin hanke, jossa Sapere-menetelmä muunnettiin 

sopivaksi päiväkoti ympäristöön (Naalisvaara, 2014, s. 40). Menetelmää ei ole 

hyödynnetty laajemmin peruskoulussa, lukuun ottamatta joitain yksittäisiä aikaisempia 

opetuskokeiluja. Tässä projektissa sovelsimme Sapere-menetelmää eli emme 

hyödyntäneet valmiita materiaaleja oppimistehtäviä suunnitellessa, vaan pyrimme 

nojaamaan menetelmän periaatteisiin ja poimimaan sieltä parhaiten yläkouluun sopivat 

piirteet. Halusimme käyttää opetuskokeilussa aistien kokonaisvaltaisen hyödyntämisen 

periaatteita kokemuksellisen oppimisen saavuttamiseksi. 

 

On nähtävissä, että Sapere-menetelmän hyödyntäminen osana suomalaista kasvatus- ja 

koulukulttuuria korostaa vallitsevaa pedagogista käsitystä siitä, että lapsen on annettava 

osallistua omaan opetukseensa. Oppilas on sekä opetuksen vastaanottaja että kehittäjä. 

Naalisvaaran (2014, s. 41) mukaan Sapere-menetelmän ytimessä on lapsilähtöisyys: 

lapsen osallisuus kokemukselliseen opetukseen syntyy hänen oman mielenkiinnon ja 

kokeilunhalun kautta. Siten Sapere-menetelmään kuuluva oppilaiden osallisuus ja 

toimijuuden korostaminen soveltuvat hyvin sekä sosiokonstruktivistiseen 

oppimisnäkemykseen että perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014), jossa 

korostetaan oppilaiden osallisuutta ja aktiivista toimijuutta ja vaatimuksena on tuoda 

opetus lähemmäs oppilaita. 

Ruoan aistiminen 

Aistien merkitys on suuri, koska ruokanautinto pohjautuu ihmisen aisteihin: ruoan 

ulkomuoto nähdään, ruoan aromit haistetaan ja ruoan maku maistetaan ja koostumus 

tunnetaan. Aistien yhteistoiminta synnyttävät ruoan kokonaisaistimuksen, jota 

arkisemmin kutsutaan ruoan mauksi. Tutut maut koetaan usein miellyttäväksi (Hopia, 

2016, s. 174.) Tuorilan, Parkkisen ja Tolosen (2010, s. 67) mukaan syömiseen liittyy 

monesti mielihyvää ja ruoan aistiminen voi tuoda mieleen muistoja ja aiheuttaa saman 

tunnetilan kuin aikaisemmassa kokemuksessa. 

 

Aivot tulkitsevat näkösignaalin aikaisempien kokemuksien pohjalta, jonka vuoksi ruoan 

näkeminen tai haistaminen voi aiheuttaa ennakkoluuloja ja ohjata muiden havaintojen 
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tekemistä (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, ss. 18–19,65–67; Hopia, 2016, s. 174). 

Näköaisti on yleensä ensisijainen ruoan valinnassa, mutta myös ruoan hajulla on 

merkitystä. Mieluisa tuoksu houkuttelee ja epämieluisa tai tuntematon haju voi aiheuttaa 

vastenmielisyyttä. Hajujen aistiminen on pitkälti opittua ja lapsia miellyttää usein samat 

hajut kuin vanhempia. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, ss. 27,67.) Usein ruoan 

hajun tunnistaminen ja nimeäminen voi olla vaikeaa, vaikka haju tuntuisi tutulta 

(Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, s. 30).  

 

Ihminen tottuu tietynlaiseen makumaailmaan ja tietynlaisiin ruokiin pienestä pitäen 

(Gould & Voutilainen, 2009, s. 34; Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, s. 65; Syödään 

yhdessä – ravitsemussuositukset lapsiperheille, 2016, ss. 11–12). Kasviperäiset 

valmisteet poikkeavat usein eläinperäisistä valmisteista rakenteeltaan, väriltään, 

ulkonäöltään, aromiltaan ja maultaan. Moni on tottunut syömään lihaa, jonka vuoksi 

lihan maku ja purutuntuma sekä liharuoan tuoksu koetaan usein mieluisana. (Hopia, 

2016, ss. 174–175,181) Kasviproteiinit, kuten palkokasvit, ovat luonnostaan pehmeitä ja 

jauhoisia, eivätkä usein kovin tuttuja suomalaisille. Kasviperäisissä valmisteissa lihalle 

tyypillinen säikeisyys voidaan saavuttaa esimerkiksi sienirihmaston avulla, jota on 

hyödynnetty muun muassa Quornin valmistuksessa (Hopia, 2016, ss. 180,183).  

Ruoan perusmaut 

Ruoan perusmakuja ovat suolainen, makea, hapan, karvas ja umami (Tuorila, Parkkinen 

& Tolonen, 2010, s. 38; Hopia, 2016, s. 177). Ihmisellä on luontainen mieltymys 

makeaan ja suolaiseen, mutta karvas ja hapan koetaan epämiellyttävänä (Tuorila, 

Parkkinen & Tolonen, 2010, s. 65; Hopia, 2016, s. 178). Umami on lihalle tyypillinen 

täyteläinen maku, josta usein pidetään (Hopia, 2016, s. 177; Tuorila, Parkkinen & 

Tolonen, 2010, ss. 39,42,50). Kasviperäisissä aineksissa umamia on luonnostaan 

esimerkiksi soijakastikkeessa, sienissä ja tomaatissa. Tyypillisempiä makuja 

kasviperäisille aineksille ovat makeus, hapokkuus ja karvaus. Hedelmät ja marjat ovat 

usein sekä makeita että happamia ja karvaus on tyypillistä muun muassa pavuille. 

(Hopia, 2016, ss. 177–178; Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, ss. 38–39,45–50).  

 

Perusmakuja voidaan havainnollistaa erilaisilla ainesosilla. Esimerkiksi makeaa voi 

havainnollistaa sokerilla, suolaista ruokasuolalla, happoa sitruunan mehulla, karvautta 

kahvilla ja umamia esimerkiksi lihalla (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2010, ss. 38–39, 
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50). Aiomme havainnollistaa perusmaut oppilaille erilaisten ruoka-aineiden avulla ja 

muistuttaa siitä, että monet ruoka-aineet ovat yhdistelmiä eri perusmauista. Esimerkiksi 

ketsuppi sisältää kaikkia viittä perusmakua, jonka vuoksi se luultavasti koetaan usein 

miellyttävänä, koska perusmaut täydentävät ja tasapainottavat toisiaan 

ruoanvalmistuksessa. Esimerkiksi makeissa jälkiruoissa ripaus suolaa täydentää ja 

parantaa makua, makealla saa vähennettyä happamuutta ja hapan korostaa sekä 

suolaisuutta että makeutta. Kasvisruoissa karvautta voi miedontaa suolaisuudella ja 

täyteläinen maku syntyy käyttämällä umamia sisältäviä raaka-aineita (Hopia, 2016, ss. 

178–179; Makusalaisuus #1: hyvä maku ei synny sattumalta.) 
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3 Opetuskokeilu 

3.1 Opetuskokeilun suunnittelu  

Opetuskokeilun pedagogiset tavoitteet pohjautuvat seuraaviin Opetussuunnitelmaan 

(POPS 2014, s. 438) kirjatuista kotitalousopetuksen tavoitteista: ohjata oppilasta 

työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja 

ajankäytöstä (T8), kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 

vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön 

toiminnassa (T9), ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä 

tieto- ja viestintäteknologiaa (T3) sekä ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan 

kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen 

valintoja (T13). (POPS 2014, s. 438)  

 

Opetuskokeilu toteutettiin Espoolaisessa peruskoulussa neljällä kotitaloustunnilla. 

Kohderyhmänä olivat kaksi eri 8. luokan ryhmää, joilla kotitalous oli pitkä valinnainen. 

Opetuskokeilu koostui molemmilla ryhmillä kahdesta 90 minuutin oppitunnista, mutta 

toteutustavat poikkesivat toisistaan. Toinen 8. luokka kävi ensimmäisellä tunnilla 

kaupassa tutustumassa kasviproteiinivalmisteisiin ja vasta toisella tunnilla valmisti 

niistä ruokaa. Toinen luokka puolestaan toteutti kokeilun toisin päin: ensiksi 

ruoanvalmistus ja sitten kaupassa käynti.  Ennen opetuskerran toteutusta kävimme 

seuraamassa ja olimme apuopettajia kyseisten 8. luokan ryhmien kotitalouden tunneilla. 

Näin saimme tutustua oppilaisiin etukäteen ja tehdä havaintoja ryhmistä opetuksen 

suunnittelua varten.  

 

Lähdimme suunnittelemaan opetuskokeilua sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen 

ja edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta. Lisäksi pidimme olennaisena lähtökohtana 

sitä, että projekti on uudelleen toteutettavissa osana tavallista kotitalousopetusta. 

Halusimme, että projekti on mahdollista toteuttaa yhden opettajan toimesta ilman 

mittavia etukäteisvalmisteluja ja muita ylimääräisiä resursseja. Käytännössä tämä 

tarkoittaa muun muassa kaupassa käynnin järjestelyiden ja käsiteltävän ainesisällön 

laajuuden mitoittamista riittävän suppealle tasolle. Opetus on myös pystyttävä 

järjestämään kotitalousluokassa niin, että yksi opettaja pystyy tilannetta valvomaan. 
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Pidimme ainedidaktisen projektin sellaisessa koulussa, joka kotisivujensa mukaan on 

monikulttuurinen ja otimme sen huomioon tuntien suunnittelussa. Kestävä kehitys ja 

siihen liittyvät käsitteet ovat laaja-alaisia ja niiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. 

Tämän vuoksi lähestyimme aihetta käytännön läheisellä ja tutkivalla otteella. 

 

Aistikokeiluun valitsimme kasviproteiinivalmisteet ensisijaisesti sen pohjalta, että niitä 

voi syödä “raakana”, koska tarkoituksena oli aistien avulla tutustua muutamaan 

valmisteeseen jo ennen ruoanvalmistusta. Halusimme valmisteiden muistuttavan 

ulkomuodoltaan ja koostumukseltaan lihaa, jotta oppilaille voisi tulla lihaan liittyviä 

assosiaatioita.  Näistä syistä aistikokeiluun valitsimme Nyhtökauran ja Härkiksen 

maustamattomat versiot, ja ruoanvalmistusvaiheessa oppilaat valmistivat ruokaa myös 

Quorn -rouheesta ja -paloista. 

 

Päädyimme suunnittelemaan tiedonhankinta -osuutta varten pienet A6-kokoiset vihot, 

koska kauppareissua varten vihkojen täytyi olla helpot kuljettaa. Lisäksi päädyimme 

siihen, että jokainen oppilas täyttää oman vihon, koska halusimme aktivoida jokaista 

oppilasta etsimään tietoa ja kirjoittamaan ne ylös. Arvelimme, että jos tiedot olisi 

ryhmässä kerätty yhteiselle paperille, olisi se saattanut jäädä vain yhden henkilön 

vastuulle. Halusimme myös samalla saada kerättyä jokaiselta oppilaalta palautetta 

opetuskerrasta, joten vihkon takasivu suunniteltiin palautesivuksi.  

 

Kauppareissun suunnittelussa olennaista oli valita sellainen ruokakauppa, jonne kävelee 

noin vartissa, koska opetuskerran pituus oli vain 90 minuuttia. Lisäksi kaupan 

valikoimiin piti kuulua käsiteltävät kasviproteiinivalmisteet, jotta oppilaat löytävät 

vihkoon kaikki tarvittavat tiedot. Kaupassa kuluvaan aikaan vaikuttaa oppituntien 

järjestys, joka on hyvä huomioida oppitunnin suunnittelussa. Jos kaupassa käydään 

ennen ruoanvalmistusta, vie tietojen etsiminen noin 20 minuuttia. Ruoanvalmistuksen 

jälkeen toteutetussa kauppakäynnissä työskentelyaika väheni noin 10 minuuttiin.  



 

13 
 

3.2 Oppitunti: ruoanvalmistusta kasviproteiinivalmisteista 

 

Oppituntiin motivoiduttiin aistikokeilun 

avulla. Jokaiseen pöytäryhmään jaettiin 

kaksi näytelautasta, jossa toisessa oli 

Härkistä ja toisessa Nyhtökauraa (Kuva 

1). Aistikokeilussa oppilaat hyödynsivät 

kaikkia aistejaan eli makua, hajua, näköä 

ja tuntoa sekä käsissä että suussa. 

Oppilaiden tuli tutustua pöydillä oleviin 

näytteisiin aisteja hyödyntämällä. Osa 

oppilaista oli kauhuissaan pöydillä 

olevista valmisteista, mutta 

alkuhämmennyksen jälkeen oppilaat 

tunnustelivat, haistelivat ja osa maistelekin valmisteita rohkeasti. Ensin oppilaat 

keskustelivat aistimuksista ryhmissä, jonka jälkeen aistihavainnot kerättiin taululle. 

Taululle kirjattiin kaikki havainnot, vaikka suurimmaksi osaksi havainnot olivat 

negatiivisia. Halusimme kirjata ylös kaikki esille nousseet havainnot, jotta jokainen 

uskaltaisi kertoa ajatuksensa. Yleisimpiä aistihavaintoja olivat: maistuu 

oudolta/tutulta/pavulta/pahalta/ei miltään, tuoksuu ja näyttää koiran ruoalta, näyttää 

ällöttävältä ja toinen tuntuu kuivemmalta kuin toinen.  

 

Aistikokeilun jälkeen oppilaille kerrottiin mitä näytteet olivat ja, että tänään 

valmistetaan näistä sekä Quornista kasvistortillatäytteitä. Jokainen ryhmä sai oman 

valmisteen, jotka oli arvottu. Oppilaat tutustuivat valmisteeseen tehtävävihon avulla. 

Lisäksi ryhmän tuli päättää ja etsiä kaikkia miellyttävä ruokaohje. Apuna oppilaat saivat 

hyödyntää oppikirjoja, kännykkää ja K-ruoka-lehteä, jossa oli kerrottu tietoa kyseisistä 

valmisteista. Täytteisiin oppilaat saivat käyttää kaikkia kotitalousluokasta löytyviä 

peruselintarvikkeita ja lisäksi niihin sai käyttää tomaattimurskaa, kookosmaitoa, 

kaurakermaa ja ruokakermaa. Koska alun aistihavainnot olivat molemmissa ryhmissä 

melko negatiivisia, painotimme maistelun tärkeyttä, sillä ensisijaisena tavoitteena oli 

saada maistuvia tortillatäytteitä. Aistikokeilun jälkeen kävimme oppilaiden kanssa läpi 

Kuva 1. Aistikokeiluun käytetyt valmisteet. 



 

14 
 

ruoan perusmaut. Havainnollistimme makuja peruselintarvikkeiden avulla siten, että 

keräsimme pöydälle jokaisen perusmaun kohdalle niitä raaka-aineita, jossa maku 

korostuu (Kuva2).  Karvautta havainnollisti kahvi, pavut ja kesäkurpitsa. Happamaa 

edusti sitruuna, makeaa sokeri ja hunaja, suolaisuutta suola ja umamia tomaatti. Lisäksi 

esillä oli tuotteita, jossa yhdistyy useita perusmakuja. Soijakastikkeessa on esimerkiksi 

sekä suolaisuutta että umamia. Sen sijaan ketsupissa on kaikkia viittä perusmakua, 

jonka vuoksi se usein koetaan miellyttäväksi. 

 

 

Tortillatäytteiden lisäksi oppilaiden tuli pilkkoa 

tortilloiden lisukkeeksi jokin kasvis. Näin jokaiselle 

ryhmän jäsenelle riitti tehtävää. Usein työnjako meni 

siten, että kaksi oppilaista valmistivat täytettä ja yksi 

tai ryhmästä riippuen kaksi oppilasta pilkkoivat 

kasvikset. Kun ruoat olivat valmiita, kerättiin täytteet 

ja kasvikset yhdelle pöydälle buffet-tyylisesti (Kuva 

3). Ennen syömisen aloittamista jokainen ryhmä sai 

kertoa omasta täytteestään: miten valmistetta 

käytettiin sekä mitä raaka-aineita käytettiin ja 

mausteita he käyttivät. Jaoimme tortillaletut neljään 

osaan, yksi jokaiselle täytteelle (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Oppilaan kokoamat kasvistortilla-

annokset. 

 

 

 

Kuva 2. Perusmakujen läpikäyminen. 

Kuva 3. Valmiit tortillatäytteet. 
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Oppitunnin lopuksi halusimme herättää oppilaiden ajattelemaan tulevaisuuden ruokaa. 

Puhuimme hyönteisistä osana ravintoa, sillä tulevaisuudessa hyönteiset voivat kuulua 

myös eurooppalaisten ruokavalioon. Kerroimme miksi hyönteiset eivät vielä ole 

hyväksyttyjä Euroopan alueella ja tutustuimme hyönteisruokaan kuvien ja sirkkoja 

sisältävän granolan avulla.  Oppilaat saivat mahdollisuuden tutustua eri aistien avulla 

granolaan, jossa oli käytetty sirkkoja. Valmistetta myyntiin hetken aikaa 

Ruohonjuuressa ”sisustussomisteena”, mutta se jouduttiin poistamaan markkinoilta. 

Sirkkagranola herätti oppilaissa suurta kiinnostusta ja halua maistaa ruokaa, jossa on 

käytetty sirkkoja ja kaikki maistajat tykkäsivät. 

3.3 Oppitunti: kasviproteiinivalmisteet kaupassa 

Ruoanvalmistuskerralla aikaa meni paljon aistikokeiluun, valmisteeseen tutustumiseen 

ja ruoanlaittoon, jolloin aiheeseen liittyvien käsitteiden käyminen jäi vähäiseksi. Tämän 

vuoksi opetuskokonaisuuteen kuului myös toinen oppitunti, jossa ei ollut 

ruoanvalmistusta ja aiheen käsittelyä laajennettiin kuluttajan näkökulmaan, johon 

hyödynsimme luokan ulkopuolisia oppimisympäristöjä eli ruokakauppaa. Ennen ja 

jälkeen kauppareissun kokoonnuttiin kotitalousluokkaan. Kauppareissun lisäksi 

oppitunnin aikana pohdittiin oppilaiden kanssa, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja 

millaisia ovat ekologiset ruokavalinnat. Opetuksen tukena käytettiin dia-esitystä (Prezi 

tai PoverPoint), joissa oli kuvia kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen liittyen. 

Tarkastelimme aihetta erityisesti kestävien ruokavalintojen näkökulmasta, johon liittyy 

muun muassa lihan korvaaminen kasviproteiinilla ja yleisesti tulevaisuudessa 

mahdollisesti käytettävät ruoka-aineet. 

 

Sen ryhmän tunnilla, joilla kaupassareissu oli ensin, oli luokassa esillä erilaisia 

kasviproteiinin lähteitä, kuten papuja, linssejä, soijaa ja siemeniä. Lyhyen johdannon 

jälkeen oppilaille jaettiin tehtävävihot (Liite 3) ja jokaiselle ryhmälle arvottiin yksi 

kasviproteiinivalmiste. Ennen kauppaan lähtemistä oppilaille ei kerrottu tarkasti 

valmisteista, vaan ainoastaan todettiin, että tällaisia on markkinoilla. Oppilaat saivat itse 

ottaa selvää omasta valmisteestaan tehtävävihkon avulla. Kauppareissun jälkeen 

tehtävävihkoja ja kauppareissun kokemuksia käytiin lyhyesti läpi. Tunnin lopuksi 

tehtävävihot kerättiin talteen seuraavaa oppituntia varten.  

 

Toisella ryhmällä kaupassa käynti toteutettiin vasta jälkimmäisellä tunnilla, jolloin 
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lähestyminen aiheeseen oli hieman erilainen. Oppilaita motivoitiin näyttämällä 

YouTubesta video (Mitä jos maailma muuttuisi vegaaniseksi?). Ennen kauppaan lähtöä 

muisteltiin, mitä viime kerralla oli tehty ja jaettiin oppilaille tehtävävihkot, joiden 

täyttämistä he olivat aloittaneet jo edellisellä oppitunnilla. Tarkoituksena oli täyttää 

vihko loppuun ruokakaupassa, nimenomaan kuluttajan näkökulmasta. Kaupassa he 

etsivät tietoja vastaavasta lihavalmisteesta, vertailivat kilohintoja ja etsivät, missä 

valmisteet kaupassa sijaitsevat. Koska oppilaat olivat täyttäneet tehtävävihkoa jo 

edellisellä tunnilla, kului kaupassa vähemmän kuin toisella ryhmällä.  

3.4 Reflektointi 

Opetuskokeilun suunnitteluun käytettiin huomattavan paljon aikaa, mutta sen myötä 

opetustilanne molemmilla ryhmillä meni erittäin hyvin. Yhteisten tuntisuunnitelman 

lisäksi molemmat harjoittelijaparit joutuivat tekemään muutamia omia ratkaisuja, koska 

oppituntien järjestys oli erilainen. Suunniteltu aikataulu oli realistinen ja oppitunneilla 

ehdittiin tekemään kaikki osa-alueet. Suunnitteluvaiheessa mietitytti se, että saadaanko 

tuntien rakenne tarpeeksi selkeäksi, sillä oppitunnit koostuivat monesta eri osasta. 

Kuitenkin selkeällä ohjeistuksella oppitunnit etenivät johdonmukaisesti ja mielestämme 

oppilaat osasivat toimia vaaditulla tavalla.  

 

Aistien hyödyntäminen oppilaille uudessa aiheessa oli toimiva ratkaisu, sillä 

molemmissa ryhmissä kasviproteiinivalmisteiden maistelu, haistelu ja tunnustelu 

herättivät oppilaissa paljon keskustelua ja voimakkaitakin reaktioita. Pääasiassa 

alkureaktiot olivat melko negatiivisia, mutta molemmilla tunneilla oppilaiden 

suhtautuminen kasviproteiinivalmisteisiin muuttui myönteisemmiksi onnistuneiden 

tortillatäytteiden myötä. Taululle kerättyjen aistihavaintojen avulla oppilaat 

konkreettisesti tajusivat, miten heidän ajatuksensa valmisteista muuttuivat ruokailussa. 

Kaikki oppilaat maistelivat täytteitä innokkaasti ja monet hakivat tortilloja lisää. 

Oppilaiden reaktioista ja keskinäisestä keskustelusta päätellen he olivat tyytyväisiä 

valmistamiinsa täytteisiin. Aistien hyödyntäminen toimi mainiosti myös tutustuttaessa 

hyönteisten käyttöön ruoanvalmistuksessa. Sirkkagranolaan tutustuminen oli järkevää 

jättää oppitunnin loppuyllätykseksi, koska tällöin oppilaat olivat innostuneita 

kokeilemaan kaikkea uutta. Jos sirkkoihin tutustuminen olisi otettu aistikokeilun 

yhteyteen, olisi vastaanotto voinut olla hyvin toisenlainen. Nyt Sirkkagranola herätti 
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oppilaissa valtavasti mielenkiintoa ja keskustelua syntyi koko luokan kesken todella 

paljon.  

 

Perusmakujen läpikäyminen sekä ruoan maustamisen ja maistamisen painottaminen 

auttoivat selvästi oppilaita tortillatäytteiden onnistumisessa. Annoimme oppilaille 

haasteen saada tortillatäytteistä maukkaista ja he ottivat haasteen tosissaan vastaan: 

ryhmät maistelivat täytteitään useaan otteeseen ruoanvalmistusvaiheessa ja pohtivat 

yhdessä, miten mausta saisi hyvän. Eräskin ryhmä pohti ruoanvalmistuksen aikana 

tarkasti, olivatko he huomioineet kaikki perusmaut. Ohjaavan opettajan ja didaktikon 

mielestä perusmakuihin on hyvä palata uudestaan täytteiden esittelyn yhteydessä. 

Reflektoidaan oppilaiden kanssa yhdessä, mitä perusmakuja valmistetusta ruoasta 

löytyy ja puuttuuko sieltä jotakin. Esimerkiksi yksi ryhmä tajusi vasta ruokien esittelyn 

yhteydessä, että heidän täytteestä puuttuu kokonaan suola. He olivat pohtineet, että 

jotain siitä uupuu, mutta eivät olleet ruoanvalmistuksen aikana keksineet, mitä se oli. 

Reflektoimalla perusmakujen käyttöä esittelyn yhteydessä auttaa asian 

konkretisoitumisessa ja asia jää todennäköisesti paremmin mieleen. Ilman reflektointia 

voi perusmakujen läpikäyminen jäädä hiukan irralliseksi.  

 

Kaupassa oppilaat olivat itsenäisiä ja kysyivät myyjiltä apua, jos eivät löytäneet 

valmistetta. Oppilaat suhtautuivat kaupassa käyntiin pääosin myönteisesti, vaikka osa 

oppilaista kyseenalaistikin kauppareissun tarpeellisuuden vetoamalla esimerkiksi siihen, 

että tiedot valmisteista olisi voinut hakea netistä. Etenkin ryhmällä, joka kävi kaupassa 

vasta ruoanvalmistuskerran jälkeen, oli motivoituminen hankalampaa, koska valmisteet 

olivat heille jo tuttuja.  Mietimme jälkeenpäin, että kaupassa käyntiä olisi voinut 

perustella esimerkiksi sillä, että oppilaiden on hyvä tietää, mistä valmisteet löytyvät ja 

mitä muita kasviproteiinivalmisteita on saatavilla. Mielenkiintoa tiedon etsintään voi 

lisätä myös pelillisyyden avulla. Esimerkiksi kilpailuasetelman luominen saattaa 

motivoida oppilaita etsimään tietoa mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Toisella ryhmällä kaupassakäyntiin kului myös vähemmän aikaa, joten ryhmät ehtivät 

kauppareissun jälkeen sekä esitellä valmisteet muille ryhmille että pelata aiheeseen 

liittyvää peliä. Jos olisimme osanneet ennakoida tämän, olisimme voineet itse kehitellä 

jotain, mutta onneksi opettajalla oli opetusmateriaaleissaan WWF:n valmiit pelikortit, 

joiden avulla voi käsitellä, mikä tekee ruoka-annoksesta kestävän ja vastuullisen. 
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Opetuskokeilun jälkeen keräsimme oppilailta palautetta, jonka he saivat kirjata 

tehtävävihon takakannessa oleviin puhekupliin. Tavoitteena oli, että oppilaat antavat 

palautetta molemmista oppitunneista. Palautetta sai antaa itse oppitunnista, tunnin 

aiheesta, opetusmenetelmistä sekä kehuja ja kehittämisideoita meille 

opetusharjoittelijoille. Kannustimme heitä antamaan rehellistä palautetta. 

 

Suurin osa oppilaista antoi positiivista palautetta kaupassakäynnistä. Heidän mielestään 

oli mukavaa päästä myös kotitalousluokan ulkopuolelle ja kaupassakäynti tuntui 

pieneltä retkeltä. Osa koki kaupassakäynnin hieman tylsänä, sillä asiat löytyivät melko 

helposti ja osan mielestä asiat olisi löytänyt myös internetistä.  Osaa oppilaista 

puolestaan harmitti se, ettei tunnilla valmistettu ollenkaan ruokaa. Vaikka oppilaille oli 

tiedotettu asiasta, silti osa ei ollut käynyt ruokalassa syömässä ja tunnilla iski nälkä.  

Opetuksesta ja olemuksesta saimme hyvin positiivista palautetta. Kehuttiin muun 

muassa mukaviksi, reippaiksi ja avuliaiksi. Palautetta saimme myös selkeästä 

ohjauksesta ja siitä, että omat kokemukset toivat tuntiin hyvää sisältöä. Tuntien 

erilaisuus nähtiin positiivisena asiana. Valmistettu ruoka sai pääasiassa hyvää palautetta, 

vaikka osan mielestä kasvisruoka ei ole mieleistä. 
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4 Johtopäätökset 

Opetuskokeilun tavoitteena ei ollut käännyttää oppilaita kasvissyöjiksi, vaan kannustaa 

kokeilemaan kasvisruokaa ja korvaamaan liha kasviproteiinilla silloin tällöin. 

Tavoitteeseen pääsemiseksi pyrimme luomaan positiivisia aistikokemuksia 

kasviproteiinivalmisteista ja tässä mielestämme onnistuimme. Alkuperäisten 

tavoitteiden mukainen katsaus kestävään kehitykseen osoittautui vaikeaksi toteuttaa, 

koska kaksi opetuskertaa oli hyvin rajallinen aika laajan kokonaisuuden haltuunottoa 

ajatellen. Vaatisi jatkotyöskentelyä oppilaiden kanssa, jotta esimerkiksi kestävien 

ruokavalintojen kokonaisuus saataisiin käsiteltyä perusteellisemmin. Uskomme 

kuitenkin, että ohjaava opettaja käy aihetta vielä läpi oppilaiden kanssa, koska kestävä 

kehitys oli yksi koko kevään kestävistä teemoista. 

 

Opetuskokeilun tavoite ”opeta toisin” toteutui opetuskerroilla monella eri tavalla. 

Ensinnäkin roolimme opettajana oli ohjaava, mikä on Kauppilan (2007, s. 127–129) 

mukaan yksi ominaispiirre sosiokonstruktivistisissa työskentelytavoissa. Ohjaava ote 

näkyi muun muassa opetuskerroilla käydyissä keskusteluissa, sillä oppilaat 

keskustelivat tunnin aiheesta paljon keskenään ja luokan yhteinen keskustelu perustui 

monilta osin oppilaiden taholta nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi oppimisympäristön 

laajentaminen luokkahuoneesta koulun ulkopuoliseen ympäristöön eli ruokakauppaan 

oli sekä meille että oppilaille uusi kokemus. Uuden oppimisympäristön hyödyntäminen 

tarjosi vaihtoehtoisen tavan konkretisoida opetettavaa asiaa oppilaille nimenomaan 

kuluttajan näkökulmasta ja oli näin ollen ”opeta toisin” tavoitteen mukainen. ”Opeta 

toisin” ajattelu näkyy myös vaihtelevassa tunnin rakenteessa ja aistimenetelmän 

hyödyntämisessä. 

 

Tässä opetuskokeilussa tehtävävihkoja käytettiin tietojen ja opettajille suunnatun 

palautteen keräämiseen, mutta sitä voi myös jalostaa eteenpäin. Tehtävävihkoa voisi 

käyttää myös arvioinnin välineenä, jolloin opettaja voi kerätä täytetyt vihot talteen ja 

hyödyntää niitä myöhemmin arvosanaa annettaessa. Vihkon takasivun palautteeseen 

suunniteltuja puhekuplia voidaan myös muuntaa esimerkiksi itsearvioinnin välineeksi. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan itsearvioinnissa 

voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi onnistumisiin ja vahvuuksiin sekä oman 
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oppimisen edistymiseen. Itsearvioinnin tavoitteena on saada oppilas tietoiseksi 

nimenomaan omasta edistymisestään ja saada keinoja oppimisen kehittämiseen. (POPS, 

2014, s. 49.) Tehtävävihkoa voisi myös muuttaa enemmän kuluttajan näkökulmaa 

koskevaksi. Esimerkiksi hintojen kautta päästäisiin pohtimaan muiden edullisempien 

kasviproteiinin lähteiden, kuten papujen ja linssien käyttöä valmisteiden sijasta. 

Kotitalouden opetussuunnitelmassa yksi kolmesta sisältöalueista käsittelee juuri 

kuluttaja- ja talousosaamista, jossa sisällöt on valittu siten, että ne harjoittavat oppilaita 

muun muassa vastuulliseen päätöksentekoon ja rahankäyttöön liittyvien tilanteiden 

tunnistamiseen (POPS, 2014, s. 439). 

 

Opimme opetuskokeilun aikana, että asioiden monipuolinen käsittely useamman 

menetelmän kautta helpottaa vaikeamman aiheen opetusta. Havaitsimme, että erilaiset 

lähestymistavat auttavat oppilaita hahmottamaan kestävän kehityksen kaltaista laajaa 

aihekokonaisuutta. Aistien hyödyntäminen menetelmänä toimi nimenomaan 

motivointikeinona. Lisäksi se pilkkoi laajaa kokonaisuutta pienemmiksi osiksi, toi sen 

lähemmäksi oppilaita ja sitouttí oppilaat osaksi opetusta. Keskeinen oppimamme asia 

oli, että oppilaille kannattaa antaa rohkeasti vastuuta ja luottaa heidän taitoihinsa. 

Vaikka opetuskertojen asia oli oppilaille täysin uusi, juuri vastuullistaminen herätti 

oppilaiden mielenkiinnon. Oppilaiden vastuullista otetta edisti heidän haastaminen 

uuden asian edessä. Oppilaiden vastuullisuus omasta oppimisprosessistaan onkin 

olennainen osa ajattelun- ja oppimaan oppimisen taitoja, joiden omaksuminen on 

oppilaiden tulevaisuudelle keskeistä esimerkiksi jatkokoulutusta ajatellen (POPS, 2014, 

ss. 281–282).  
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Summary 

The aim of this home economics subject didactic improvement project was to develop 

new ways to teach and challenge oneself away from their comfort zone. Introduction to 

vegetable protein sources was chosen as the framework of the project’s teaching 

experiment. The goal of the experiment was to involve the pupils in the learning-

teaching process, emphasize the significance of motivation, and to promote them as 

active members of the classroom society. Thus, we chose to approach teaching from a 

socio-constructivist viewpoint as it highlights the agency of the pupils themselves.  

 

In addition, we applied the so-called Sapere-method though slightly modified to make it 

fit in the upper elementary school environment.  The method in its most basic form 

underlines experimentation, tasting and reflection on sensations to introduce children to 

the world of food and food culture. We extracted the parts that suited our experiment to 

have the pupils approach the new, maybe even strange, food stuffs from an 

experimental perspective. 

 

The teaching experiment was done in a school in Espoo. The pupils were the regular 

pupils of two free 8th grade elective home economics classes. The experiment consisted 

of two 90 minute lessons for both groups. As the subject for first of the two lessons was 

chosen the broader examination of sustainable living, leading onto a more focused look 

towards sustainable food choices. As a part of sustainable food choices, we had a 

discussion on replacing traditional protein sources with vegetable protein products. 

After the discussion the pupils were divided into groups of four and each group was 

given one such product to examine closer. When the groups had found out information 

about the products, we gave the cooking assignment for the day. The groups were to 

prepare a meal using the products in the form of tortilla toppings and sides to 

accompany the tortillas. After preparing the meal, we employed the tasting and 

reflection method by having the pupils serve them buffet style and taste each of the 

toppings from every group. During and after the tasting we had the pupils express their 

feelings about the products and the end results. To close off the lesson we showed the 

pupils one of the newer products in meat protein replacement market: granola made 

from locally grown crickets. The most daring pupils were also given the chance to 
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sample some of the product. 

 

In compliance with the new teaching curriculum, we also opened the classroom as a 

physical setting and ventured outside the school environment. To broaden the subject 

matter to reach more the economics side of home economics the pupils visited the local 

supermarket for their second lesson. There they looked for information about the 

vegetable protein products such as their price, fat and salt contents and compared their 

findings with some more regular protein sources like ground beef or chicken strips. As 

we returned to the home economics classroom, we discussed the findings and reiterated 

the aim of the whole teaching experiment. As such, we are confident that the pupils 

were given one, if not exhaustive, look into sustainability as a part of everyday choices. 

 

Because the experiment was done in two phases, we chose to have one of the classes do 

the cooking lesson first and the other group go to the store first. This was done to 

experience the change in subject dynamics when the level of knowledge and the 

surprise factor differed between the two classes. Our findings on this part of the 

experiment were slightly two-sided. On the one hand, the cooking lesson was more 

exciting for the class that did the lesson first but on the other hand, having been to the 

store first the other class had greater knowledge on what the vegetable protein products 

actually were when it came to cooking with them. 

 

As said, the main goal of the whole experiment was to give the pupils greater reign over 

the teaching-learning experience in accordance with the socio-constructivist learning 

theory. In that aspect, the experiment was a success. The pupils were engaged and acted 

as active participants eager to create tasty meals and to learn about the products. From a 

pure performance standpoint, the students managed to create some really enjoyable 

tortilla toppings and as such we wholeheartedly recommend other teachers to find the 

courage to give their pupils the chance to show their skills in this manner. In addition, 

the setup of the theoretical side of the lessons encouraged the pupils to engage in 

meaningful conversation and bring up their views on the subject matter. Naturally this 

requires the teacher to be well versed in the subject to be able to straighten the odd 

skewed facts presented by the pupils and justify the theoretical side of sustainable food 

choices. 
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To further improve the lessons, we suggest refining the worksheet or booklet we gave 

the pupils to write up their findings and feedback. In addition to small technical changes 

(e.g. adding more information and questions) we think that the booklet could be used as 

a more comprehensive tool for pupil (self) evaluation as that side of the lessons as 

whole was somewhat lacking and ill suited for everyday use without additional planning 

on the evaluation side. 

 

Reflecting on the pupils evaluations of our teaching and the lessons themselves, we 

think that in its entirety this project was a resounding success. Those looking to 

reproduce parts of this teaching experiment should find themselves relieved as we 

designed the project to be fully executable by just one teacher. That is assuming, of 

course, that the class itself has the required skills to work in a such independent 

environment.  
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Liitteet 
 
LIITE 1 

Ainedidaktisen kehittämisprojektin tuntisuunnitelma (Ruoanvalmistusta 
kasviproteiinivalmisteista) 

 

Opetuskerran aihe: Kasviproteiinivalmisteisiin tutustuminen aistien kautta 

 

Opetuskokonaisuuden ydinkysymykset:   

1. Mitkä ovat ruoan/lihan ympäristövaikutukset? 
2. Millä tavoin lihaproteiinin voi korvata? 

 
Opetuskerran ydinkysymyksiä:  

1. Mitä ovat kasviproteiinivalmisteet? 
2. Millä tavoin voit käyttää kasviproteiinivalmisteita? 
3. Mitä ovat ruoan perusmaut? 
4. Miten perusmakuja hyödynnetään ruoanvalmistuksessa? 

 
Opetuskerran tavoitteet: Oppilas oppii, mitä kasviproteiinivalmisteet ovat, mistä ne 
löytyvät ja miten niitä käytetään. Oppilaat ottavat toisensa huomioon (esimerkiksi 
päätöksenteossa ja ruokailutilanteessa) ja käyttävät tiedonhankinnassa monipuolisia 
lähteitä (kirjat, lehti, internet). 

 

Arviointitapa: Arvioidaan oppilaiden yhteistyötaitoja ja tiedonhankintataitoja. 

 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?  

Oppituntiin motivoidaan tutustumalla kasviproteiinivalmisteisiin eri aisteja hyödyntäen: 
käsin tunnustellen ja maistelemalla (nenä kiinni ja nenä auki). Aistihavainnot kootaan 
taululle. 

 

Ajankäyttö Tehtävä ja sen tavoite 

Opetustapahtuman 
organisointi: 
Oppimistehtävät, 
opetusmenetelmät ja 
kriittiset kohdat 

Materiaalit ja 
välineet 
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5 min 

Oppilaat tulevat 
luokkaan, pesevät 
kädet ja menevät 
omille paikoilleen. 

  

 

15 min 

Motivointi tuntiin 
tuntoaistin ja 
makuaistin avulla. 
Aistimusten koonti 
taululle. 

Jokaisen ryhmän 
pöydällä on näytteet 
jokaisesta valmisteesta 
(nyhtökaura, härkis, 
oumph, quorn). 
Valmisteita maistetaan, 
haistetaan ja 
tunnustellaan. 
Tunnustelun jälkeen 
pestään kädet ja palataan 
omalle paikalle. Oppilaita 
pyydetään kuvailemaan, 
miltä valmisteet 
maistuivat, tuoksuivat ja 
tuntuivat? Aistihavainnot 
kerätään taululle. 

Valmisteet pöytiin  
maistelua ja 
tunnustelua varten, 
maistelulusikat yms. 

5 min 
Tunnin rakenne 
selkeäksi. 

Kerrotaan tunnin aihe ja 
tavoitteet oppilaille sekä 
tunnin aikataulu. 
Kerrotaan arvioitavan 
asian kohde (toisten 
huomioonottaminen ja 
tiedonhankinta). 

Dialla tai taululla 
päivän kysymykset, 
arviointikohde ja 
tunnin aikataulu. 
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10 min 
Valmisteen jako ja 
tiedon etsiminen. 

 

Valitut valmisteet jaetaan 
pöytäryhmiin värien 
perusteella: jokainen 
pöytäryhmä on tietyn 
värinen (punainen, 
sininen, keltainen ja 
vihreä) ja valmisteet on 
jaettu ennalta värikoodin 
mukaan. Jokaiselle 
ryhmälle jaetaan 
tehtävälomake 
(lomakkeeseen tulevat 
kysymykset tämän 
suunnitelman liitteenä), 
jonka avulla omaan 
valmisteeseen tutustutaan 
(lomakkeen 
apukysymykset: 
valmistaja, 
valmistajamaa, ainesosat, 
proteiinin määrä ja 
rasvan määrä). 

 

Jokaisen pöydän alla 
kiinni värilappu, joka 
kertoo ryhmän 
valmisteen. Lisäksi 
lomake, mille tiedot 
kootaan. 
Tiedonhakua varten 
tabletti, kirjat ja K-
Ruokalehti. 
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5 min 

Käydään läpi 
perusmaut 
(suolainen, makea, 
hapan, karvas ja 
umami) ja 
maustaminen. 
Oppilaat valitsevat 
raaka-aineet ja 
mausteet ruokaan. 

Jokainen ryhmä saa valita 
oman valmisteen lisäksi 
raaka-aineet ruoan 
valmistusta varten 
(tomaattimurska, 
kookosmaito, 
ruokakerma). 
Keskustellaan 
perusmauista ja 
maustamisesta. 
Pohdintaan oppilaiden 
kanssa, miten tärkeää on 
osata soveltaa 
ruokaohjeita (kotona ei 
aina kaikkia raaka-aineita 
→ tähteiden 
hyödyntäminen). 
Muistutetaan 
maistamisen tärkeydestä 
ruoanvalmistuksen 
yhteydessä. 

 

Perusmaut esillä 
(suola/soijakastike, 
sokeri/hunaja/siirapp
i, sitruunan 
mehu/etikka, 
kuivatut yrtit 
(oregano, persilja), 
liemikuutio/tomaatti
pyre/ketsuppi/sose). 

20 min Ruoanvalmistus 

Jokainen ryhmä 
valmistaa omasta 
valmisteestaan 
tortillatäytteen koko 
ryhmälle. Lisäksi 
jokaiselle ryhmälle on 
annettu yksi kasvis (voisi 
noudattaa ryhmän 
värikoodia?), jota 
pilkotaan koko ryhmälle 
tortilloiden täytteeksi. 
Keittiöt pyritään samaan 
siistiksi ennen ruokailua, 
jotta valmisteiden 
maisteluun jää tarpeeksi 
aikaa. Lisätehtäviä,jos 
jollekin jää aikaa: Pöydän 
kattaminen, tortilloiden 
leikkaaminen jne. 

Tomaattimurska, 
kookosmaito, 
ruokakerma, 
tortillapohjat, neljä 
eri kasvista 
(tomaatti, paprika, 
salaatti, kurkku, 
avokado), 
mahdollisesti 
ranskankermaa. 
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5 min 

Jokaisen ryhmän 
valmistaman ruoan ja 
valmisteen lyhyt 
esittely. 

 

Prezissä jokaisesta 
valmisteesta tiivis 
tietopaketti, joka 
näytetään kunkin 
valmisteen esittelyn 
kohdalla. Nostetaan esille 
ravitsemuksen suolan 
määrää valmisteissa 
(verrataan esim. 
juustoissa olevaan suolan 
määrään, jotta suolan 
määrä tulisi 
konkreettisemmaksi 
oppilaille). 

 

Voisivatko jotkut ryhmät 
tuoda valmistamansa 
täytteen pannulla esille ja 
toiset laittaa tarjoiluastiaan 
-> voitaisi pohtia, miten 
ruoan esillelaitto vaikuttaa 
ruoan houkuttelevuuteen, 
samoin esteettisyyttä voisi 
miettiä tuoreiden yrttien 
käytön avulla. 
 

Katettu buffetpöytä, 
jossa jokaisen 
valmisteen kohdalla 
laput selventämässä, 
mikä valmiste on 
kyseessä. Jokaisen 
ruoan vieresssä myös 
raaka valmiste, jotta 
nähdään, miten 
valmisteen ulkonäkö 
on kypsennyksen 
myötä muuttunut.   

 

 

20 min 
Buffet, valmisteiden 
maistelu ja niistä 
keskusteleminen. 

 

Korostetaan, että 
kyseessä on maistelu → 
täytyy huomioida, että 
kaikille riittää. Pohditaan, 
miten valmisteiden maku 
on muuttunut ja miltä 
ruoka näyttää? Onko 
esillepanolla merkitystä? 

 

 

Jokaiselle oppilaalle 
yksi tortilla, joka 
jaetaan neljään 
osaan, jotta saa 
maistella kaikkia 
täytteitä vähän. 
Lisäksi kasvikset ja 
ranskankerma. 
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5 min 

 

Tunnin lopetus. 
Lomakkeiden ja 
palautteiden 
kerääminen ja 
kiittäminen tunnista 
(mahdollisesti joku 
positiivinen palaute). 

 

  

 

Tehtävälomakkeen täyttöä: 
 

Luokassa olevan oppitunnin aikana: 
1. Valmisteen nimi 
2. Mistä aineksista valmiste on tehty? 
3. Valmistajan nimi? 
4. Missä maassa se on valmistettu? 
5. Kuinka paljon valmisteessa on 
● proteiinia? 
● rasvaa? 
● suolaa? 

 

Oppitunti, jonka aikana käydään kaupassa: 
1. Kuinka paljon valmiste maksaa? 
2. Vertaa tuotetta naudan jauhelihaan ja broilerin fileesuikaleisiin: 

a. Paljonko jauhelihalla ja kyseisellä valmisteella on hintaeroa (kilohinta ja 
pakettihinta)? 

b. Proteiinin määrä? 
c. Rasvan määrä? 
d. Suolan määrä? 
e. Lisäaineet? 
f. Päiväys (parasta ennen, viimeinen käyttöpäivä) 
g. Ympäristömerkit / kierrätysmerkintää 

3. Missä hyllyssä/ mitä muita tuotteita samassa hyllyssä on? 
4. Mitä muita kasviproteiinilähteitä löydät kaupasta, millä voit korvata ruoassa 

olevan lihaproteiinin (palkokasvit, esim. linssit, pavut, herneet jne.) 
5. Jos jää aikaa, käydään Punnitse & Säästä liikkeessä ja vertaillaan kuivatuotteena 

myytävien palkokasvien kilohintoja? 
 

→ Lomakkeessa puhekuplat tunnilla heränneistä asioista (kääntöpuoli) 
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LIITE 2 

Ainedidaktisen kehittämisprojektin tuntisuunnitelma (kasviproteiinivalmisteet 
kaupassa) 

 

Opetuskerran aihe: Tutustua K-Supermarketissa (Espoontori) kasviproteiinivalmisteisiin 
kuluttajan näkökulmasta kauppavierailulla. 

 

Opetuskokonaisuuden ydinkysymykset:   

Mitä tietoja kasviproteiinivalmisteiden pakkauksista löytyy? Mistä tuotteet löytyvät? 
Mitä muita hyviä kasviproteiinin lähteitä (pavut, linssit jne.) kaupasta löytyy? 

 

Mitä sisältöjä opetusaiheesta on opetettu aikaisemmin? 

Toisella ryhmällä valmisteita on käsitelty aiemmin edellisellä opetuskerralla, toisella 
ryhmällä vastaava kerta tulossa seuraavalla tunnilla. 

 

Opetuskerran tavoitteet: 

Tutustuttaa oppilaat kasviproteiinivalmisteisiin kuluttajan näkökulmasta (hinta, tuotteen 
houkuttelevuus, sijainti kaupassa). Muistuttaa, kuinka julkisilla paikoilla käyttäydytään. 

 

Arviointitapa: 

Arvoimme sitä, kuinka oppilaat käyttäytyvät julkisilla paikoilla. 

 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?  

Ennen kauppaan lähtöä oppilaille näytetään video: Mitä jos maailma muuttuisi 
vegaaniseksi? 

 

Palautteen antaminen: 

Palaute kerätään tehtävävihkon puhekupliin. 

 

Ajankäyttö 
Tehtävä ja sen 

tavoite 

Opetustapahtuman 
organisointi: 
Oppimistehtävät, 
opetusmenetelmät ja 
kriittiset kohdat 

Materiaalit ja 
välineet 
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Kaupassa 
käynti 2. 

oppituntina: 
15min 

Esittely aiheeseen 
Liikennesäännöt 
muistutetaan! 

Aiheeseen orientoidaan 
kertomalla oppilaille tunnin 
tavoitteet kysymysten 
muodossa. Miten liha 
voidaan korvata ruoassa? 
Miksi lihan käyttöä tulisi 
vähentää? 
Aloitetaan pohtimalla, miksi 
lihan käyttöä tulisi vähentää 
(hiilijalanjälki jne.) Yle-
Kioskin video: 
https://youtu.be/ZKXecLZN
bvs 

 

Taululla tunnin 
tavoitteet kysymysten 
muodossa. Pöydällä 

esimerkkejä 
kasviproteiinin 

lähteistä: 
Soijarouhe/soijasuikal
eet, linssejä, papuja, 

kikherneet. 

Kaupassa 
käynti 1. 

oppituntina: 
15 min 

 

 

Tämän jälkeen tutustutaan 
kasviproteiinin lähteisiin 
konkreettisesti (tuotteita 
pöydällä esillä) oppilaiden 
kanssa keskustellen.  Lisäksi 
johdatus kestävään 
kulutukseen. 

 
Jaetaan oppilaille lomakkeet 
ja käydään niiden sisältö 
tiivistetysti läpi, jotta 
oppilaat tietävät, mitä 
kaupassa tulee tehdä. 
Jokaiselle ryhmälle 
nimetään ennen kauppaa 
menoa 
kasviproteiinivalmiste, josta 
etsitään tarkemmin tietoa 
kauppareissun aikana. 
Valmisteen nimi kirjoitetaan 
luokassa lomakkeeseen, 
jotta oppilaat muistavat sen 
kaupassa. 

 

Jokaiselle oppilaalle 
tehtävälomake. 

 
       20min 

Siirtyminen 
kauppaan 

Parijonossa, toinen opettaja 
jonon edessä ja toinen 
takana. Liikennesääntöjä 
noudattaen! 

Tehtävävihko ja 
kynät 
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20min 

Kaupassa 
tuotteiden 
etsimistä ja 
tutkimista. 

Ennen kauppaan sisälle 
menoa kootaan oppilaat 
yhteen. Sovitaan kellonaika, 
jolloin kokoonnutaan 
takaisin kaupan eteen. 
Ennen koululle lähtöä 
tarkistetaan nimilistasta, että 
kaikki ovat paikalla. 

 

Lomakkeet ja 
nimilista oppilaista. 

20min 
Siirtyminen 
koululle 

Parijonossa, toinen opettaja 
jonon edessä ja toinen 
takana. Liikennesääntöjä 
noudattaen! 

 

Kaupassa 
käynti 2. 

oppituntina: 
15min 

Löydösten 
kokoonpano, 
yhteenveto 
opetusjaksosta. 

Käydään läpi mitä kaupasta 
löydettiin. 
Tarvittaessa voidaan näyttää 
WWF:n kestävän kehityksen 
video. 
Yhteenveto 
opetuskokonaisuudesta ja 
palautteiden kerääminen. 

 

Kaupassa 
käynti 1. 

oppituntina: 
15 min 

 

 

Kerätään oppilailta 
lomakkeet talteen seuraavaa 
tuntia varten. Onhan 
jokaisella nimi 
lomakkeessa?  Ei 
yhteenvetoa: 
opetuskokonaisuus jatkuu 
seuraavalla tunnilla. 
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LIITE 3 

 

Tehtävävihko 
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