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1 Johdanto 

 
Nykyään ruoka näkyy mainoksissa lehdissä, televisiossa ja kadunvarsilla. Ruoka näkyy 

vahvasti myös eri medioissa, kuten televisiossa, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Ope-

tuskokeilumme avulla halusimme innostaa oppilaita miettimään ruoan visuaalista ulko-

näköä ja pohtimaan mainosten tarkoitusta, sekä mainoksissa käytettyjä vaikutuskeinoja.  

 

Oppilaan tunne- ja kokemusmaailmaan liittyvä aistituntemustaito on mediataitojen li-

säksi tärkeä osa visuaalisen tulkinnan rakentamista. Molemmat aihepiirit kytkeytyvät 

myös vahvasti lapsen ja nuoren arkeen ja yleiseen hyvinvointiin. 

Valitsimme soveltavan harjoittelun koulun sen mediapainotuksen vuoksi, sillä ha-

lusimme ehdottomasti ottaa median, medialukutaidon ja sosiaalisen median osaksi ope-

tuskokeiluamme. Halusimme tuoda ryhmämme jäsenten erilaiset taustat ja osaamisalat 

esiin. Opetuskokeilumme pääteemat yhdistyivät ryhmäläisten vahvuuksista mainosalaa, 

Sapere –makukouluosaamista ja sosiaalista mediaa kohtaan. 

Lopulta päädyimme suunnittelemaan hyvin laajan ja monialaisen opetuskokonaisuuden, 

jossa jokainen opetettava asia voidaan nähdä johdantona ja vuorovaikutussuhteena seu-

raavan asian kanssa. Aistit pohjustivat mainosten tulkintaa, mainokset edelsivät ruoka-

kuvien katselemista ja ruokakuvien arviointi oli pohjana oman ruokakuvan ottamiselle. 

Näin ollen, mikään osa-alue ei jäänyt irralliseksi, vaikka asiaa olikin paljon ja aikaa vä-

hän. 

Uskomme, että nuoren kiinnostus ruokablogeihin ja ruokakuvaamiseen parantaa oppi-

laiden ruoanlaittotaitoja ja ruokatietämystä, eli juuri niitä asioita, joihin kotitalousopet-

taja työssään pyrkii. Kun ruoka herättää kiinnostusta, siihen panostetaan ja siitä tulee 

harrastus. Tällöin oppilas kokeilee uusia reseptejä, kehittyy ruoanlaittotaidoissaan ja 

kykenee valmistamaan vaativiakin ruokia. Ruoasta tulee osa vapaa-aikaa ja se tuo iloa 

nuoren arkeen. Sitä ruoka parhaimmillaan onkin, ja siihen kotitalousopettajien tulisi 

nuoria kannustaa: terveellisestä, hyvänmakuisesta ruoasta nauttimiseen.  

Kun nuori kiinnostuu ruoasta, hän alkaa aistia sitä uudella tavalla. Hän maistelee ja 

haistelee ruokaa tarkemmin, etsii uusia makuelämyksiä ja haluaa maistaa eksoottisiakin 

makuja. Kiinnostus ruokaan laajentaa näin nuoren ruokatietämystä ja samalla myös 
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ruokavaliota. Jälleen kerran kotitalousopettaja voi kokea onnistuneensa työssään, kun 

oppilas ei syö vain omenaa, vaan hän syö vihreää, kirpeää ja kovamaltoista omenaa. 

Tällöin kaikki aistit havainnoivat syötyä ruokaa ja kiinnostus ruokaan ja sen eri vivah-

teisiin syvenee entisestään. 

Emme ehkä päässeet näin pitkälle opetuskokeilussamme, eikä varsinaisesti ollut tarkoi-

tuskaan, mutta toivomme oppilaiden muistavan opetuskokeilumme ja sen antaman uu-

denlaisen annin vielä pitkään. Osa oppilaista otti tuntimme jälkeen ruokakuvia kotonaan 

leipomista leivoksista, jotta pystyi esittelemään niitä kotitalousopettajalleen. Muutama 

oppilas puolestaan otti kuvia seuraavalla kotitaloustunnilla tekemistään kääretorttu-

leivoksista, jotta voisi esitellä taidonnäytteitään kavereilleen. Niinpä saavutimme aina-

kin osan tavoitteestamme ja ainakin annoimme oppilaille ajatuksen siitä, kuinka ruoka 

voisi linkittyä omaan arkeen myös harrastuksen muodossa. 

Opetuskokeilumme pyrki kuvailemaan mediavälitteisten mainoksien viestejä kuluttajaa 

kohtaan. Oman ruoka-aterian valmistaminen ja sen kuvaaminen antoivat ruoanlaiton 

ohessa mahdollisuuden pohtia median tarjoamien ruokakuvien pohjalta houkuttelevuut-

ta ja mainosten merkitystä ruoanvalintapäätöksiin. Jätämme alla olevan sitaatin johdan-

tomme lopuksi kiteyttämään moniulotteista opetuskokeiluamme ja sen kaikkien osien 

merkityksiä toinen toisilleen. 

”Ilman kokemuksia ei ole mitä kuvailla, ilman sanoja ei voi kuvailla kokemuksia” 

(Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma, 2010). 
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2 Nuori markkinoinnin ja kaupallisen median tulkitsijana 

 
2.1 Media, mediakasvatus ja medialukutaito 

 
Viime vuosikymmenien aikana syntynyt markkinoinnin ja kaupallisen median täyttämä 

teknologiayhteiskunta on tuonut mukanaan sekä hyötyjä että haittoja ja haasteita (Kulut-

tajakasvatuksen strategia, 2010, 15). Markkinoinnin ja kaupallisen median kanssa pär-

jääminen vaatii medialukutaitoa. Arkiympäristömme on täynnä erilaisia viestejä ja är-

sykkeitä, joista suuri osa tulee markkinoiden ja kaupallisen median kautta. Aikuisetkin 

ovat usein hukassa nykyaikaisessa mediaympäristössä ja kokevat sen haasteet vaativina. 

Medialukutaito onkin elämänmittainen oppimisretki. (Kuluttajavirasto, 2012; Kuluttaja-

kasvatuksen strategia, 2010, 15.)  

 

Kupiaisen (2002) mukaan mediataito ”muodostuu yhteisöllisessä toiminnassa, jossa on 

mahdollista jakaa kokemuksia ja maailmaa; mitä itse olemme ymmärtäneet ja omaksu-

neet ja mihin panostamme ja mitä voimme panostuksistamme luoda ja kehittää”. Hyvä 

medialukutaito pitää sisällään monipuoliset kyvyt lukea, tulkita, ilmaista ja luoda erilai-

sia viestejä monenlaisissa medioissa. Medialukutaito on myös osa yksilön elämänhallin-

taa ja kykyä olla vaikutusvaltainen toimija, joka kykenee pohtimaan ja tekemään valin-

tojaan kriittisesti ja vastuullisesti erilaisissa tietoyhteiskunnan arkitilanteissa. (Kulutta-

javirasto, 2012; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004, 39; Kuluttajakas-

vatuksen strategia, 2010, 15; Kupiainen, 2002, 80.) 

Tällä hetkellä elävä 12–15 -vuotiaiden joukko on syntynyt keskelle mediayhteiskuntaa. 

Heille on pakostakin kehittynyt tiiviimpi suhde ympäristönsä olemukseen kuin heidän 

vanhemmilleen. Taitavaltakin vaikuttava tietotekniikan ja median käyttäjä on kuitenkin 

vasta-alkaja suunnattomassa tietoviidakossa, jossa vaaditaan elämänkokemuksen muka-

naan tuomaa kriittistä pohdintaa. Elämänkokemukseltaan lapset ovat edelleen lapsia. 

(Kuluttajakasvatuksen strategia, 2010, 15.)  

 

Murrosikäisten monipuolisten medialukutaitojen kehittäminen on tärkeää ja asettaa kou-

lutukselle haasteita. Haasteisiin peruskoulut näyttävätkin jo vastanneen jonkin verran, 

jos tarkastelee vuoden 2004 perusopetussuunnitelman antamaa mielikuvaa. Perusope-

tussuunnitelmassa (2004) näkyy useita yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin integroita-
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via aihekokonaisuuksia, joilla on joko suora tai ainakin tukeva vaikutus hyvien me-

dialukutaitojen kehittymiselle. (POPS 2004, 38–43.) 

 

Kuluttajakasvatuksen strategiaa (2010) lukiessa tulee kuitenkin sellainen mielikuva, että 

strategia ei katso mediataitojen opettamisen nykyisellään vastaavan oppilaiden tarpeita. 

Media- ja kuluttajakasvatuksen aihepiirien ja painopisteiden uudelleen arviointia pide-

tään strategiassa suotavana. Medialukutaito on välttämätön selviytymistaito, jota tulee 

kehittää verkkoyhteiskunnassa. (Kuluttajakasvatuksen strategia, 2010, 15, 18, 22.)  

Ajalle tyypillistä on myös tietotaidon tarpeiden jatkuva muutos, jonka vuoksi media- ja 

teknologia osaamisen tulisi olla pysyvä osa 12–15 -vuotiaidenkin opetusta lukemisen, 

kirjoittamisen, laskemisen ja muita perustaitojen ohella. Vaikka puhutaankin, että kulut-

taja- ja mediakasvatus tulee alkaa yhä nuorempana niin ei voida ajatella, että aiemmin 

annettu opetus riittäisi takaamaan itsenäisen pärjäämisen myöhemmin. Kehitys ei py-

sähdy, eikä opetuskaan voi pysähtyä tiettyyn ikään. (Kuluttajakasvatuksen strategia, 

2010, 15–16, 18.) 

Mediataitoja olisi hyvä opettaa ryhmätyön ja toiminnallisten tehtävien kautta. Nuorten 

toimintaan vaikuttavat luontaisesti ikäkehitykseen kuuluva itsenäistyminen ja kaveripii-

rien vaikutuksen voimakas kasvu. Nuorten tulee voida itse osallistua toiminnan suunnit-

teluun ja arviointiin, sekä saada mahdollisuus rakentaa tietojaan ja taitojaan yhdessä it-

selleen tärkeiden ihmisten, ikätovereidensa kanssa. Yhdessä toimiminen osana oppimis-

ta ei ole vain mieluisaa vaihtelua opetusrutiineihin vaan myös tärkeää. Yhteisön vuoro-

vaikutus edistää sen kautta opittujen taitojen omaksumista pysyviksi toimintamalleiksi. 

Samalla opetus voi ottaa huomioon nuoren kehitysvaiheen edellytyksen ja tarpeet. 

Ryhmissä jaetut oivallukset toimivat varmasti teorian takomista paremmin. Nuorten 

keskuudessa laajempi asenteellinen muutos lähtee nopeammin käyntiin, jos voidaan 

vaikuttaa myönteisesti suurempaan ryhmään kuin vain yksittäisiin toimijoihin kerral-

laan. (Kuluttajakasvatuksen strategia, 2010, 20–21, 23; Jarasto & Sinervo, 1999, 11–12, 

15, 18–19, 48–49.) 

Myös hyvä syy korostaa medialukutaitojen merkitystä opetuksessa juuri 12–15 vuotiail-

le on, että nuoren itsenäisyys kodin ulkopuolisessa maailmassa on jo pienempiä lapsia 

huomattavasti suurempaa. Nuoret vaativat ja heille myös annetaan yhä enemmän mah-

dollisuuksia päättää omista asioistaan elämän eri alueilla. Siksi tietoyhteiskunnassa ta-
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pahtuvan koulutuksen tulisi pitää sisällään tiedonhallintaa, monikulttuurisuus ajattelua, 

järjestelmällistä ajattelua, syy-seuraussuhteiden tutkimista, ongelmanratkaisutaitoja, eri 

asioiden elinkaariajattelua, ennakointia, luovaa innovatiivisuutta, visuaalisia vaikutus-

keinoja ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Mediakasvatuksen selkeällä lisäämisellä in-

tegroituna eri oppiaineissa saadaan aikaan yksilöitä ja ryhmiä, jotka kykenevät toimi-

maan harkitusti, vastuullisesti ja vaikutusmahdollisuutensa tiedostaen kansainvälisessä 

tieto- ja mediapainotteisessa yhteiskunnassa. (Kuluttajakasvatuksen strategia, 2004, 22, 

25–26, 32–33; Jarasto & Sinervo, 1999, 11–12, 31.) ”Mediakasvatuksen tavoitteena ei 

ole niinkään tieto vaan taito, jonka avulla voi kokea pystyvänsä osallistumaan merkitys-

ten luomiseen, ilmaisemiseen ja tunnistamiseen” (Kupiainen, 2002,  79). 

 

Hyviin mediataitoihin kuuluu myös laaja osuus tieto- ja viestintäteknologiasta, joka 

voikin olla oma oppiaineensa, mutta on suotavaa, että teknologiaosaamisen kautta saatu 

tieto osataan yhdistää erillisen toiminnan kautta kiinteäksi osaksi mediataitoja kehittä-

vää kokonaisuutta. Olisi löydettävä hyviä polkuja ja toimintatapoja yhdistää eri osa-

alueita helposti hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi. (Kuluttajakasvatuksen strategia, 

2010, 19.) 

 

2.2 Sosiaalinen media opetuksessa 

 
Ulkomailla, esimerkiksi Maltan yliopistossa, on jo kursseja, joiden avulla  

opettajaopiskelijoita kannustetaan ottamaan sosiaalinen media osaksi opetusta.  

 
“The study-unit is designed to support teacher trainees in the adoption of alter-
native teaching practices for the 21st century classroom. The unit will explore a 
perspective of e-learning that relies on social collaboration and connectivist' 
modalities using online tools, methods and modes.”  (The University of Malta, 
2013.) 

 

Hyviksi opetusvälineiksi mainitaan muun muassa erilaiset blogit, wikit, facebook ja 

twitter. Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksessa ei kuitenkaan ole vastaa-

vanlaista kurssia, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että sosiaalista mediaa ei juuri 

käytetä opetuksen osana.  
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Vanessa Camilleri, Maltan yliopiston tietotekniikan opettaja, kehottaa aktivoimaan op-

pilaat sosiaalisen median avulla. Oppilaat voivat esimerkiksi tunnin aikana reflektoida 

saamaansa tietoa ja lähettää kommenttinsa saman tien twitteriin. Vaikka usein ajatel-

laan, että kännyköiden ja puhelimien käyttö tunnilla häiritsee opetusta ja opetukseen 

keskittymistä, Camilleri on toista mieltä. Hänen mukaansa tulee huomioida erilaiset op-

pijat ja antaa jokaisen oppia omalla tavallaan. (Camilleri, 2014.) Erilaista oppijuutta 

voidaankin tukea nimenomaan sosiaalisen median avulla.  

 

Monet blogit voi luoda ilmaiseksi ja niiden käyttöönotto on hyvin helppoa (Kalliala & 

Toikkanen, 2011, 109). Täytyy kuitenkin muistaa, että sosiaalisen median käyttö ope-

tuksessa vaatii opettajalta paljon valmistelua ja jopa ylimääräistä työtä välineiden help-

poudesta huolimatta (Hasanzadeh, 2010). Vain huolellisen etukäteissuunnittelun avulla 

voi taata, että sosiaalisen media välineet toimivat tehokkaasti opetuksen osana ja tuke-

vat opetusta (Boulos, Maramba & Wheeler, 2006). Jos sosiaalisen median välineet tun-

tuvat oppilaasta irrallisilta, eikä niitä kytketä tarpeeksi hyvin osaksi opetusta, voivat vä-

lineiden hyödyt jäädä haittoja pienemmiksi. Tällöin oppilaan voimavarat saattavat kulua 

teknisen ympäristön ymmärtämiseen, eikä voimia jää opeteltavan asian opiskeluun. 

(Kalliala & Toikkanen, 2011, 86.) 

 

Camilleri kannustaa sosiaalisen median käyttöön ja avoimiin oppimisympäristöihin, sil-

lä tällöin materiaali on kaikkien käytettävissä. Hänen mukaansa tietoa kannattaa jakaa. 

Camilleri kuitenkin muistuttaa, että avoimissa oppimisympäristöissä on syytä muistaa 

oppilaiden tietosuoja. Oppilaiden on syytä käyttää nimimerkkejä, eikä koulua, luokkaa 

tai oppilaiden nimiä ole syytä paljastaa.  (Camilleri, 2014.)  

 

2.3 Aistikokemukset media- ja markkinointiviestien tulkkina 

2.3.1 Aistit ja aistien tehtävät 

 
Aisteja voidaan tarkastella aistijärjestelmänä, jossa aistireseptorisolujen kokema ärsytys 

muuntuu hermoimpulsseiksi, jotka kulkevat hermosyiden välittäminä aivojen useisiin 

eri osiin, joissa aistimus lopulta rekisteröidään, tulkitaan ja tallennetaan osaksi tietoa. 

Näin aistien kautta syntyy informaatiota. Aistihavainnon kokeminen muodostuu sen ai-

vojen osan, joka on informaation vastaanottajana, värittämäksi. Ihmisen aisteja ovat nä-
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kö-, haju-, maku-, tunto- ja kuuloaisti, joista jokainen muodostaa oman toiminta-

alueensa eli yhden aistipiirin. (Tuorila, Parkkinen & Tolonen, 2008, 10, 12.) 

 

Ruoan ulkonäkö muodostuu monista erilaisista näköaistilla havaittavista ominaisuuksis-

ta. Tuttuja elintarvikkeita tunnistetaan jo ulkonäöltä ja niille asetetaan aiempien koke-

musten perusteella erilaisia odotuksia koskien hajua, makua ja rakennetta. ”Ruoan nä-

keminen ohjaa muita aistihavaintoja, jotka täydentyvät ruoan nauttimisen eri vaiheissa”. 

Ruoan ulkonäöllä, esillepanolla, väreillä ja muodoilla, sekä aterian ympäristöllä ja väli-

neillä, on kaikilla merkitystä ruokahalun heräämiselle. (Tuorila ym., 2008, 11, 18–19,  

24–25.) 

 

Hajuaisti antaa tietoa raaka-aineen tai tuotteen laadusta ja syötävyydestä. Ihmiset teke-

vät helposti hajun kautta päätöksiä tuotteen miellyttävyydestä, tai sen vastenmielisyy-

destä. Haju on vahva muistojen laukaisija, jonka kautta voidaan palauttaa mieleen van-

hoja kokemuksia, jotka vaikuttavat siihen millaisena jokin haju koetaan. Hajujen tarkka 

tunnistaminen ja nimeäminen on haastavaa, ja hajuaistin herkkyys on yksilöllistä. (Tuo-

rila ym., 2008, 27–30, 32.) 

 

Tuntoaisti muodostuu kosketustunnosta, lihastunnosta, lämmön- ja kylmän aistimuksis-

ta ja kemotunnosta. Tuntoaistin kautta aistitaan kosketusta, kipua, lämpötilaa ja lisäksi 

saadaan tietoa kehon asennosta ja liikkeistä. (Tuorila ym., 2008, 54–55.)  

 

Makuaistimus syntyy pääasiassa kielen makunystyjen ulkoreunoissa sijaitsevien ma-

kusilmujen kautta. Puhekielessä mauksi mielletään usein ”suussa muodostuva kemiallis-

ten aistimusten yhteisvaikutelma”, joka tunnetaan myös käsitteenä flavori eli maitto. 

Makuaistimus on kuitenkin yksi osa flavoria kemotunnon ja retronasaalin hajun ohella. 

(Tuorila ym., 2008, 38, 40.) Makea, suolainen, hapan ja karvas maku ovat jo pitkään 

tunnistettu mauksi, mutta umami on lisätty makujen joukkoon vasta 1990-luvulla. Osa 

aiemmin makuina pidetyistä ominaisuuksista, kuten pistävä, kuuluvat nykyään kemo-

tuntemuksien piiriin. (Tuorila ym., 2008, 40.) ”Ruoan ja juoman nauttimisen yhteydessä 

makureseptorit altistuvat ärsytykselle samanaikaisesti”. Ruoan maun aistimisessa tapah-

tuukin useiden makujen ja kemotuntemuksien yhtäaikaisuutta ja perusmakujen erittely 

ei aina ole helppoa. Makuaistin luontainen herkkyys vaihtelee, mutta käytännössä lähes 

kaikki ihmiset oppivat ainakin harjoittelun kautta tunnistamaan kaikki viisi perusmakua. 
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Monet tuotteet raaka-aineet ja tuotteet, kuten esim. appelsiini, sisältävät samanaikaisesti 

useita makuja. (Tuorila ym., 2008, 41–42, 44.) Makumieltymykset ovat yksilöllisiä ja 

usein kulttuurillisia. Makea on kuitenkin maku, jota pidetään kaikissa kulttuureissa 

miellyttävänä. Karvaaseen ja happamaan taas liitetään useammin kielteisiä kielikuvia. 

(Tuorila ym., 2008, 45, 53.) 

 

Kuuloaisti kertoo rakenneominaisuuksista erilaisten syömiseen ja juomiseen liittyvien 

äänien kautta, esim. rapsahtavilla kekseillä, rouskahtavilla kasviksilla ja poreilevilla 

juomilla on kaikilla oma ominaisäänensä (Tuorila ym., 2008, 59).  

 

Aistit luovat kokemuksia, jotka tallentuvat muistoina aivoihin. Esim. kokemus, joka 

tunnistetaan ruoan makuna, syntyy makuaistin ja retronasaalin hajuaistin luoman yh-

teisvaikutelman kautta. Mitä useampi aistipiiri on osallisena tiedon ja mielikuvan luo-

misessa, sitä voimakkaampia yhteisvaikutelmista syntyy. Syntyy tuttuuden tunne. (Tuo-

rila ym., 2008, 12.)  

 

Elintarvikkeiden rakenteen aistiminen tapahtuu moniaistisesti kolmen eri aistipiirin yh-

teistyössä. Näköaistin kautta luodaan ensimmäisenä visuaalinen havainto elintarvik-

keesta, jonka pohjalta ihmisillä on usein odotuksia koskien elintarvikkeen muita aistit-

tavia ominaisuuksia. Kun elintarvike sitten otetaan käsiin, niin käsien tuntoaisti osallis-

tuu rakenteen havainnointiin yhdessä näköaistin kanssa. Keskeisin rooli onkin tuntoais-

tilla. Ensimmäisellä puraisulla mukaan liittyy tuntoaistin suutuntuma, joka antaa uutta 

informaatiota aivojen käsiteltäväksi koskien elintarvikkeen rakennetta. Pureskelun  

kautta myös kuuloaisti osallistuu rakenteen arviointiin. Nielemisen ja suuhun jäävän ra-

kenteen jälkivaikutelman havainnointia hoitaa lopuksi vielä tuntoaisti. (Tuorila ym., 

2008, 54–55.) 
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Taulukko 1. Ruoan ja juoman ominaisuuksien aistiminen 

 

Ruoan ominaisuus Osallistuvat aistit 

Ulkonäkö 
Rakenne (ennakointi) 

← Näköaisti 

↓  

Aromi tai haju ←  Hajuaisti 
-        nuuhkaistu haju eli ortonasaali haju 

↓  

Flavori (maitto) ← Makuaisti 
     Hajuaisti 

-            suun kautta havaittu haju eli retronasaali haju 
     Tuntoaisti 

-            kemiallisia tuntemuksia vastaanottava tuntoaistin osa 

↓  

Lämpötila ←  Tuntoaisti 
-             kylmän ja kuuman tuntemukset 

↓  

Rakenne ←  Tuntoaisti 
-             kosketustunto (rakenteen keveät pintakosketukset) 
-             lihastunto (pureskelun ja muun voimankäytön tuottamat havainnot) 

      Kuuloaisti (rapeus) 

 

(Tuorila ym., 2008, 11.) 

2.3.2 Aistit ja todellisuus 

 
Aistit muovaavat ympäröivän todellisuutemme, joka on aivoissa aistien välittämän tie-

don kautta rakentuva ympäristö. Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen kokemus 

omasta todellisuudestaan, joka on värittynyt meille ominaiseksi sisäiseksi maailmaksi 

siinä prosessissa, jossa aivot käsittelevät aistien niille syöttämää informaatiota ja yhdis-

tävät sen omaan, opittuun kokemusmaailmaamme. Niinpä meillä on yksilöllisiä oletuk-

sia siitä, millaisia asioita tietyt aistiärsykkeet pitävät sisällään, ja näiden oletusten mu-

kaisesti myös havaintomme rakentuvat henkilökohtaiseksi kokemukseksi ulkomaail-

masta. (McDonald, 2009, 65–66.)  

 

Voimme saada pienenlaisen aavistuksen siitä mitä päämme sisällä tapahtuu, kun pois-

tamme esim. jonkin jokapäiväiseen elämäämme kuuluvan  aistin ja katsomme millai-

seksi käsityksemme ulkomaailmasta rakentuu loppujen käytettävissä olevien aistien vä-
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littämän informaation kautta. Tuorila ym. (2008) käyttävät esimerkkinä edellä mainitun 

kaltaisesta aistien toiminnasta informaation välittäjinä Voipion (2004) ajatuksia.  

 

”Sokea syö sielunsa silmillä. Sokea voi sokeudestaan huolimatta ”nähdä” ruoan, 
valmiit ateriat ja raaka-aineet ”sielunsa silmillä”. Ruoan ”näkeminen” johtuu 
voimakkaista mielikuvista. Tuoksu on ruoan ”näkemisessä” tärkein eli hajuaisti 
korvaa ensimmäisenä näköaistia. Vasta kaukana hajun perässä tulee maku. 
Tuoksu kertoo esim. juuresten, hedelmien, kananmunien, kalan ja jauhojen moit-
teettomuudesta; ne ”näyttävät” kauniilta. Myös kuulo vaikuttaa siihen, miltä 
ruoka ”näyttää”. Jos tuore kurkku tai paprika rusahtelee hampaissa sopivasti, 
niin ne myös ”näyttävät” tuoreilta ja kirkkaanvärisiltä. Tuntoaistilla on oma roo-
linsa ruoanlaitossa, käsin tunnusteltaessa elintarvikkeet ”näkee” eri tavoin kuin 
jos ainoa kosketus olisi laittaessa ruokaa haarukalla suuhun. Sokealle tieto ja 
uteliaisuus merkitsevät paljon; kun tietää jonkin olevan niin, sen myös ”näkee” 
selvästi, mikä taas ruokkii mielikuvia.” (Tuorila ym., 2008, 19.) 

 

Ihmisen sisäisellä maailmalla on jonkin verran yhteisiä piirteitä ulkoisen todellisuuden 

kanssa, mutta ei niin paljon kuin voisi luulla. Sisäisen maailmassa toimiva ns. käsittely-

järjestelmä on helposti tietämätön erehdyksistään ja sitä voi harhauttaa helposti. Käsitte-

lyjärjestelmä näkee, mitä se odottaa näkevänsä, ja kuulee, mitä se odottaa kuulevansa. 

(McDonald, 2009, 65.) 

 

Tarkastelemalla ja vertailemalla, omien aistien ja muiden ihmisten aistien antamaa in-

formaatiota, on mahdollista hahmottaa automaattisia oletuksia, jotka ovat juurtuneet sy-

välle aivoihin. Perushavaintokanavat, kuten näkö–, kuulo– ja kosketusaisti, ovat aivois-

sa tapahtuvan monikerroksisen automaattisen esikäsittelyn värittämiä. Aivoilla on en-

nakko-odotuksia siitä miten maailma käyttäytyy ja ne muovaavat muita havaintoja näi-

den ennakkokäsitysten mukaan. Ilmiöllä on selviä vaikutuksia näkö-, kuulo-, tunto-, ja 

makuhavaintoihin, sekä myös monimutkaisempiin aistimusyhdistelmiin. (McDonald, 

2009, 65–66.) 

 

2.3.3 Moniaistisuus ja sen mahdollisuuksia    

 
”Moniaistisuus eli multisensorisuus tarkoittaa monen aistin kautta yhtäaikaisesti 

saatua aistikokemusta” eli ihmisen havaintoa ympäristöstään useiden eri aistien kautta. 

Moniaistisuutta voidaan käyttää hyvinvoinnintuottamiseen ja se on tuttu käsite esim. 

vammaistyössä, jossa se on osa opetus-, kuntoutus ja terapiatyötä. Moniaistisia työme-
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netelmiä ovat esim. musiikki, draama, tanssi, erilaiset muistelu- ja eläytymismenetel-

mät. Moniaistisuutta hyödynnetään myös oppimistiloissa ja oppimisessa, sillä 

”[k]äyttämällä samanaikaisesti useita aisteja aktivoivia elementtejä voidaan tukea ja te-

hostaa oppimista”. Aistien-menetelmä –kirja tuo esiin sen miten koko ihmiselämä on 

esim. kyllästetty elämään ja ympäristöön liittyvillä taustaäänillä, joita voidaan käyttää 

hyväksi kun rakennetaan aistitilaa esim. opetuskäyttöön.  (Räty, Sivonen, Saarela, Lau-

rikainen & työryhmä aistimenetelmä, 2014, 26 & 42.)   

 

”Aistien–menetelmän taustana ovat elämyksellinen, kokemuksellinen, yhteisöl-
linen ja projektioppiminen. Menetelmässä hyödynnetään ihmisten tilanteessa 
kokemaa elämystä, sekä sen herättämiä aikaisempia kokemuksia ja tunteita. 
Moniaistinen ympäristö voi toimia yhteisöllisyyden edistäjänä ja sitä kautta op-
pimisen väylänä. Kokemuksia, tunteita ja näkemyksiä jaetaan moniaistisessa 
ympäristössä ihmiseltä toiselle. Yksilön oppimiseen vaikuttaa vahvasti yksilön 
oppimistyyli. Erilaisia oppimistyylejä ovat auditiivinen (kuuloaisti), visuaalinen 
(näköaisti) ja kinesteettinen (koko vartalon liikkeet) oppimistyyli. Oppija hank-
kii tietoa ja muistaa asioita aistien kautta. Usein jokin aisteista on toisia do-
minoivampi. Oppimistyylien huomioiminen opetuksessa tarkoittaa käytännössä 
opetusmenetelmien monipuolisuutta, opiskelijan tietoisuutta omasta oppimistyy-
listään ja erityisesti oppimaan oppimisen tuomista osaksi koko oppilaitoksen 
kulttuuria.” (Räty ym., 2014, 47.)  

 

Räty ym. tuovat esiin Shamsin ja Seitzin näkemyksen, että moniaistisuus tukee parhai-

ten aivojen toimintaa ja sopii ihmisen oppimiseen, sillä ”[e]ri aistit aktivoivat ihmisen 

toimintoja eritavalla”. Esimerkiksi äänet ja tuoksut saavat olemassa olevien muistojen 

kautta oppijan liittämään tapahtumia aiemmin oppimaansa. Rädyn ym. mukaan Lehti-

nen, Haapala & Dahlström (1993) toteavat musiikin ja äänien herättävän ”tunteita ja ha-

vaintoja aikaisemmista kokemuksista, omasta persoonallisuudesta, odotuksista ja muista 

samanaikaisista ärsykkeistä” ja Luojuksen (2011) arvioivan oppimistuloksien paranevan 

sen mukaan mitä useamman aistin avulla opetusta havainnollistetaan. Kahden aisti-

kanavan kautta saatu aistiärsytys on voimakkaampaa kuin yhden aistin kautta saatu är-

syke. (Räty ym., 2014, 47.) 

 

”Muistelu tarkoittaa toimintaa, jossa muistoja palautetaan mieleen sekä jaetaan 

muiden kanssa”. Yhtenä tarkoituksena on muistelun kautta yhdistää menneisyyttä ny-

kyisyyteen ja tuoda esiin elettyä elämään. Muistelumenetelmässä moniaistisuus tukee 

muistelutyötä, kun eri aistien kautta ”saadut elämykset aktivoivat muistoja”. Muistelun 
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apuvälineinä voidaan käyttää esim. kuvia, ääniä, sanoja, makuja, tuoksuja, kosketusta ja 

liikettä. (Räty ym., 2014, 42–43.) 

 

Aisteja ja moniaistisuutta tutkitaan ja hyödynnetään monilla aloilla. Aistivaraisen arvi-

oinnin kehitystyössä on mukana monia eri tiedealoja, kuten aistien toimintaa tutkiva ra-

vintofysiologia, aistihavaintoja tutkiva psykologia ja ruokaa ja juomaa tutkivat elintar-

vike- ja ravitsemustieteet. Ihmisten mielipiteitä ruoasta tutkitaan kuluttajatieteiden pa-

rissa. Elintarviketeollisuudessa tarvitaan moniaistisuutta, kun tarkkaillaan raaka-

aineiden ja tuotteiden aistittavaa laatua. Tutkimusmenetelmiä ovat esim. aistinvaraiset 

arviointitutkimukset, sekä  kuluttajakäytöstä ja mieltymyksiä tarkastelevat hyväksyttä-

vyystutkimukset. ”Aistivaraisessa tutkimuksessa tutkitaan konkreettisia näytteitä moni-

aistisesti”. Hyväksyttävyystutkimuksissa tietoa saadaan aiheeseen kouluttamattomilta 

kuluttajilta ja sen kautta arvioidaan esim. eri kuluttajaryhmien kokemuksia koskien tuot-

teen miellyttävyyttä, jonka pohjalta voidaan suunnitella tuotteen markkinoinnille kohde-

ryhmiä ja ennakoida markkinamenestystä. ”Elintarviketeollisuus, ravitsemispalvelut, 

kaupan ala ja elintarvikevalvonta hyödyntävät aistinvaraisesta mittaamisesta saatua in-

formaatiota luodessaan ja tarkkaillessaan tuotteita” ja moniaististen arviointimenetelmi-

en tuntemus on ”yhä tärkeämpää ravitsemis- ja elintarvikealan ammattilaisille”. (Tuorila 

ym., 2008, 7, 12, 15.) 

  

Kimin, Cheongin ja Zhengin (2009) artikkelissa, The current practices in food advertis-

ing. The usage and effectiveness of different advertising claims, tarkasteltiin mainontaa 

ja jaettiin mainostetut ruoat ryhmiin hedonistiset ja funktionaaliset. Artikkelin mukaan 

on tavallista käyttää ravitsemuksellisia/terveydellisiä väittämiä funktionaalisten tuottei-

den mainonnassa ja makuun vetoavia väittämiä hedonististen tuotteiden mainonnassa. 

Kim ym. ehdottivat artikkelin keskusteluosiossa, että ruokamarkkinoitsijat voisivat ko-

keilla käyttää enemmän makuun vetoavia väittämiä funktionaalisia tuotteita markkinoi-

taessa ja enemmän ravitsemuksellisia/terveydellisiä väittämiä hedonistisien tuotteiden 

markkinoinnissa. (Kim, Cheong & Zheng, 2009, 546.) Monipuolisuuden lisääminen 

mainonnassa tekee mainonnasta tehokkaampaa. Tästä seuraa, että markkinoinnin kan-

nattaa käyttää useampaa kuin vain yhtä menetelmään tai aistiakanavaa kuluttajien ta-

voittamiseen. 
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2.4 Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys 

 
Opetuskokeiluamme ohjaa sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Oppiminen ymmärretään 

asteittain syvenevänä osallistumisen prosessina, jonka aikana yksilö saavuttaa yhteisös-

sä keskeisen aseman ja oppii käyttämään yhteisön materiaalisia ja psykologisia työkalu-

ja toiminnassaan. Oppimisessa on tällöin kyse sekä ajattelun kehittymisestä että maail-

massa olemisen ja yksilön aseman muuttumisesta. (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, 

Tissari, Hilppö & Rajala, 2010, 79, 93.) 

 

Kumpulaisen ym. mukaan koulutiedon lisäksi oikeana tietona pitäisi hyväksyä muualta, 

kuten dokumenteista, televisiosta, aikakauslehdistä, sanomalehdistä, harrastuksista ym., 

saatu tieto. Sosiaalinen media, joka on myös täynnä mainoksia, on tuonut oppilaiden 

ulottuville uudenlaisen oppimiskanavan. (Kumpulainen ym. 2010, 81.) Nykyisten oppi-

laiden onkin tärkeä oppia ymmärtämään mainoksia sekä niiden tavoitteita. Opetusneu-

vos Vitikkan (2015) mukaan sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja informaalien oppimis-

tilanteiden parempi huomioiminen johtavat didaktisiin muutoksiin. Muutosten seurauk-

sena tutkiva oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen korostu-

vat. (Vitikka, 2015, 13–15.) Sosiokulttuurinen oppiminen tähtää sekä yksittäisen oppi-

jan ajattelun kehittymiseen että yksilön aseman muuttumiseen ympäröivässä yhteisössä 

(Rajala, Hilppö, Kumpulainen, Tissari, Krokfors ja Lipponen, 2010, 15). Nuori oppii 

kotitalouden perustaitoja, sekä luokan yhteisiä sääntöjä muista opetustiloista poikkea-

vassa tilassa, jota kotitalousluokka edustaa. Hän oppii toimimaan uudessa oppimisym-

päristössä ja uusien taitojensa vuoksi toiminta helpottuu kaiken aikaa. 

 

Niin ikään, nuorten toimijuutta lähestytään useissa tutkimuksissa sosiokulttuurisen nä-

kemyksen kautta, jossa toimijuus ymmärretään relationaalisena, ajallisesti ja paikallises-

ti rakentuvana ilmiönä (Kumpulainen & Lipponen, 2013; Lipponen & Kumpulainen, 

2011; Rainio, 2010; Vygotsky, 1978). Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys pitää sisällään 

ajatuksen aktiivisesta, osallistuvasta oppijasta eli toimijasta. Toimijalla on omat oikeu-

tensa ja velvollisuutensa suhteessa muihin oppijoihin. Samalla hänellä on myös omat 

ajatuksensa, tunteensa ja mielipiteensä, jotka vaikuttavat hänen kaikkeen toimintaan-

sa.  Lisäksi oppijalla on omat tietonsa ja taitonsa, joista osa on koulun ulkopuolella opit-

tuja ja osa formaalissa koulukontekstissa opittuja. Oppiminen ei siten rajoitu vain tietä-
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miseen, vaan itsetekeminen ja oma aktiivinen toiminta ovat oleellinen osa oppimista. 

(Kumpulainen ym., 2010, 23.) 

 

Kiinnostus toimijuuden tutkimukseen on kasvanut viime vuosikymmenten aikana eri 

tieteenaloilla, vaikkakaan toimijuus sinänsä ei pidä mitään uutta sisällään: kyse on ih-

misten käyttäytymisestä ja toiminnasta, niiden luonteesta ja merkityksestä. Toimijuuden 

ulottuvuuksina voidaan tarkastella yksilön vapautta suhteessa kulttuurisiin käytäntöihin 

ja rakenteisiin. (Lipponen, Kumpulainen & Hilppö, 2013, 160.) 

 

Kotitaloudessa toimijuus on oleellinen osa oppimista, sillä vain osa oppimisesta voi ta-

pahtua lukemalla ja kuuntelemalla. Itsetekeminen ja ryhmässä toimiminen ovat oppimi-

sen avaimia. Tunneilla oppilaat pääsevät myös yhdessä ratkaisemaan erinäisiä ongelmia 

sekä auttamaan heikompiaan. Vastuullisuus sekä muiden auttaminen ja tarvittaessa avun 

pyytäminen ovat osa ihmisten välistä vuorovaikutusta (Kumpulainen ym. 2010, 25). 

Toimijuus voidaan ymmärtää samanaikaisesti sekä edellytyksenä osallistua yhteiseen 

toimintaan, että myös osallistumisen tuloksena. Nuoren toiminta ja osallistuminen yh-

teiseen tekemiseen koulussa mahdollistaa kokemuksen yhteisestä tekemisestä, koke-

muksen tekemisen luonteesta, eli toisin sanoen miten kyseisissä tilanteissa toimitaan, 

omasta toiminnasta ja toiminnan suhteesta ympäristöön. (Lipponen, Kumpulainen & 

Hilppö, 2013, 161–162.) Kotitalousopetuksen kontekstissa tällä voidaan kuvata sitä, mi-

ten nuori suhtautuu tekemiseen tulevissa tilanteissa, joissa hän kohtaa tunnilla käsitellyn 

tilanteen.  Tässä ainedidaktisessa opetuskokeilussa tavoitteena oli tuottaa sellaisia ko-

kemuksia, jotka palaavat moniaistisesti mieleen nuoren arkipäivässä, kun hän näkee ja 

kokee mediaa. 
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3 Opetuskokeilun suunnittelu 

 
3.1 Opetuskokeilun taustatekijät ja tavoitteet 

 
Aiheen muodostumiseen vaikutti ensinnäkin peruskoulu, jonka valitsimme soveltavan 

harjoittelun peruskouluksi. Valintaperusteena oli koulun mediakasvatuspainotteisuus. 

Mediakasvatus valikoitui siis koulun ja omien preferenssiemme vuoksi oppimiskokeilun 

yhdeksi teemaksi. Kotitaloustunneilla sosiaalinen ja yhteisöllinen oppiminen ovat arki-

päivää. Tiesimme opetuskokeilumme kohdekoulun suosivan oppilaita työllistäviä ope-

tusmenetelmiä. Molemmat tekijät sopivat hyvin yhteen valitsemiemme teemojen kans-

sa, sillä yhteisöllistä toimintaa ja -oppimista pitivät esim. Kupiainen (2002; ks. alaluku 

2.1, 3) mediataitojen ja Räty ym. (2014; ks. luku 2.3.3, 11) aistioppimisen kannalta hy-

vinä opetusmenetelminä. Myös opetuskokeilun oppilaiden ikäryhmälle yhteisöllinen 

oppiminen on ominaista ja toimiva opetusmuoto Jarasto ja Sinervon (1999; ks. alaluku 

2.1, 4) mukaan. 

 

Opetuskokeilun ideoinnissa nousivat nopeasti esiin mediakasvatus ja moniaistisuus. 

Seuraavat tekijät johdattelivat ajatuksiamme eteenpäin ja saivat meidät rajaamaan aihet-

tamme edellä mainittujen teemojen pariin ja etsimään niistä lisätietoa, jonka avulla ra-

kensimme aihettamme eteenpäin. Vaikuttajana opetuskokeilussa oli representaatio –

käsite, joka Reijo Kupiaisen (2002, 74) artikkelissa Mastermanin (1989, 19), Suorannan 

ja Ylä-Kotalan (2000, 71) mukaan on mediakasvatuksen ydinkäsite. Representaatiolla 

tarkoitetaan, ”että media rakentaa ja tuottaa esityksiä eli representaatioita todellisuudes-

ta aina jostakin rajatusta ja valikoidusta näkökulmasta” ja mediakasvatuksen yksi pyr-

kimys on ”purkaa representaatioita ja kiinnittämään huomiota todellisuuden ja represen-

taation tai mediakuvien väliseen eroon”. (Kupiainen, 2002, 74.) Representaation pur-

kaminen näkyväksi muodostuikin siis yhdeksi pohja-ajatukseksi opetuskokeilulle. Py-

rimme kohti representaation hahmottamista eri aistikanavien välityksellä ja mediataito-

jen kehittymiseen sen kautta.  

 

Kupiainen (2002, 75) tuo esiin myös, että lapset ja nuoret ovat eniten tekemisissä au-

diovisuaalisen median kanssa, jonka tuottamaa materiaalia voi tarkastella sekä ”visuaa-

lisen” että ”auditiivisen luonneanalyysin” kautta. ”Visuaalinen luonneanalyysi” tarkas-

telee esim. luodun hahmon visuaalisia merkityksiä ja sitä miltä jokin näyttää ja tuntuu, 
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pohtien samalla millaisin visuaalisin keinoin hahmon luonne on luotu. ”Visuaalisen 

luonneanalyysin” kautta voidaan lähestyä kuvalukutaidon rakenteita. (Kupiainen, 2002, 

77.)  Kupiaisen ajatukset tukivat hyvin sitä millaisia havaintoja ja kokemuksia opetus-

kokeiluryhmämme jäsenellä oli aiemmin ”visuaalisesta luonneanalyysistä” koskien sar-

jakuvien luomisen maailmaa. Näiden ajatusten pohjalta ryhmämme arveli, että siinä 

missä luotuja hahmoja voidaan tarkastella niiden visuaalisten merkitysten kannalta, voi-

daan samaa ajatusta soveltaen tarkastella muitakin toimintaympäristön asioita, myös 

ruokaa. Tarkastelemalla miten ruoka esitellään mainoksissa ja kiinnittämällä huomiota 

siihen millaisia kuvaavia sanoja ja mielleyhtymiä ne viestivät meille, pääsemme myös 

eteenpäin kohti kuvalukutaitoa.  

 

Kuvien lukemiseen liittyy paljon symboliikkaa ja tunteita. Jokainen meistä lukee näke-

miään kuvia vaistomaisesti omalla tavallaan ja omien aistiensa värittämän todellisuuden 

kautta. Siksi olisi hyväksi hahmottaa aistien merkitystä itsellemme, tiedostaa niiden 

toimintaa ja oppia sitä kautta käyttämään hyväkseen aistien merkitystä kuvien lukemi-

sessa ja sen tuomissa mahdollisuuksissa. Yksilön on mahdollista oppia havainnoimaan 

omia tuntemuksiaan peilaamalla niitä muiden vastaaviin tuntemuksiin samoissa tilan-

teissa. Edellä kuvattuihin ajatuksiimme viitaten koimme, että ryhmätyö aistirastien avul-

la antaisi mahdollisuuden tarkastella omia tuntemuksiaan yhtä aikaa toisten kanssa. Aja-

tus oli, että aistiharjoitusten, ryhmätyöskentelyn ja ruokakuvauksen kautta oppilailla oli-

si mahdollisuus saada työvälineitä, joiden kautta he voisivat edelleen tiedostaa parem-

min kuvalukemisen toimintaa ja merkitystä. 

 

Koska mediakasvatus on taipuvainen korostamaan juuri kuvaa ja visuaalista maailmaa 

ohi muiden aistien, kuten esim. äänen, tuottaman informaation, halusimme mediakasva-

tuksen opetuskokeilussa avata visuaalisen tarkastelun rinnalle moniaistisemman tason 

tarkastella ympäristöä ja itseämme osana sitä. Kupiainen (2002, 77) esittelee ”visuaali-

sen luonneanalyysin” rinnalle ”auditiivisen luonneanalyysin”, jossa haastetaan tarkaste-

lemaan ympäröivää äänimaisemaa ja sen merkitystä sille mitä näemme ja koemme. Ää-

nimaailma voi vaikuttaa tuntemuksiin jopa enemmän kuin kuvamaailma. (Kupiainen, 

2002, 77.) 

 

Pelkkä näköaisti ei muodosta sitä todellisuutta, jossa me elämme vaan siinä ovat muka-

na kaikki meillä käytössä olevat aistit. Näin ollen on hyvä herätellä ajatusta siitä, että 



 18 

myös mainoksia voidaan lukea moniaistisesti, vaikka kuva onkin usein pääosassa mai-

nosten viestintää. Sama mainos saa uuden ulottuvuuden, kun sitä vain kuuntelee ja poh-

tii mitä tuntemuksia ja mielikuvia pelkät äänet meille antavat. Kuuloaistia käsittelevälle 

aistirastille suunniteltiin kuunneltavaksi pelkkiä elintarvikkeisiin ja ruokaan liittyviä ää-

niraitoja, sekä pohdittavaksi millaisia asioita ne herättävät esiin.  

 

Koska pysyvimmät mielikuvat ja muistot syntyvät/luodaan usean eri aistin kautta, eli 

moniaistisesti, on olennaista huomioida tämä edellä kuvatut aspektit osana kuluttaja- ja 

mediakasvatusta. Huomioitavaa on myös se, että tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa 

(Tuorila ym., 2008; ks. alaluku 2.3.3, s.12) käytetään tietoisesti moniaistisuutta. Moni-

aistisuus on myös olennainen osa yksilön todellisuutta. Hahmottamalla miten tuoteke-

hittelyssä ja markkinoinnissa toimitaan ja millaisia keinoja siellä käytetään, voimme 

käyttää samoja toimintatapoja mainosten tarkastelussa. Näistä näkökulmista käsin on 

mahdollista ymmärtää paremmin miten mainokset on rakennettu vaikuttamaan juuri ku-

luttajan ostokäyttäytymiseen ja mieltymyksiin; mitkä asiat vaikuttavat omien ostopää-

töksien syntymiseen. 

 

Tuorilan ym. (2008) esimerkki kolmen eri aistipiirin toiminnasta elintarvikkeen raken-

teen kokemisessa (ks. alaluku 2.3.1, s. 8), on hyvä esimerkki siitä miten moniaistinen 

tapahtuma syöminen todella on. Jos aivojen muodostamat kokonaisvaikutelmat, mieli-

kuvat ja muistot ovat sitä vahvempia mitä useampia aisteja niiden luomisessa käytetty, 

on loogista ajatella myös, että useamman kuin yhden aistiärsykkeen käyttäminen mai-

nonnassa saa todennäköisemmin luotua yhteyden kuluttajan henkilökohtaisiin muistoi-

hin ja mielikuviin. Siten mainos saa luotua vahvemman, henkilökohtaisemman ja hou-

kuttelevammankin kokemuksen tuotteesta ja vaikuttaa sen kautta mahdollisen ostopää-

töksen syntymiseen. Edellä esitetty pohdinta osaltaan vaikutti siihen, että koimme aisti-

en ja moniaistisuuden merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi näkökulmaksi käsitellä osana 

kotitalouden mediakasvatusta, jolla on merkitystä kuluttajuuden ja toimijuuden kehit-

tymiselle. Mediakriittisyyden käsite avautuu mainonnan moniaistisuutta tarkasteltaessa.  

 

Työskentelyprosessin aikana loimme opetuskokeilumme rakennetta erilaisten kysymys-

ten kautta. Johdattelevia kysymyksiä olivat esim. Ulkonäkö ja todellisuus? Mitä mai-

noksen äänimaailmassa on sellaista, mikä johtaa ajatuksia tiettyyn suuntaan? Kumpaa 

siis syöt? Aistien välityksellä manipuloitua mielikuvaa eli representaatiota vai todelli-
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suutta, kun ostat jonkin ruokatuotteen? Lisäksi apuna toimi Ylen Mediakompassi –

nettisivusto, joka toi esiin, että ”[m]ediassa esillä oleva viesti koostuu viestin laatijoiden 

valinnoista”. Nettisivustolla esitettiinkin median sisältämien viestien olemuksesta monia 

hyviä kriittisiä kysymyksiä, kuten esim. ”Kuka viestin on laatinut? Miten viesti on laa-

dittu? Mitä keinoja on käytetty? Miten viesti vetoaa vastaanottajaan?” (Ylen nettisivut, 

5.2.2015.) Kysymykset heijastivat samankaltaisia ajatuksia kuin omat pohdintamme ja 

niiden kautta saatoimmekin viedä keskustelua eteenpäin myös opetuskertojen aikana. 

 

Opetuskerran työskentelytavoiksi valikoituivat asetettuja tavoitteita ja mainosten raken-

teiden moniaistista hahmottamista tukevat aistirastit ja ruokakuvaaminen, sekä kuvien 

esittely, tulkinta ja kommentointi blogin kautta, jotka kaikki avasivat hieman erilaisia 

toiminnallisia näkökulmia aiheeseen. Aistirastityöskentelyn valintaan vaikutti yhden 

ryhmämme jäsenen kokemus makukoulusta ja Sapere –menetelmästä sekä koko ryhmän 

kokemukset ruoka-alan ammatillisesta koulutuksesta, jossa aistien tarkoituksellinen 

käyttö raaka-aineiden ja ruokalajien laadun ja rakenteen, sekä myyvyyden havainnoin-

nissa on osa koulutusta. Työskentelytapojen taustalla vaikuttivat myös esim. Rädyn ym. 

(2014) esittelemä moniaistisuutta hyödyntävä muistelumenetelmä, jossa muistelun apu-

välineinä käytetään esim. ”kuvia, ääniä, sanoja, makuja, tuoksuja, kosketusta ja liiket-

tä”. (Räty ym., 2014, 42–43.) Muistelumenetelmän merkitys opetuskokeilulle oli, että 

samalla tavoin aktivoimalla aistien avulla muistikuvia voi tarkastella myös mainontaa ja 

sen rakenteita. On selkeää, että markkinoinnin alalla tiedostetaan sama ulottuvuus kuin 

Aistien menetelmä -hankkeessakin koskien ihmisten todellisuuden muodostumista ja 

sen rakentumista. Aistien yhteyden ja merkityksen elintarviketeollisuudelle ja markki-

noinnille tuotiin selkeästi esiin myös kirjassa Tuorilan ym. Aistit ammattikäyttöön 

(2008). Mainonta käyttää muistelumenetelmän tapaista taktiikkaa luodessaan uudelleen 

elämyksiä, jotka aktivoivat muistoja. Kuvien, äänien, sanojen ja makujen tai makujen 

tuntemuksiin johtavien aistivihjeiden käytön tarkoitus on laukaista makumuistoja. Aisti-

rasteilla pyrittiin tuottamaan samankaltaisia kokemuksia ja tarkastelemaan niitä yhteis-

työssä apukysymysten ja keskustelun kautta. 

 

Blogi todettiin olevan looginen työväline Opeta toisin -kokeilua, että yhteisöllistä oppi-

mista (ks. Camillieri, 2014, alaluku 2.2, 6) ajatellen jo suunnitteluvaiheessa. Opetusko-

keilumme ryhmässä yhdellä henkilöllä oli kokemusta blogin käytöstä ja olimme tietoi-

sia blogien käytöstä peruskoulun kotitalousopetuksessa. Henkilökohtaisesti emme olleet 
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nähneet blogia aktiivisessa käytössä kotitalousopetuksen työvälineenä. Ajattelimme op-

pivamme opetuskokeilun myötä lisää uutta ja tarpeellista tietotaitoa, jos tutustuisimme 

samalla kokeilun kautta blogin luomiseen ja sen ylläpitämiseen. Halusimme myös itse 

nähdä, kuinka hyvin blogi toimii työvälineenä, paljonko lisätyötä blogin käyttö tuottaa 

opettajalle ja mitä oppilaat pitävät blogista opetuksen koontipaikkana.  

 

Opetuskokeilun aiheen ja teemojen rajautumisen myötä luontevaksi oppimisteoreetti-

seksi näkemykseksi valikoitui ja tavoitteellistui sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Edel-

lä mainittu oppimiskäsitys soveltui kokonaisolemuksensa ja yhteisöllisen ulottuvuutensa 

vuoksi tukemaan mediakasvatuksen ja moniaistisuuden piirissä tapahtuvan oppimisen ja 

toimijuuden edistämistä.  

 

3.2 Opetuskokeilun perustiedot ja tuntirakenne 

 
Opeta toisin -opetuskokeilumme lähtökohtana oli rakentaa media - ja aistikasvatusta 

yhdistävä opetuskokonaisuus seitsemännen luokan kotitaloustunneille. Opetuskokeilun 

tarkoitus oli herättää oppilaat pohtimaan aistien merkitystä ruokakuviin ja ruokamainon-

taan tutustuen. Opetuskokeilumme sisältönä halusimme korostaa aistikokemuksien ja 

median yhteisvaikutusta kuluttamisen ja ostamisen päätöksiin ja niistä syntyviin merki-

tyksiin arjen valinnoissa. Opetuksen tueksi rakensimme Mediakasvatuspainotteista koti-

talousopetusta aistikokemuksien äärellä -blogin, joka toimi niin ikään opetuksemme 

apuvälineenä, kuin myös oppimisalustana oppilaille. 

 

Opetuskokeilu toteutettiin eräällä helsinkiläisellä yläasteella. Tämä peruskoulu on yhte-

näinen peruskoulu, jossa on noin 740 oppilasta luokilla 1.-9. Toiminta-ajatuksensa mu-

kaisesti se on kaupunginosansa lasten ja nuorten ajanmukainen sekä yhteisöllinen lähi-

koulu. Koulussa on myös 7. luokalta alkava mediakasvatuspainotus, johon oppilaat vali-

taan soveltuvuuskokeella.  

 

Opeta toisin -tunnit suunniteltiin seitsemännen luokan oppilaille ja toteutettiin kahden 

eri oppilasryhmän kotitaloustunnilla peräkkäisinä päivinä 2 x 60 minuutin opetustunti-

kokonaisuuksina. Tunnit toteutettiin parityönä. 
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Tuntien teoreettisena osuutena oli moniaistisuus, media ja mainonta. Opetustuntimme 

sisälsivät ryhmässä toteutettavia toiminnallisia aistiharjoituksia, kuvan ja videon tulkin-

taa ennen käytännön osuutta.  Käytännön toteutuksen aiheena oli makkararuoka-

aterioiden valmistus. Oppilaat valmistivat oppikirjastaan valitsemiaan makkararuokia ja 

niille sopivia lisäkkeitä, jonka jälkeen oppilaat taltioivat tuotoksensa kuvina blogiin. 

Opetuksen tavoite oli oppia ruokakuvien ja mainoksien tarkastelua moniaistisesti. Ta-

voitteena oli, että oppilaat tulevat tutuiksi omien aistiensa kanssa ja saavat rohkeutta ja 

kykyjä niiden monipuoliseen käyttöön. Tuntitavoitteita olivat lisäksi, että oppilas ym-

märtää mikä merkitys aisteilla on, mitä moniaistisuudella tarkoitetaan, lisäksi oppilas 

osaa käyttää eri aistikanaviaan mediatulkinnan välineenä ja oppilas ymmärtää aistit osa-

na kuluttajakäyttäytymistä. 

Seuraava kuvio selventää teemoja, jotka kytkeytyvät opetuskokeiluumme. 

 

 

Kuvio 1: Opetuskokeilun teoreettiset näkökulmat ja *käytännön toteutukset* 

 

 

 

Mediakasvatus ja 
aistit:            

*BLOGI* 

Sosiaalinen 
media   

opetuksessa 

*Kuva 
kokemuksen 
ja oppimisen 

tulkkina* 

Mediaviestinnän 
keinot ja 
välineet 

*Aistiharjoi-
tukset* 

Moniaistisuus 
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Mainoskuvien kautta oppilaat saivat mahdollisuuden pohtia, millaiset asiat kuvasta he-

rättävät mielenkiinnon ja millaisesta aistikokemuksesta on kulloinkin kysymys. Samalla 

oppilaat tulivat tietoisiksi mainostajien käyttämistä kikoista saada tuotteet näyttämään 

erityisen houkuttelevilta. Omia ruokakuvia ottaessaan oppilaat pohtivat samoja asioita: 

Millainen ruoka näyttää hyvältä? Miten annos tulisi kuvata? Tarvitaanko pientä rek-

visiittaa vai puhuuko ruoka puolestaan? Tavoitteena oli, että oppilaat innostuvat ilmai-

semaan ja tulkitsemaan aistikokemuksiaan ja hyödyntämään aistiensa antamaa tietoa 

ruoan arvioimisessa. Kaikki opetusmateriaalimme, sekä muut aiheeseen liittyvät lähteet 

tallennettiin kyseistä opetuskokeilua varten blogiin (http://aistikokemuksia.blogspot.fi/). 
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4 Opetuskokeilujen toteutus 

 
4.1 Opetuskokeilu 1 

 
Ensimmäinen opetuskokeilu toteutettiin yhteisopetuksena medialuokan oppilaille. Pai-

kalla oli 14 oppilasta. Oppilaat olivat hyvin puheliaita, joten yhteistä keskustelua oli 

helppo saada aikaan. Oppilaiden aktiivisuus ja osittain levottomuuskin aiheutti sen, että 

opetusharjoittelijoiden tuli olla valppaina ja saada oppilaiden keskittyminen palaamaan 

itse asiaan. 

 

Aistirasteilla oppilaat saivat todella hyvää keskustelua aikaan. Oppilaat miettivät yhdes-

sä, mistä raaka-aineista oli kysymys ja mitä mielikuvia tuoksuista, ulkonäöstä ynnä 

muuta tuli mieleen. Myös vastausten purkamisen aikana oppilaat osallistuivat yhteiseen 

keskusteluun hyvin ja toivat oman ryhmänsä vastauksia hyvin esille. 

 

Mainokset puolestaan saattoivat olla hieman liian vaativia oppilaille tai aihe olisi vaati-

nut enemmän teoriaa ennen mainosvideon ja -kuvan katsomista. Keskustelu jäi hieman 

vaisuksi. Uskoisimme, että aihe olisi herättänyt enemmän keskustelua yhdeksäsluokka-

laisten tai lukiolaisten keskuudessa. Sen sijaan yksinkertaiset blogeista ja netistä löyde-

tyt makkara-aiheiset ruokakuvat herättivät enemmän keskustelua. Kuvien avulla akti-

voitiin oppilaita miettimään, millainen ruokakuva olisi houkutteleva.  

 

Oppilaat saivat valita muutamasta ruoasta ja lisäkkeestä mieleisensä. Päätökset syntyi-

vät vaivatta ja ruoanlaittoon päästiin nopeasti. Oppilaat olivat hyvin omatoimisia ja hal-

litsivat ruoanlaiton jo varsin hyvin. 

 

Kun oppilaat ottivat kuvia omista ruoistaan, huomasimme heidän selvästi miettineen 

asettelua ja kuvakulmia. Niinpä teoriaosuudessa näytetyt ruokakuvat jättivät muistijäl-

jen oppilaisiin. Suurin osa oppilaista otti kuvan ruoasta tarjoiluastiassa, sillä kotitalous-

tunnilla harvoin valmistetaan lautasannoksia. Kaksi ryhmää innostuivat asettelemaan 

ruoan kauniisti lautasille ja miettimään samalla ruokien väritystä lisäten kurkkua saa-

dakseen ruokaan väriä. 
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4.2 Opetuskokeilu 2 

 
Opetuskokeilu 1 suoritettiin keskiviikkona ja opetuskokeilu 2 torstaina. Toinen opetus-

kokeilu suoritettiin myös seitsemäsluokkalaisille oppilaille. Tämä integroitu opetusryh-

mä oli kooltaan pienempi.  Saimme kokemuksen parityöskentelystä henkilön kanssa, jo-

ta ei koskaan aikaisemmin ole tavannut. Tämähän on toisaalta  arkipäivää kouluissa si-

jaisopettajana toimiessa, joten kokemuksena myös huomioitava ja tärkeä seikka.  

 

Paikalle saapui vain yhdeksän oppilasta, joten henkilökohtaiseen ohjaamiseen jäi riittä-

västi aikaa. Tämä oli eduksi, sillä osa ryhmäläisistä oli maahanmuuttajataustaisia ja he 

tarvitsivat siten hieman enemmän ohjeistusta tarkennetusta tehtävänannoista huolimatta. 

Saimme hyvän aloituksen tuntiin, vaikka myöhässä tulevat oppilaat keskeyttivät jonkin 

verran tunnin kulkua. Jokaiseen, myös myöhässä tulleeseen oppilaaseen oli kuitenkin 

mielestämme tärkeää ottaa kontaktia vähän jutustelemalla, olimmehan täysin vieraita 

opettajia heille tutussa ympäristössä. 

 

Ryhmä oli erittäin rauhallinen ja itseohjautuva. Rauhallisuus tosin aiheutti sen, että yh-

teistä keskustelua ei juuri saatu aikaan. Tämän johdosta opetuskokeilun motivointitapo-

ja olisi, ja on erityisen tärkeää miettiä opetuksen tueksi. 

 

Tuntisuunnitelmamme oli jonkin verran muokattu edellisenpäivän tunteihin 

den.  Koska opetuskokeilu 1 osoittautui hieman liian vaativaksi oppilaille ja käsiteltävää 

asiaa oli aikaan nähden liian paljon, opetuskokeilua päätettiin yksinkertaistaa. Esimer-

kiksi yksi mainoksista jätettiin kokonaan pois ja aistirastit edettiin nopeammassa tahdis-

sa läpi. Näin ruokakuvien analysoimiseen sekä ruoanvalmistukseen jäi enemmän aikaa. 

 

Opetustuntimme sujuivat hyvin spontaanisti, sillä harjoitusta tai vuoropuhumista ei mis-

sään tilanteissa harjoiteltu. Tuntisuunnitelmassa oli puheenvuorot merkityt, joista emme 

tunnin kulun aikana kuitenkaan luontevuuden ja sujuvan etenemisen vuoksi pitäneet sa-

natarkasti kiinni. Näin ollen, voidaan todeta, että parityöskentely on välillä haastavaa, 

kun ei tiedä mitä toinen ja sanoo ja kaikkia puheenvuoroja ei voi niin tarkasti jakaa.  

 

Saimme toiminnallisuutta heti tunnin alkuun aistirataharjoituksella.  Liikkuminen, yli-

päätään kaikenlainen toiminnallisuus toimii useimmiten kaikkien ryhmien 
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sa.  Opastimme oppilaat aistirasteille kertoen, että tehtävät ja tehtävälomakkeet löytyvät 

rasteilta. Koska meitä oli kaksi opettajaa, oli tarkoituksemme joka tapauksessa olla ras-

teilla avustamassa. Tämänlainen ohjeistus ei ollut maahanmuuttajataustaisista oppilaista 

koostuvalle ryhmälle riittävää. Aistiradan eri pisteet olisi ollut tärkeää käydä vaikka 

ihan pikaisesti yksitellen läpi, siten mitä kussakin pisteessä tehdään. Näin kaikki olisivat 

saaneet kokonaisuudesta orientaation jo paikalla istuessaan.  Liian suoraviivainen oh-

jeistuksemme aiheutti muun muassa sen, että maahanmuuttajataustaisille tytöille jäi 

epäselväksi mitä rasteilla piti tehdä.  Myös maistelulusikoiksi tarkoitetut aterimet jou-

tuivat puhtaiden kanssa sekaisin ja osa maisteli samalla lusikalla ja laittoi suussa olleen 

lusikkansa maistelukuppiin. Näihin ongelmakohtiin päästiin reagoimaan välittömästi ja 

antamaan tarkentavia ohjeita, jolloin opetus eteni joutuisasti eteenpäin.  Kielimuuri ai-

heutti myös sen, että aistirastien vastauslomakkeesta oppilaat täyttivät väärää kohtaa. 

Huomasimme tuntien jälkeen myös sen, että liivatteen tunnistaminen ei voinut olla 

helppo rasti muslimioppilaille. Näin ollen voidaankin todeta, että oppilastuntemus ja 

oppilaiden ikätason, kuin kulttuurillisen taustan huomioiminen on aistiharjoituksissa eri-

tyisen tärkeää. 

 

Olimme muokanneet aistirastiohjeistusta ja vastauslomaketta jo selkokielisemmäksi en-

simmäisen opetustunnin jälkeen, sillä huomasimme ensimmäisen opetuskokonaisuuden 

jälkeen jo joitain epäselviä asioita, kuin myös tiesimme seuraavan päivän ryhmän haas-

teet. Aistirastilomakkeita jatkokäyttöön ajatellen tulisi edelleen muokata siten, että ohje-

laput, sekä aistipisteet numeroitaisiin, jolloin aistirastien kulkua, tehtävän antoa ja vas-

tauslomaketta olisi helpompi hahmottaa yhtenäiseksi ja oppilaat ymmärtävät selkokieli-

sesti mitä kohtaa täytetään. Aistiradan purku sujui hyvin ja saimme oppilaat mukaan 

keskusteluun. Yhteisopettajuutemme sujui tässä kohtaa oikein luontevasti, kun hyödyn-

simme tehtävän purussa oppilaiden vastauslomakkeeseen kirjoittamia vastauksia ja he-

rättelimme niiden avulla uusia kysymyksiä. Moniaistisuuden opettaminen havainnoitui 

mukavasti aistirastipurun avulla. Ryhmämme oli hiljainen ja vähemmän keskustelukon-

taktia ottava, mitä edellisen päivän ryhmä. Opetustilanteeseen tämä vaikutti siten, että 

jouduimme kaivamaan hihasta aina muutamia apukysymyksiä, kun yritimme oppilaita 

mukaan keskusteluun. 

 

Seuraavaksi katsoimme Kokkikartanon ruokamainoksen 

(https://www.youtube.com/watch?v=TyYj751FKxU), joka oli myös oppilaille mielei-
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nen katseltava ja kuunneltava. Oppilaat kuuntelivat ja katselivat intensiivisesti kun kä-

sittelimme kuvan ja mainoksen välittämiä aistikokemuksia. Pääsimme luontevasti käy-

tännön työn ohjeistukseen, johon oppilaat tarttuivat innokkaasti. Ohjeita emme käyneet 

tarkemmin läpi, vaan oppilaat lähtivät tutustumaan raaka-ainelistaan ja valmistusohjee-

seen omatoimisesti ryhmissään. Kaikki ryhmät valitsivat saman ruoan, makkarapadan. 

Kiersimme ryhmissä ja keskustelimme ohjeista kussakin keittiössä tarpeiden mukaan. 

Erityisopetusryhmällemme olisi ollut tärkeää käydä ohjeet yhteisesti pikapuolisesti läpi. 

Maahanmuuttajataustaisen ryhmän keskuudessa esiintyi meille paljon sellaisia tekijöitä, 

joita emme osanneet havaita ennalta. Yksittäisten työvälineiden käyttö ja raaka-aineiden 

valinta oppikirjasta tulkiten oli kielimuurin vuoksi haastavaa.  Ruoat valmistuivatkin 

samanaikaisesti ja lopputulokset olivat hyvin samankaltaisia. Oppilaat ottivat innolla 

ruokakuvia, mutta ruokien stailaamista ei erityisemmin yritetty. Tuntisuunnitelmamme 

ei pitänyt sisällään pohdintaa valokuvaamisesta tai ruokakuvien ottamisesta yleensä-

kään. Huomasimme tämän olevan erityisen inspiroiva vaihe ateriakokonaisuudessa, jo-

hon näkemyksemme mukaan kannattaisi käyttää useimminkin aikaa kotitaloustuntien 

ateriakokonaisuuksien yhteydessä ja koota tuotoksia tietotekniikkaa hyödyntäen.  

 

Tietotekniikka tuotti haastetta meille siinä kohtaan, kun halusimme kuvata ja siirtää op-

pilaiden ateriakuvat blogiin. Emme saaneet koulun tabletista kuvia suoraan blogiin, jo-

ten oppilaat käyttivät lopulta omaa tablettiamme ja sen valmiita asetuksia kuvien siirtä-

miseksi. Yhden tabletin käyttö hidasti jonkin verran kuvien taltioimista. Myös joillekin 

oppilaille uuden laitteen toiminnan opettelu ja opettajan laitteen käyttö ujostutti ja ku-

vaamisen kaipasi erityistä rohkaisua. Koska meillä oli edellisen päivän kuvat ja kom-

mentteja valmiina blogissa, näytimme niitä esimerkin valossa oppilaille. Muuten kuvien 

siirtäminen vei sen verran aikaa, että se tehtiin tuntien jälkeen. Tunnin lopussa oppilaat 

kokivat innostuneensa aistirasteista ja ruokien kuvaamisesta. Myös koulun kotitalous-

opettaja totesi, että olisi kiinnostunut blogin pitämisestä ja voisi alkaa sen kautta kerää-

mään materiaalia oppilaiden tuotoksista. 

 

4.3 Pohtivaa yhteenvetoa opetuskokeiluista 

 
Aistirastit toimivat erinomaisena aloituksena tunnille, motivoiden toiminnallisesti ai-

heeseen. Mainosaihe tuntui hieman vaativalta seitsemäsluokkalaisille, mutta aistirastit 

toivat onnistumisen kokemuksia ja yhteyttä aiheiden välille kaikille oppilaille. Toi-
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vomme, että mainosten käsittely jäisi oppilaille mieleen ja että he osaisivat jatkossa tul-

kita mainoksia ja niiden välittämiä viestejä kriittisemmin. Erityisen hyvin tämän tyyppi-

nen opetustunti auttaa medialuokan oppilaita, koska heillä on jo valmiiksi kiinnostusta 

median erilaisia välineitä ja viestejä kohtaan. 

 

Oppilaat innostuivat valtavasti siitä, että he saivat itse valita muutamasta eri ruokavaih-

toehdosta, mitä he halusivat kokata. Näin oppilaat pääsivät käyttämään luovuuttaan ja 

samalla jo suunnittelemaan mieleistään ruokakuvaa. Valinnanvaihtoehtojen antaminen 

ei aina onnistu raaka-aineiden hankkimisen vuoksi, mutta silloin tällöin toteutettuna se 

toimii loistavana motivointikeinona. Näin pystytään myös huomioimaan oppilaiden eri-

laiset taitotasot, sillä oppilaat voivat tehdä helpompia ruokia tai haastaa itseään itsellen-

sä vieraammissa ruoissa. Opettaja voi myös tarpeen tullen ohjata valintaa ja opastaa hi-

taampia ruoanlaittajia ottamaan itselleen helpompi ruokia.  

 

Makkararuoka aiheena, kuten moni muukin yksittäinen ruoanvalmistustaito saattaa jää-

dä helposti tekemisen ja unohtamisen tasolle ja opetuksen asiayhteydet katoavat keske-

nään. Opetuskokonaisuutemme mahdollisti makkararuoastakin uusia ja monentasoisia 

ulottuvuuksia. Pelkkä makkararuoka havainnoi sellaisenaan miten moniaistinen tapah-

tuma syöminen on, ja sitä, kuinka asian kokonaisvaikutelma, mielikuva ja siihen liitty-

vät muistot vahvistuvat useamman aistin yhteisvaikutuksesta. Ruoanvalmistuksen joh-

dosta saatua kokemusta on helpompi pohtia mainonnan kautta, jossa useampien, kuin 

yhden aistiärsykkeen käyttäminen saa todennäköisemmin yhteyden kuluttajan henkilö-

kohtaisiin muistoihin ja mielikuviin, jolloin mainos luo kokemuksen tuotteen miellyttä-

vyyteen ja houkuttelevuuteen, sekä vaikuttaa sen kautta ostopäätösten tekemiseen.  

 

Opetuskokeilu oli hyvin nykyaikainen, sillä ruokablogit yleistyvät kaiken aikaa. Par-

haimmillaan oppilaat innostuvat jatkossa pitämään omaa blogia tai ainakin seuraamaan 

muiden ruokablogeja. Esimerkkimme näytti, ettei sellaisen pitäminen ole vaikeaa, vaan 

jokainen pystyy siihen.  Lisäksi muutama luokan oppilas otti ruokatuotoksistaan kuvia 

myös seuraavilla kotitalouden tunneilla. Osa oli myös kuvannut kotona tekemiään lei-

voksia ja näytti niitä innolla opettajalle. Jos blogitehtävää jalostaisi eteenpäin, voisi 

esimerkiksi ruoanvalmistuksesta toteuttaa lyhyitä videopätkiä. Tällöin visuaalisuuden 

lisäksi korostuvat myös ruoanlaiton äänet, myös oppilaat voisivat miettiä videoihin so-
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pivaa puhetta tai vaikkapa ruoanlaiton selostusta. Näin oppilaat pääsisivät miettimään 

tarkemmin ruoanvalmistusta ja raaka-aineita.  

 

Blogi toimi erinomaisesti opetuksen osana myös siitä syystä, että se on avoin kaikille ja 

oppilaat pääsevät käsiksi opetusmateriaaliin ja omiin tuotoksiinsa myös oppitunnin jäl-

keen. Koimme, että oppilaiden omakohtainen kokemus valokuvaamisesta ja kuvien löy-

tyminen blogista lisäsivät mielenkiintoa opittuja taitoja kohtaan. Tavoitteena oli, että 

kotitehtävää tehdessään oppilaat tutustuisivat myös blogista löytyvään muuhun materi-

aaliin. Blogiin oli helppo linkittää muuta materiaalia, joihin oppilaat voivat halutessaan 

tutustua. Toisaalta verkossa oleva oppimisympäristö saattoi jäädä oppilaiden mielestä 

hieman irralliseksi osaksi kokonaisuutta, sillä sitä ei käytetty kuin yhdellä oppitunnilla 

sekä kotitehtävässä. Kotitehtäväksi annettu kuvan tulkinta ja kommentointi eivät suju-

neet niin helposti, mitä olimme kuvitelleet. Tästä huolimatta blogi oppimisalustana ja 

opetusvälineenä sellaisenaan, ilman kotitehtävääkin toimi oikein hyvänä menetelmänä 

opetuskokeilussamme.  

 

Vähän aikaa sitten kritisoitiin mediassa, että opettajien tietotekniset taidot ovat olemat-

tomat tai ainakin riittämättömät (Mansikka & Valtavaara, 2015). Asia nousi esiin myös 

koko koulun opettajien yhteisellä jakson aloitusaamiaisella. Raporttimme teoreettisena 

osuutena pohdimme sosiaalisen median käyttöä opetuksessa, jossa selvästikin on kehit-

tämisen ja kehittymisen varaa useissa kouluissa kuin opettajankoulutuksen tasoilla. 

Blogin ottaminen kotitalousopetuksen opetusvälineeksi olisikin merkittävä askel eteen-

päin kotitaloustuntien tavallisesti käytetyssä tietotekniikan määrässä. Kokeilu osoitti, et-

tä tietotekniikkaa on yleisesti helppoa hyödyntää käytännön läheisillä tunneilla, joissa 

pääpainona ovat kädentaidot.  

 

Kokeilumme aikana havaitsimme myös omat tietotekniset puutteemme. Oppilaat saivat 

kotitehtäväkseen kommentoida muiden ottamia ruokakuvia blogissa. Itse lähettämämme 

kommentit näkyivät blogissa välittömästi ja tavoitteellisesti. Oppilailta tulleita kom-

mentteja emme kuitenkaan saaneet kuin muutaman, vaikka he vakuuttivat kommentoi-

neensa kuvia. Niinpä uskomme, että omat tietotekniset taitomme pettivät tässä kohtaa, 

emmekä olleet osanneet varautua kaikenlaisiin kommentoinnissa mahdollisesti ilmene-

viin ongelmiin. Blogi on käyttökelpoinen idea koota oppilaiden käytännöntoteutuksia 

talteen jakaen niitä myös muiden opetusryhmien, koko koulun, kuin myös kotien hyö-
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dyksi ja iloksi. Yhdeksi tulevaisuuden opetuskokeiluaiheeksi ehdotamme blogin mah-

dollisuuksia kotitalousopetukseen, jota opettajan ja ryhmän yhteisen suunnittelun avulla 

voitaisiin lähteä eteenpäin kehittämään. Opetuskokeilumme ja varsinkin siitä oppiminen 

ovat tuottaneet kaksin verroin uusia näkökulmia. Kokemuksiamme kartutti myös tutus-

tuminen erilaisia oppimisvaikeuksia ja maahanmuuttajataustaisia oppilaita koostuvaan 

joukkoon. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kun on paljon asiaa ja tekemistä, kaiken pitää olla to-

si tarkkaan suunniteltua ja mietittyä, jotta tunnit sujuvat joutuvasti ja kaikki ehditään 

tehdä. Opetuskokeilumme oli sisällöltään hyvin asiarikas 120 opetusminuuttiin nähden, 

joka yksin tunteja toteuttavalle kotitalousopettajalle toisi väistämättä aikapulan. Nä-

kisimme, että tämänlaajuinen opetuspaketti olisi suotavaa jakaa 2-3 opetuskerralle.  
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5 Johtopäätökset  

 

Opetuskokeilun tavoitteena oli johdatella oppilaita aistikokemuksien äärelle tavallisen 

kotitalousoppitunnin ja aterian valmistamisen myötä. Käytännössä tämä toteutui siten, 

että opeta toisin -tuntimme rakentui media- ja aistikasvatuspainotteiseksi kokonaisuu-

deksi, jota lähestyimme ruokakuvien ja ruokamainonnan avulla. Tavoitteiden ja toteu-

tumisen yhteenvetona ja niin ikään tämäntyyppisen tuntikokonaisuuden laajempana 

pyrkimyksenä voidaan nähdä se, että aistikokemukset olivat hyvä johdanto ja välitys-

keino kuvan merkitysten tunnistamiseen, luomiseen ja ilmaisemiseen, kuten Kupiainen 

(2002, 79) toteaa mediakasvatuksen tavoitteista. 

 

Tämän ainedidaktisen opetuskokeilun kehykset rakentuivat uusien kokemuksien ja niis-

tä saatavien merkityksien tavoittelulla sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen tukeutuen, 

joissa myös yksilön ja ryhmän kyky toimia uudessa tilanteessa olivat tarkastelun koh-

teena. Tästä syystä toimijuus- käsitteen pohdinta on myös tärkeä osa opetuskokeilun 

reflektointia. Toimijuuteen liitetään usein myös muita käsitteitä, kuten aktiivisuus, in-

tentionaalisuus, osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, sekä vapaaehtoisuus 

(Kumpulainen & Lipponen, 2013; Lipponen & Kumpulainen, 2011; Rainio, 2010). 

Nämä tekijät kuvaavat opetustuntimme tavoitteita, joita tulisi vakiintuneestikin tavoitel-

la kotitaloustuntien kokemusulottuvuuksina. Toimijuuden taustaoletuksena on, että ih-

miset ovat vapaita toimimaan ympäristöstään riippumatta ja he voivat itse määrittää 

suhteensa ympäröivään maailmaan (Lipponen, Kumpulainen & Hilppö 2013, 160–161). 

Tähän viitaten opetuskokeilumme pyrkimyksenä oli nähdä, miten aistikokemukset 

mahdollistavat oppilaan irrottautumaan järjestetystä ympäristöstä ja tekemään itsenäise-

nä toimijana tulkintaa kokemuksestaan.  

 

Mediavälitteisen mainonnan voidaan nähdä tuottavan sellaista ympäristöä, jossa nuori 

suhteuttaa omaa toimintaansa ja tekee sen myötä valintojaan. Ellei mainosten viestejä ja 

vaikutuskeinoja ymmärrä, saattaa helposti tehdä epäterveellisiä valintoja kaupassa. 

Nuorten ainoita ruokaostoksia saattavat olla välipalat eli tuotteet, joiden ostamiseen on 

helppo vaikuttaa. Maitoa, leipää ja muita peruselintarvikkeita ostetaan mainoksista ja 

tarjouksista huolimatta. Peruselintarvikkeita ei edes mainosteta niin paljon, kun taas vä-

lipalojen kulutusta pystytään helposti ohjaileman mainoksilla. Mainoksissa puolestaan 
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epäterveellinen, paljon rasvaa ja sokeria sisältävä tuote voidaan kuvailla houkuttelevana 

ja trendikkäänä vaihtoehtona, jolloin nuori helposti valitsee kyseisen tuotteen. Kun nuo-

ri osaa lukea mainosten välittämiä viestejä ja näkee mainostajien aikeiden taakse, hän 

osaa tehdä parempia valintoja kaupassa. 

 

Näemme moniaististen aistiharjoitusten toimivan työvälineinä, joiden avulla mainosten 

rakenteita on mahdollista tarkastella ja tulkita. Moniaistisuuden voidaan nähdä antavan 

oppilaalle kulutuskäyttäytymisen välineitä tarkastella ja havaita ympäristöä ja luoda uut-

ta suhdetta siihen. Viitaten Rätyyn, Sivoseen, Saarelaan, Laurikaiseen (2014, 26, 42) 

moniaistisuuden hyödyntäminen erilaisissa oppimistiloissa ja oppimisessa tukee ja te-

hostaa oppimista.   

 

Mediakasvatus olisi syytä ottaa laajemminkin osaksi kotitalousopetusta ja kuluttajataito-

ja. POPS (2014) mukaan kotitalousopetuksen avulla ”nuorista kasvaa huolehtivia kulut-

tajia ja ruokaosaajia”. Opetuksessa tulisi myös pohtia median vaikutuksia omiin kulu-

tusvalintoihin. (Opetushallitus, 2014, 508–509.) Mainokset, niiden tulkitseminen ja nii-

den ohjailevuuden ymmärtäminen ovat tärkeitä taitoja.  

Sosiaalinen media tulisi ottaa vahvemmin osaksi kotitalousopetusta. Tällä hetkellä kou-

lut ovat teknisen laitteiston kanssa hyvin eriarvoisessa asemassa, sillä toisissa kotitalo-

usluokissa on useita iPadeja käytössä, kun taas toisissa luokissa niiden käyttö ei ole 

mahdollista. Kuitenkin POPS (2014) mukaan ”nuorten tulisi kotitaloustunneilla saada 

käsitys kodin teknologisoituvasta arjesta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämi-

sestä kotitalouden arjessa”. Näin olen, digitaalinen oppimisympäristö tulisi ottaa kiinte-

äksi osaksi kotitalousopetusta. (Opetushallitus, 2014, 508–511.) Älypuhelimet ovat 

vahvasti osa nuorten arkipäivää, joten myös niiden ottaminen osaksi opetusta esimer-

kiksi tiedonhaun ja kuvien ottamisen muodossa olisi suotavaa. Älypuhelimien avulla 

pystytään myös osittain korvaamaan epätasa-arvoa, joka syntyy koulujen erilaisesta 

teknologiavarustuksesta.  

 

Mediayhteiskunnan lapset ja nuoret ovat itse kiinnostuneita teknologiasta ja mediasta. 

Saman kiinnostuksen kautta voidaan avata heille uusia näkökulmia myös perinteisiin 

oppiaineisiin ja niiden hyödyntämiseen.  Medialukutaidossa yhdistyvät kaksi usein ai-

emmin erillisinä nähtyä lukutaitoa, tekstin lukutaito ja visuaalinen lukutaito. Enää ei rii-
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tä, että osaa lukea tekstejä ja poimia niistä merkityksellistä tietoa, on osattava yhdistää 

myös esim. vaikkapa tekstin väri- tai fonttivalintojen visuaalinen vaikutustarkoitus 

osaksi viestin kokonaiskuvaa. (POPS 2004, 38; Kuluttajakasvatuksen strategia, 2010, 

15, 18.)  

Peruskoulussa tyypillinen ongelma yhteistyön toteutumisessa on oppiainekurssien eri 

aikainen sijoittuminen kouluvuoden periodijärjestelmässä. Blogi mahdollistaa oppiai-

neiden välille yhteyden toimimalla opetusalustana, johon voidaan lisätä ja jatkaa kes-

kenjääneitä asioita. Näemme blogin ikään kuin siltana oppiaineiden välillä ja oppimisen 

tukena niin yksittäisen oppilaan, kuin ryhmän avuksi. Medialukutaitoa tulisi kehittää 

osana kaikkea oppimista. Se ammentaa tarvitsemaansa tietoa monista lähteistä ja olisi-

kin siltä osin ihanteellinen käytettäväksi vakiintuneemmin kotitalousopetuksen tvt -

taitona. Opetuskokeilumme pääteemat olivat mediakasvatus ja aistit. Kotitalouden ope-

tussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden kautta nämä aihepiirit kytkeytyivät vahvasti 

nuoren arjentaitojen osaksi. Opetuskokeilumme voidaan myös nähdä täyttävän perus-

koulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien tavoitteita.  

 

”Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutok-
sista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja 
tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista”. 
Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien ”yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen 
tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kas-
vamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämän-
tavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnista-
maan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä 
arvostamaan itseään”. (POPS, 2014, 17−18.) 
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Liitteet 

 
Liite 1. Tuntisuunnitelma 
 
1. tunti (60min) 
Media ja aistit -tuntikokonaisuus tutuksi (10 min) 
 
Opetustuntimme aiheena on ruokamainonta ja ruokakuvien merkitys; kuinka saada ruoka näyttämään 
houkuttelevalta ja kiinnostavalta? Millaisia tulkintoja teemme kuvasta tai mainoksesta? Aiheenamme on 
toisin sanoen moniaistisuus; mitä se merkitsee ruoan tai elintarvikkeen houkuttelevuuteen, sen valmista-
miseen tai ostamiseen. 
 
Tuntitavoitteita ovat: 
·         Oppilas ymmärtää, mikä merkitys aisteilla on. 
·         Oppilas ymmärtää, mitä moniaistisuudella tarkoitetaan. 
·         Oppilas osaa käyttää eri aistikanaviaan mediatulkinnan välineenä. 
·         Oppilas ymmärtää aistit osana kuluttajakäyttäytymistä. 
 
Moniaistisuus tarkoittaa monen aistin kautta yhtäaikaisesti saatua aistikokemusta. Rakennamme käsityk-
siämme ruoasta, kuin muistakin kulutusvalinnoistamme aistihavaintojemme kautta.  Se, mitä me kut-
summe ruuan mauksi, muodostuu aivoissamme usean eri aistin yhteisvaikutuksesta. Käsityksemme ra-
kentuvat aivoissa moniaistisena kokemuksena näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistien antaman tiedon 
kautta. 
Tuntien kulku. 
 
Kerrataan ja tutustutaan aisteihimme ensin aistiradalla. Sen jälkeen tutustumme ruokakuviin ja ruoka-
mainoksiin pohtien yhdessä mitä ja miten aistimme toimivat niiden tulkinnassa. Tuntien jälkeen osaat 
pohtia monipuolisemmin sitä, millainen merkitys moniaistisuuden hahmottamisella on ruoka ym. kulu-
tusvalintoja tehdessäsi. Käytännön toteutuksena valmistetaan makkararuoka-ateria, josta otetaan houkut-
televa ruokakuva. 
Oppilaat opastetaan toimimaan aistirasteilla.  
 
Harjoitus 1. Aistirastit ja niiden purku (20 min) 
 
Tuntorasti: liotettuja liivatelehtiä ja turvotettua liivatejauhetta. 
Harjoitus suoritetaan tutkimalla ruokaa pelkän tuntoaistin avulla. Liivatteet voivat olla esimerkiksi tum-
missa muovipusseissa, jolloin tuotetta ei näe, vaan sitä pelkästään kosketaan.  
Harjoituksen kulku ja purku. Oppilaat pohtivat ryhmittäin rastilla seuraavia kysymyksiä.  
1.       Miten tuotteet eroavat toisistaan rakenteeltaan? 
2.       Mitä ruoka-ainetta astioissa on? 
3.       Millaisia asioita tuntoaistimme kertoo meille ruoan laadusta? 
 
Näkörasti: chia-siemeniä sellaisenaan ja liotettuna. 
Ulkonäkö on usein ensimmäinen arvioinnin kohde, kun päätetään, syödäänkö ruokaa.  Tästä syystä chia-
siemenet ovat sekä sellaisenaan että liotettuina. Saadaan vertailevia aistituntemuksia. 
Harjoituksen kulku ja purku. Oppilaat pohtivat ryhmittäin rastilla seuraavia kysymyksiä.  
Miten tuotteet eroavat toisistaan rakenteeltaan? 
Mitä ruoka-ainetta astioissa on? 
Millaisia havaintoja ruoasta teemme näköaistimme varassa? 
 
Hajurasti:  Popcorn. 
Harjoitus suoritetaan tutkimalla ruokaa pelkän hajuaistin avulla. Popcornit voidaan ottaa astiasta hetki 
ennen kun oppilaat tutkivat rasteja, jolloin jää pelkkä haju jäljelle.  
Harjoituksen kulku ja purku. Oppilaat pohtivat ryhmittäin rastilla seuraavia kysymyksiä.  
Mitä ruoka-ainetta astiassa on? 
Yhdistätkö tuoksun johonkin tiettyyn asiaan? 
 
Makurasti: Ananasta tuoreena, kuivattuna ja aromina. 
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Harjoituksessa on tarkoitus arvioida, millä tavoin ruoka-aineen maku eroaa tuoreen, kuivatun ja keinote-
koisen välillä. Maistelun avulla havainnollistuu hyvin, kuinka elintarvikkeiden käsittely luo uusia maku-
aistimuksia ja miten makukokemukset voivat olla myös keinotekoisia. 
Harjoituksen kulku ja purku 
Oppilaat maistelevat tuoretta ja kuivattua ananasta. Tehtävänä on vertailla, kuinka maku eroaa tuoreen ja 
kuivatun välillä. Miksi näin on? (Kun vesi on haihtunut ananaksesta, jäljellä on enemmän sokeria hedel-
män painoon verrattuna, minkä vuoksi kuivattu ananas maistuu makeammalta kuin tuore ananas.) Miten 
maku muuttuu kuivatuksen jälkeen? Entä miltä maistuu ananas keinotekoisena aromina? Aromi on hyvä 
laimentaa pieneen vesitilkkaan.                                                                                        
Makuharjoituksessa voidaan näin arvioida, millä tavoin ruoka-aineen maku eroaa tuoreen, kuivatun ja 
keinotekoisen välillä. Maistelun avulla havainnollistuu samalla hyvin, kuinka elintarvikkeiden käsittely 
luo uusia makuaistimuksia. 
 
Kuulorasti  
Viimeiseksi kuunnellaan kaksi ääniraitaa yhdessä koko ryhmän kanssa. Oppilaat istuvat omille paikoil-
leen. Oppilaat yrittävät tunnistaa, mitä ääniraidoilla tapahtuu. Kerromme etukäteen vain, että äänet liitty-
vät jollain tavalla keittiöön tai ruokaan. 
Ääniraita 1: Juominen:  
http://freesound.org/people/Razzvio/sounds/79146/  
Ääniraita 2: sipulin hienontaminen ja paistaminen 
http://freesound.org/people/trip2000/sounds/52305/  
Voiko ruoka kuulostaa houkuttelevalta? Millaisia päätelmiä teemme pelkän äänen perusteella? Teemme-
kö ruoan tuoksuista päätelmiä äänen perusteella? 
 
Harjoitus 2. Mainokset ja niiden tulkinta (15 min) 
Tarkastelemme seuraavaksi mainoskuvaa, mainosvideota sekä tavallisia makkara-aiheisia ruokakuvia. 
Pohdimme niissä käytettyjä keinoja, joilla ruokatuotteet on saatu näyttämään houkuttelevilta. Millaisia 
keinoja on käytetty, jotta ruoka näyttää houkuttelevalta? Millainen ruokakuva/mainos on houkutteleva. 
Kuvia voi tarpeen mukaan näyttää vielä käytännön työn kuluessa tai ennen kuin oppilaat rientävät työnte-
koon.  
 
Fazerin mainos on hyvä esimerkki siitä, kuinka vähällä pärjää mainoksessa, kun brändi on tuttu. Vaikka 
mainoksessa ei juuri ole elementtejä, se houkuttelee ja on hyvin tunnelmallinen.  Alla linkki mainokseen: 
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.marmai.fi/kuvat/article2228229.ece/BINARY/Hopeajyv
%2525C3%2525A4%252BFazer.jpg&imgrefurl=http://www.marmai.fi/uutiset/kultajyvat%2Bkokkikarta
nol-
le%2Bsyopasaatiolle%2Bja%2Bhelsingin%2Bkaupungille/a2228102&h=519&w=802&tbnid=4FN0Qqlg
14jr-M:&zoom=1&docid=OC-
RPygqqBY-
oLM&ei=Dw7_VKGwJOfIyAPd_YCIAg&tbm=isch&client=ubuntu&ved=0CB0QMygBMAE 
 
Katsotaan seuraava ruokamainos lihapullista.  
https://www.youtube.com/watch?v=TyYj751FKxU  

• Mitä mainoksen äänimaailmassa on sellaista, mikä johtaa ajatuksia tiettyyn suuntaan?  
• Millainen tunne tulee tilasta ja sen tuoksuista tms.?  
• Kumpaa siis syöt? Aistien välityksellä manipuloitua mielikuvaa (representaatiota) vai todelli-

suutta, kun ostat jonkin ruokatuotteen? 
1. Miten mainos eroaa todellisuudesta? 
2. Millaisia keinoja tämän luomiseksi on käytetty? 
3. Miten kuluttajaa hämätään sekä ohjaillaan ostamaan tuotetta? 
Pohditaan yleisesti mainoksen/kuvia ja niissä käytettyjä keinoja, joilla ruokatuotteet on saatu näyttämään 
houkuttelevilta.  
 
Katsotaan makkararuoka-annoskuvia ja virittäydytään samalla käytännön työhön.  
Muistutetaan tässä vaiheessa, että oppilaat valmistavat itse vapaavalintaisen makkararuoan, sekä sille pe-
runa- ja porkkanalisäkkeet. Esimerkkikuvien on tarkoitus herättää ajatuksia siitä, mitkä kuvista näyttävät 
hyvältä. 
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Opetuksen tueksi: 
Eniten käytössä oleva ole aisti on näköaistimme. Näköaisti on jollain tavalla mukana lähes kaikissa 
markkinoinnin keinoissa. Muita aisteja käytetään usein näköaistiin yhdistettynä tehokeinoina. 
Kuuloaisti on luultavasti toiseksi käytetyin markkinointiviestinnässä. Esimerkiksi ruoan rapeutta tai muu-
ta rakenteellista erityispiirrettä voidaan määrittää jo pelkän kuuloaistin mukaan. Esimerkki tällaisesta ruo-
asta ovat perunalastut, joita puraistaessa pääsee tunnistettava ääni. Toinen esimerkki on maidossa kostu-
vien riisimurojen tai valmistuvan popcornin poksahtelu. Myös musiikkia käytetään kuvien aistiärsykkee-
nä televisiossa, radiossa ja kaupoissa. Musiikin lisäksi voidaan käyttää muunlaisiakin ääniä, kuten luonto-
ääniä. Myös hiljaisuus voidaan tulkita kuuloaistiin vetoavaan markkinointiin. Esimerkiksi hiljaisuus on 
tärkeää kokoustiloissa ja hotellihuoneissa ja niitä markkinoidaan hiljaisuudella. 
Yleisesti haastavimpana aistina markkinointiviestinnän kannalta voidaankin pitää makuaistia, koska sen 
käyttömahdollisuudet ovat hyvin rajalliset nykypäivän markkinoinnissa. 
Hajuaistiin vedoten tuoksumarkkinointi on yleistymässä koko ajan. Tuoksumarkkinointia on kuitenkin 
käytetty tiedostamatta jo pitkään, esimerkiksi pullantuoksuna kaupan leipäosastolla. Tuoksujen liiallinen 
käyttö voi kuitenkin ärsyttää joitakin ihmisiä, ja on myös olemassa henkilöitä, jotka ovat yliherkkiä tuok-
suille. Tuoksumarkkinoinnilla voidaan erityisen hyvin luoda tunneside asiakkaan ja brändin välille. 
Tuntoaisti on tärkeä aisti monissa kulutustuotteissa, sillä sen avulla voidaan luoda mielikuva laadusta. 
Tuntoaistin avulla voidaan jopa brändätä, esimerkiksi sänkyjä. 
Opastus ruoanlaittoon ja ruokien esivalmistelut (15 min) 
 
Oppilaat saavat valita oppikirjastaan löytyvistä kolmesta ruokaohjeesta mieleisensä. Lisäksi he saavat va-
lita mieleisensä peruna- ja porkkanalisäkkeet. Perunalisäkkeeksi on hyvä miettiä muutama vaihtoehto, ku-
ten kokonaiset perunat, perunamuusi ja lohkoperunat. Porkkanoista voi puolestaan valmistaa pork-
kanaraasteen tai keitetyn porkkanalisäkkeen. Vaihtoehtojen antaminen oppilaille nopeuttaa työskentelyä. 
Nyt kokeillaan käytännössä, miten aistit ja pyrkimyksemme tehdä ruoka-annoksesta houkuttelevan nä-
köinen toimivat käytännössä. Eri ryhmät voivat valmistaa peruna- ja porkkanalisäkkeet eri tavalla, jolloin 
saamme vertailukohteita aisteillemme:  

• Miten porkkanaraaste ja keitetyt porkkanat eroavat houkuttelevuudeltaan? 
• Sopiiko toinen lisäke paremmin ateriaan kuin toinen? 
• Onko raaka parempi kuin täysin kypsä? 
• Miten värit muuttuvat eri kypsyysasteiden mukaan? 
• Miten ruoan asettelu vaikuttaa ruoan houkuttelevuuteen? 
• Miten annoksen tai ruoan asettelu vaikuttaa houkuttelevuuteen. 
• Onko ruoka syytä kuvata pannulla vai onko se parempi asetella kauniisti lautaselle? 

Oppilaiden tulee kuvata valmiit ateriat. Kuvissa ruoka voi olla kattilassa tai lautasella, mutta oppilaiden 
tulee saada ruoka näyttämään mahdollisimman houkuttelevalta ja herkulliselta. Ohjeistetaan, että valmiit 
kuvat liitetään osaksi blogia ja että kotitehtävänä jokaisen tulee kommentoida ainakin kolmea ruoka-
annosta. Näin kaikki saavat palautetta työstään ja samalla oppilaat näkevät erilaisia tarjoilutapoja. 
Oppilaat aloittavat esivalmistelut, kuten makkaroiden, porkkanoiden ja perunoiden pilkkomisen ennen vä-
lituntia.  
Oppilaat valmistavat ruoat neljän hengen ryhmissä, mutta he ottavat kuvat pareittain, jotta he pääsevät pa-
remmin käyttämään luovuuttaan. 
 
2.     Tunti:  
Ruoanvalmistus, syöminen, siivoaminen ja ruokien kuvaaminen (55 min) 
Oppilaat valmistavat ruoat loppuun parinsa kanssa. Kun he ovat valmiita, he ottavat kuvat ruoistaan, jon-
ka jälkeen siirrämme kuvat oppilaiden kanssa blogiimme. Tämän jälkeen oppilaat pääsevät ruokailemaan 
ja siivoamaan keittiönsä. 
Loppukoonti (5 min) 
Muistutetaan kotiläksyksi jäävästä kuvien kommentoinnista. Keskustellaan, miltä ruokien kuvaaminen 
tuntui. Oliko se mukavaa / innostavaa? 
Apukysymyksiä kuvien kommentointiin (löytyvät blogista kohdasta; kuvia oppilaiden ateriatuotoksista). 
Pohdi, millainen on ruoka-annos, jonka nauttimisessa käytetään kaikkia aisteja: 

• Miten annokseen saisi erilaisia ääniä? 
• Miten annokseen saisi erilaisia tuntoaistimuksia? 
• Millainen annos näyttää upealta ja herkulliselta? 
• Millä tavalla annoskuva herättää maku- ja hajuaistisi? 
• Millainen nimi houkuttelisi ostamaan annoksesi, jos se olisi mainoskuva? 
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Liite 2. Aistirastivastaukset 
 
Aika: Keskiviikko 18.3.2015 klo 8.15–10.30 
Luokka: 7 
Ryhmä 1:  
Ryhmä 2:  
Ryhmä 3:  
Ryhmä 4:  
 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
Rasti 1: Näkörasti 
1. Miten tuotteet eroavat 
toisistaan rakenteeltaan? 

toine on kuiva & toinen on 
hyytelömäistä 

Toinen on kuivaa ja 
toinen nestemäistä 

Toinen on nesteessä Kiisseli, siemeniä 

2. Mitä ruoka-ainetta asti-
oissa on? 

jotai siemenii siemeniä Hampunsimeniä Siemeniä  

3. Millaisia havaintoja 
ruoasta teemme näköais-
timme varassa? 

   Rakenne, väri, koko, 
ulkonäkö, kypsyys 

Rasti 2: Makurasti 
1. Mistä raaka-aineesta on 
kysymys? 

ananas  Ananas Ananas ananas 

2. Missä muodoissa raaka-
aine on eri näytteissä? 

tuore ananas, kuivattu 
ananas, ananasmehu 

Tuore, kuivattu ja neste kuivaa, nestemmäis-
tä, ja normaali 

tuore, kuiva, esanssia 

3. Miten näytteiden maut 
eroavat toisistaan? 

toi liuos oli pahaa, tuore 
ananas oli hyvää & kuivattu 
ananas oli miedointa 

Neste on mautonta, 
tuore tuoretta ja kuiva 
on makeeta 

 makea, normaali, 
laimea 

Rasti 3: Hajurasti 
1. Mitä ruoka-ainetta asti-
assa on ollut? 

Popcorn Popcornia Popcorn/ 
maissinsiemeniä 

Popcornia 

2. Yhdistättekö tuoksun 
johonkin tiettyyn asiaan? 

leffoihin  elokuviin Ei Suolaan, leffateatte-
riin 

Rasti 4: Tuntorasti  
1. Miten tuotteet eroavat 
toisistaan rakenteeltaan? 

 toinen on hyytelömäis-
tä 

 Toinen on märkä ja 
limainen, toinen kuiva 
klöntti. 

2. Mitä ruoka-/raaka-
ainetta pusseissa on? 

liivatelehtiä  Suolataikinaa ja liiva-
tetta 

Sipulimuhennos Liivatelehtiä ja -
jauhetta 

3. Millaisia asioita tunto-
aistimme kertoo meille 
tuotteen laadusta? 

et voiks sitä syödä    Onko se pilantunut 

 
Aika: torstai 19.3.2015 klo 8.15–10.30 
Luokka: 7 
Ryhmä 1:   
Ryhmä 2:  
Ryhmä 3:  
 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3  
Rasti 1: Näkörasti 
1. Mitä ruoka-ainetta astioissa on? ananas hedelmä vesi  

hyytelö 
chiasiemeniä, vettä Seesaminsiemeniä  

2. Mitä eroja tuotteilla on?  toisessa on vettä ja se on vanukkaam-
paa 

toinen on vedessä  

Rasti 2: Makurasti 
1. Mistä raaka-aineesta on kysymys? ananas  1. kuivattu ananas 2. tuore ananas, 

ananasmehu 
ananas  

2. Miten näytteiden maut eroavat toisis-
taan? 
 

    

Rasti 3: Hajurasti 
1. Mitä ruoka-ainetta astiassa on ollut? 
 

ananas  
popkorni 

Rasva 
maissi 
suola 

popcorn  

2. Yhdistättekö tuoksun johonkin tiet-
tyyn asiaan? 

 Popcorni   

Rasti 4: Tuntorasti  
1. Miltä näytteet tuntuvat? 
 

liivate 
sama rakenne kuin 
puurossa 

hyytelömäiseltä, rakeiselta limaselta  

2. Mitä eroa tuotteiden rakenteessa on?  toinen on sitkeämpää toinen on rakeista  
3. Mitä ruoka/raaka-ainetta pusseissa 
on? 

 liivatelehtiä & liivatejauhetta liivatelehti  
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Summary 

 

The starting point of our Opeta toisin -teaching experiment was to build a teaching ex-

periment for seventh grade home economics teaching that connects media and sensory 

perception education together.  The purpose of the teaching experiment was to make the 

students ponder the meaning of senses by analysing food advertising and food images. 

Our teaching experiment was built to emphasise the effects the synergy of sensory per-

ceptions and media have to consumption and purchase decisions made inconnection 

with the choices made in everyday life. We build a blog to support the teaching and the 

blog also worked as a instrument during the teaching and as a learning platform for stu-

dents. 

 

The teaching experiment was carried out on junior high school lessons in Helsinki with 

two different groups of home economics students on two successive days. The theoreti-

cal part of the lessons dealt with multisensory, media and advertising. The lessons also 

included active sensory perception exercises and visual interpretation, which were com-

pleted as group assignments before the practical part of the lessons. During this hands-

on section the students cooked sausage dishes and side dishes that they had self-elected 

from their home economics schoolbooks. Students photographed their dishes after the 

cooking and saved them to the blog.  

 

The prevailing learning theory of the teaching experiment was the sociocultural learning 

theory that also gave us a deeper meaning in form of experiential learning which sup-

ported our teaching and the self-reflection after. Sociocultural approach emphasises 

each student as an individual agent whose thoughts, feelings and opinions influence 

his/her actions. That is why the interpretation of sensory perceptions should be based on 

the understanding of individual actors actions. 

 

Our blog is a concrete outcome of the teaching experiment, and as such remains in free 

and public use. It can be used as an aid in planning home economics classes based on 

and around media and multisensory. 
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The students were interested in the sensory practices and food photography, which is 

why we believe the sensory practices are a useful method of home economics teaching. 

We felt the sensory practices made connecting with the students easier, and enabled us 

to have conversations with them about home economic skills and their doubts and expe-

riences with food, and the visions and preconceptions these created.  

 

The angle of home economics teaching gains whole new dimensions through sensory 

practices, and we argue it is a working method when used in conjunction with media 

education. 

 

We believe that the interest shown by students toward food blogs and food photography 

improves their cooking skills and overall food knowledge, which is precisely what a 

home economics teacher tries to accomplish in his/her work. When the student becomes 

interested in food, cooking and food preparation easily becomes a hobby, and some-

thing to put effort in. It allows students to experiment with new recipes and to improve 

their cooking skills. That in turn leads to an ability to prepare more complex dishes. 

Planning and preparing meals becomes a part of leisure time and brings joy to everyday 

life. Food, at its best, is all these things - and that is what a home economics teacher 

should encourage: the ability to appreciate healthy and delicious meals. 

 

When youth become interested in food they learns to use their senses in a new way. 

He/she discovers more flavours and aromas, experiences new tastes and ventures on to 

try even more exotic flavours. A curiosity in food expands their palate and the 

knowledge of different foods. A teacher succeeds in his/her task when a student is will-

ing to experiment and to experience new things. The student may choose to enjoy a hard 

and sour green apple, rather than simply ingesting an apple. Different sensory clues 

come into play while the student is eating, deepening his/her interest in food and its 

many forms and functions. 

 

The purpose of our teaching experiment was never to go as far as that, but we remain 

hopeful that the students remember our experiment and the new things we experienced 

together with some fondness. Some of the students photographed their dessert creations 

– some continued to do so even after the teaching experiment, to show off to their 
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friends.  After the fact, we may say we achieved at least partial success in giving the 

students some ideas to link food preparation to their everyday life as a hobby. 

 

The aim of our teaching experiment was to describe the media messages from advertis-

ing to the consumers. Beside preparing and photographing their own meal, the students 

had an opportunity to look at food advertising and to ponder on the meaning of attrac-

tion, and how the tools and effects of advertising affect their food selection decisions.  

In closing, to condense our multidimensional teaching experiment and the meaning all 

of its parts have on each other into a sentence, we bow out with the following quote. 

 

“Without experiences we have nothing to describe, without words we cannot describe 

experiences” (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma [the advancement pro-

gram of Finnish food culture] 2010). 

 


