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1  Johdanto  
 
Suomi on monien muiden kehittyneiden maiden tapaan hyvin sähköstä riippuvai-

nen yhteiskunta. Sähkökatkot ovat tavallisia ja ne vaikuttavat monin tavoin koti-

talouksien toimintaan. (Kunnaskari 2014, s. 20.) Sähkökatkoihin onkin tärkeää 

varautua ja jokaisen tulisi tietää toimintaperiaatteet sellaisen sattuessa (Caruna, 

2018).  Kotitalous on toiminnallinen oppiaine, jossa usea toiminta perustuu esi-

merkiksi sähköisten laitteiden käyttöön. Joten kyseisen oppiaineen puitteissa on 

hyvin mahdollista pohtia sähköjen merkitystä ja sähköttömyyttä sekä opetella toi-

mimaan erilaisissa häiriötilanteissa, kuten sähkökatkojen aikana.  

 

Tutkimukset osoittavat, että ihmiset tarvitsevat enemmän tietoa ja taitoja pärjä-

täkseen häiriötilanteissa (Kunnaskari, 2014, s. 53). Vaikka vastuu kodin varautu-

misesta onkin vanhemmilla eikä yläkoululaisilla, on heilläkin hyvä olla valmiuksia 

toimia esimerkiksi sähkökatkojen aikana (Karosto & Karppinen 2011, s. 13). Tä-

män vuoksi suunnittelimme oppilaille opetuskokonaisuuden, jossa he pääsivät 

kokeilemaan toimintaa kuvitteellisen sähkökatkon aikana. Tavoitteena oli luoda 

innostava, motivoiva ja hyödyllinen kokonaisuus, josta jokaiselle jää eväitä tule-

vaisuutta varten.  

 

Ainedidaktisessa kehittämisprojektissamme suunniteltu opeta toisin -koko-

naisuus toteutettiin sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti. Ope-

tuskokonaisuutta käytettiin soveltavassa opetusharjoittelussa kolmelle seitse-

männelle luokalle. Hyödynsimme Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) 

asetettuja tavoitteita. Koska kyseessä on toiminnallinen oppimiskokonaisuus, 

laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista nousee esille erityisesti ajattelu ja oppi-

maan oppiminen (L1) sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Erityisesti 

oppilaiden kädentaidoille, luovuudelle ja ongemanratkaisutaidoille oli oma paik-

kansa toteutuksessa. Sähköttömyys aiheena mahdollisti monipuolisuudellaan 

näiden taitojen edistämisen. 

  



 

 

2 

2  Toiminnallisen opetuksen kulmakivet 
 
 
2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

Valitsimme opetuskokonaisuutemme teoreettiseksi kehykseksi sosiokonstrukti-

vistisen oppimiskäsityksen, sillä POPS 2014 ohjaa opetusta sen suuntaisesti ja 

halusimme nimenomaan oppia käyttämään tämän oppimiskäsityksen mukaista 

opetusta tulevassa työssämme. 

 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys pohjaa konstruktivistiseen oppimiskäsi-

tykseen, mutta ottaa huomioon sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisen merki-

tyksen oppimisessa. Oppimiskäsitykselle on tyypillistä, että oppimisessa painot-

tuvat sosiaalinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen oppiminen. (Siljander, 2014, s. 

216–217.) Konstruktivismi nousee esille siten, että oppija itse muokkaa tietoa ak-

tiivisesti ja rakentaa siitä oman tulkintansa tieto- ja kokemuspohjansa avulla. Näin 

ollen opettaja ei siis voi siirtää tietoa oppilaalle, vaan toimii lähinnä tämän kriitti-

sen ajattelun tukena. Tärkeitä osa-alueita ovat siis oppijan tiedonkäsittelytaidot ja 

ajattelun aktiivisuus. Tiedon rakentumiseen vaikuttavat myös oppimistilanteen 

puitteet, fyysiset ja sosiaaliset tekijät. (Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2003, s. 16.) 

Uuden oppimista tapahtuu koko ajan yhteistoiminnallisesti, oppilaiden jakaessa 

rakentamaansa tietoa toistensa kesken (Tynjälä, 2002, s. 163). 

Myös Piaget’n sosiokognitiivinen näkemys pohjaa oppijan omaan aktiiviseen ajat-

teluun ja oppijan metakognitiiviset taidot ovat avainasemassa oppimisprosessin 

itseohjautuvuuden kannalta. Sosiaalinen vuorovaikutus edistää oppimista, mutta 

tiedonmuodostus ja oppiminen tapahtuu kuitenkin oppijan omassa ajattelussa. 

Piaget on vahvasti luonut pohjan sosiokognitiiviselle oppimiskäsitykselle. Sosiaa-

linen vuorovaikutus lähinnä aktivoi oppijan ajattelua ja ymmärrystä. Motivaatio ja 

ongelmanratkaisu ovat tärkeitä teemoja oppimistapahtumassa. Vuorovaikutuk-

seen osallistuminen on tärkein oppimisen tuottamisen mekanismeista (Piaget, 

1988). Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä on piirteitä sosiokognitiivi-

sesta oppimiskäsityksestä. 
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Vygostky (1978) tuo keskusteluun sosiaalisen kehityksen teoriansa, jonka mu-

kaan yksilö kehittää tietoisuuttaan juuri sosiaalisissa suhteissaan. Näihin vaikut-

tavat kulttuuri ja sen perinteet vahvasti. Tiedon konstruoiminen on hänen mu-

kaansa siis vahvasti päämäärähakuista. Yhteisöön kuuluminen ja sen perinteisiin 

oppiminen on vahva syy tiedolliseen kehitykseen. Oppimiskäsityksen keskeinen 

perusta onkin siis sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sen jälkeen tapahtuvat 

yksilön kognitiiviset prosessit psykologisella tasolla. Vygotsky antaa mietittäväksi 

myös teorian lähikehityksen vyöhykkeestä, missä oppija oppii kehittyneemmän 

opettajan tukemana tasolla, jossa itsenäinen oppiminen ei vielä olisi mahdollista. 

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä yksilö löytää sosiaalisesta vuoro-

vaikutuksesta uutta tietoa, jota hän liittää aikaisemmin konstruoimaansa tietora-

kenteeseen. Hän siis rakentaa ja organisoi tietoa ympäröivien kontaktiensa tuo-

mien näkökulmien avulla. (Vygotsky, 1978, s. 88–90.) 

Niin konstruktivismin, kuin sosiokonstruktivisminkin kohdalla opettajan osuudeksi 

jää puitteiden luominen oppimiselle ja ohjaaminen oikea-aikaisesti. Sosiokon-

struktivismissa painotetaan kuitenkin myös sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaa-

listen rakenteiden, sekä ympäröivän kulttuurin tuomista vahvasti oppijan tietoi-

suuteen. (Tynjälä, 1999, s. 60–67.) Kuten Tynjälä (1999) totesi, opettajan rooli 

jää enemmän fasilitoijan, oppimisprosessin ja -tilanteen mahdollistajan rooliksi. 

Opettaja ei silti ole vaikutukseton oppimistilanteessa, vaan hänen ohjaava työs-

kentelynsä mahdollistaa, että moni oppilas voi saada ajatteluaan kriittisesti ra-

kennettua yhtäaikaisesti. (Tynjälä, 1999, s. 60–67.) 

Wood, Bruner ja Ross ovat tutkineet Vygotskyn teoriaa lähikehityksen vyöhyk-

keestä, josta he ovat johtaneet käsitteen scaffolding eli oppimisen oikea-aikainen 

tukeminen. Opettaja tai ohjaaja antaa oppijan itse ammentaa tietoa ja rakentaa 

siitä omaa tietokäsitystään. Jos oppilas huomaa joutuvansa umpikujaan tai tieto 

on liian vaikeaa ymmärtää, opettaja antaa tukea. Tämä tapahtuu kuitenkin hyvin 

hienovaraisesti. Oppilas joutuu toimimaan omilla raja-alueillaan taitojensa suh-

teen, mutta niin itsenäisesti kuin mahdollista. (Wood, Bruner ja Ross, 1978, s. 

96–98.) 
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2.2  Tavoitteet ja sisältöalueet opetuskokonaisuudessa 

Tässä osiossa tuodaan esille, mitkä Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2014) asetetut kotitalousopetuksen tavoitteet ja laaja-alaiset tavoitteet 

sekä sisältöalueet olivat opetuskokeilussa mukana. 

 

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita 

sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (POPS, 2014, s. 438). 

     

T12 Ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä (POPS, 2014, s. 438). 

 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurin sisältöalue pitää sisällään opetusta, 

joka tukee ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. On tärkeää, että oppi-

laat osaavat suunnitella ja toteuttaa aterioita, jotka ovat ravitsemussuositusten, 

ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eet-

tisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta järkeviä. (POPS, 

2014, s. 439.)  

 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa sisältöalue ohjaa muun muassa op-

pilaita ymmärtämään median- ja teknologian käyttöä arjen työvälineenä ja har-

jaannuttaa vastuulliseen päätöksentekoon sekä ajankohtaisen tiedon hankin-

taan. Sisältöalueiden avulla opetellaan myös tunnistamaan kotitalouksien rahan-

käyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. (POPS, 2014, s. 439.)  

 

(L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen näkyy opetuskokeilussa ennen kaikkea 

sosiokonstruksivistisena näkemyksenä oppimisesta, koska L1:n mukaan oppilai-

den aktiivinen rooli oppimisprosessissa on tärkeä. Työskentelyote on tutkiva ja 

toiminnallinen, mikä kehittää oppilaiden ajattelun taitoja ja ylläpitää motivaatiota. 

(POPS, 2014, s. 283; Siljander, 2014, s. 227–233.) Oppilaan tulisi luottaa it-

seensä ja omiin näkemyksiin, mutta hänen tulee myös osata kuunnella muita ja 

hyväksyä erilaiset näkemykset. Tärkeää on, että oppilas pystyy perustelemaan 
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omat mielipiteensä. Oppilasta rohkaistaan tuomaan esiin omaa kokemustietoaan 

ja soveltamaan koulun ulkopuolella opittua tietoa käytännön työskentelyyn. Työs-

kennellessä päämääränä on yhteinen ongelmanratkaisu. Mielikuvituksen avulla 

ja asioita eri näkökulmista tarkastellen pyritään vaihtoehtoisten ja luovien ratkai-

sujen löytämiseen. Näin yhdistelemällä asioita voidaan yhdessä luoda uutta tie-

toa. (POPS, 2014, s. 283.)  

 

(L3) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot mukaan oppilaiden itsenäistymistä 

tuetaan ja heitä tulisi ohjata ja kannustaa vastuun ottoon omassa arjessaan. On 

tärkeää, että oppilaat oppivat tunnistamaan hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 

tekijöitä sekä toimimaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäen. Tarkoi-

tuksena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita, ja toimimaan haas-

tavissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. (POPS, 2014, s. 283.) 

 

Opetuskokonaisuuden sisältöalueet ja tavoitteet olivat selviytyä sähköttä niin itse 

ruoanlaittoon varautumisessa, ruoanvalmistuksessa kuin jälkitöissäkin (kuva 1). 

 

 
 
Kuva 1. Opetuskokonaisuuden käytännöntavoitteena oli selviytyä sähköttä. 

 
 

Suunnitelmamme tavoitteena oli, että oppilaat ymmärtävät kokonaisuuden jäl-

keen paremmin kestävän hyvinvoinnin osa-alueita ja osaavat toimia arjessa 
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sähkökatkojen aikana. Halusimme luoda realistisen tilanteen, jossa oppilaiden 

on käytettävä ongelmanratkaisutaitojaan luovasti ja jossa ajattelu ja oppimaan 

oppiminen ovat keskeisissä rooleissa. Linkitimme arjen taidot ja itsestään huo-

lehtimisen tiivisti kotivaraan eli kodin varautumiseen häiriötilanteiden varalta. 
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3  Sähkökatkot 
 
3.1  Sähköstä yleisesti 

Sähkö on tärkeimpiä luonnonilmiöitä, joka syntyy pienhiukkasten, etupäässä 

elektronien liikkeestä. Sähköä on opittu käyttämään laajasti ihmiskunnan hyväksi 

energiantuottajana ja tiedonsiirrossa. STEAK:n (2018) mukaan oikeinkäytettynä 

sähkö on tärkeä hyödyke ja mahdollistaa modernin yhteiskunnan toiminnan.  

STEK on Sähköturvallisuuden edistämiskeskus, joka on yleishyödyllinen yhdis-

tys. Sen tarkoitus on edistää älykästä ja turvallista sähkön käyttöä ja jakaa siitä 

tietoa. Tietoa halutaan jakaa tavallisille sähkön käyttäjille ja erityisesti koululai-

sille. (STEK, 2018.) 

 

Erityisesti maalla sähkökatkot liittyvät usein sääilmiöihin, kuten myrskyihin, sala-

maniskuihin, tuuleen tai lumisateeseen, jotka kaatavat puita sähkölinjoille tai vau-

rioittavat muuten jakeluverkkoa (Kunnaskari, 2014, s.20; Laitinen, 2015, s. 44). 

Sähköt voivat myös katketa sulakkeen palaessa tai sen mennessä pois päältä. 

Tämä voi johtua rikkinäisestä sähkölaitteesta tai liian suuresta kuormituksesta 

sähköverkossa, jos liian monta laitetta on kytkettynä yhtä aikaa. (Osa 1: Sähkö 

kotona, 2018 s. 5.) 

 

Sähkön puute on siedettävä silloin, kun tilanne on hetkellinen tai vapaaehtoinen, 

kuten esimerkiksi mökillä olo. Lyhyt katkos voi olla mukava, se tuo jännitystä ar-

keen ja kerrankin on aikaa keskittyä esimerkiksi keskusteluun tai korttipeliin, kun 

viihde-elektroniikka tai kodinkoneet eivät toimi. Sietämätön sähkön puute alkaa 

olla silloin, kun se haittaa arkea. Omat taidot ja tarvikkeet voivat osoittautua riit-

tämättömiksi, koska ei ole osattu varautua pitkään sähkökatkoon. (Karosto & 

Karppinen 2011, s. 20–21.)  

 

3.2 Sähkökatkoihin varautuminen ja sen osa-alueet 

 
Kotitalouksien varautuminen on ollut esillä etenkin myrskyjen ja sähkökatkojen 

yhteydessä (Kunnaskari, 2014, s. 29). Kotitalouksien varautuminen on tärkeää, 

koska ne ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä. Mahdollisimman 
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omatoimiset ja -varaiset kotitaloudet ovat voimavara kriisitilanteessa. (Kunnas-

kari, 2014, ss. 9, 21). Kotitalouksien varautumisen tarkoituksena on turvata arjen 

sujuminen, eli varautua arkea haittaaviin sähkön-, lämmön-, veden- tai elintarvik-

keiden jakeluhäiriöihin (Kunnaskari, 2014, s. 6). 

 

Kotivaralla tarkoitetaan kansalaisten aineellista varautumista (Kunnaskari, 2014, 

ss. 28–29).  Kotivaran ideana on, että kotiin on hankittu ruokaa ja muita välttä-

mättömiä asioita varastoon yllättävien tilanteiden, kuten sairastumisen tai sähkö-

katkon varalle. Kotivaraan kuuluu myös astioita veden varastointiin, lääkkeitä, ra-

dio ja taskulamppu paristoineen, kynttilät ja tulitikut, käteinen raha sekä hygie-

niatarvikkeet. (SPEK, 2018; Varaudu!, 2018.) Kotivara voidaan ajatella myös tätä 

laajemmin, siihen voivat kuulua erilaiset yksilön taidot, kuten soveltamiskyky ja 

muiden auttaminen, joita myös vaaditaan häiriötilanteissa (Kunnaskari, 2014, s. 

21). 

 

Kotitalouksissa olisi hyvä olla säilyviä ja helposti käytettäviä elintarvikkeita, sekä 

muita henkilökohtaisia tarvikkeita muutaman päivän tai viikon tarpeiksi. (Kunnas-

kari, 2014, ss. 28−29). Kotivara muodostetaan normaaleista arjen tarvikkeista, 

joita käytetään "parasta ennen" -suosituksia noudattaen ja hankkien aina tarvit-

taessa uusia tarvikkeita tilalle. Näin toimimalla elintarvikkeet ja tavarat säilyvät 

käyttökelpoisina. (SPEK, 2018; Kunnaskari, 2014, s. 66.)  

 

Sähkökatko voi katkaista vedentulon kuluttajille, koska usein veden toimittaminen 

perustuu sähköllä toimivaan pumppaukseen. Sähköllä toimiva järjestelmä pitää 

veden paineen tasaisena, mikä on tärkeää veden riittävyyden ja laadun turvaa-

miseksi. (Laitinen, 2015, ss. 23−24.) Veden varaaminen mahdollisen sähkökat-

kon varalle on tärkeää, koska ihminen tarvitsee joka päivä noin kaksi litraa puh-

dasta juomavettä. Vettä tarvitaan myös ruoanlaittoon ja hygieniasta huolehtimi-

seen. Tämän vuoksi kotona olisi tärkeä olla isoja ja puhtaita kannellisia asioista, 

joissa vettä on mahdollista säilyttää ja kuljettaa. (Varaudu!, 2018.)  

 

Silloin kun vettä ei tule, niin vessan voi vetää vain kerran ja tämä huonontaa hy-

gieniaa (Laitinen, 2015, ss. 23−24). WC:n voi tämän jälkeen ”vetää” kaatamalla 
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pönttöön sangolla esimerkiksi sadevettä tai sulatettua lunta. WC-istuimen tai san-

gon päälle voi myös virittää muovipussin, johon tarpeet tehdään. (Laitinen, 2015, 

s. 27.)  Jos vettä ei ole käytettävissä, hygieniaa voidaan parantaa esimerkiksi 

käsidesin ja kosteuspyyhkeiden käytöllä (Laitinen & Vainio, 2008, s. 6).  

 

Ravinnon saanti tulee myös turvata sähkökatkojen aikana ja sellaisen tullessa 

onkin järkevintä käyttää ensin pois tuoretuotteet ja jääkaapin antimet. Pakasti-

men turhaa avaamista kannattaa välttää ruokien sulamisen estämiseksi. (Va-

raudu!, 2018; Caruna 2018). Tietysti siinä vaiheessa, kun pakastin on alkanut 

sulaa, kannattaa pakastimen sisältöä alkaa hyödyntämään. Myös kotivaraan kuu-

luvia kuiva-aineita ja säilykkeitä voidaan hyödyntää ravinnoksi. (Laitinen & Vainio, 

2008, s. 17-18.) Ruoanvalmistus on mahdollista esimerkiksi leivinuunissa, retki-

keittimellä, grillillä tai takassa. (Laitinen & Vainio, 2008, s. 17). Grilli tai retkikeitin 

ei itsessään vielä takaa ruoanvalmistusta, vaan sitä on myös osattava käyttää 

(Varaudu!, 2018).  

 

Valon ja lämmön saaminen kotiin on myös tärkeää ottaa huomioon. Ennen mah-

dollista sähkökatkoa käden ulottuville kannattaa varata ainakin taskulamppu ja 

varaparistoja sekä kynttilöitä ja tulentekovälineitä (Caruna, 2018). Puhelimessa-

kin on toki taskulamppu, mutta sen käyttäminen vie puhelimesta virtaa, jolloin 

akku loppuu nopeammin ja tiedonsaanti vaikeutuu (Laitinen, 2015, s. 53). Kodin 

lämmitys ilman sähköä onnistuu esimerkiksi takalla, leivinuunilla tai kiukaalla (Ka-

rosto & Karppinen 2011, ss. 54, 59, 61). Jos taloudessa on tulisija, kannattaa 

tietysti varata myös polttopuita. Lämpimänä pysymisessä talvella korostuu vielä 

lämmönvarastointi, jolloin kotona esimerkiksi pidetään ikkunat, ovet, ilmastointi 

sekä verhot kiinni. Tärkeää on myös pukeutua lämpimästi. (Laitinen & Vainio, 

2008, ss. 11-12.)  

 

Tiedonsaannin varmistamiseksi kotitaloudesta on hyvä löytyä patteri- tai akku-

käyttöinen radio sähkökatkojen varalle. Kännykkää ja kannettavaa tietokonetta 

pystyy sähkökatkon aikana käyttämään niin pitkään kuin niiden akussa on virtaa. 

Sähkökatkoon voikin varautua lataamalla laitteita ennakkoon (Caruna, 2018) ja 

lisäksi niitä on mahdollista ladata sähkökatkon aikana esimerkiksi matkalaturilla. 
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Puhelimen akkua on myös mahdollista säästää asettamalla puhelin virransääs-

tötilaan. Internettiin pääsee sähkökatkon aikana kännyköillä ja kannettavilla tie-

tokoneilla niin pitkään kuin tietoliikenneyhteydet toimivat. (Laitinen, 2015, ss. 48, 

51, 53.) Akun säästäminen on myös järkevää, sillä tekstiviestien avulla voidaan 

lähettää suurelle määrälle, jopa kaikille kansalaisille, tietoa ja toimintaohjeita. 

Kaikkien kansalaisten tavoittamista tekstiviestillä testattiin viime itsenäisyyspäi-

vänä, kun onnitteluviesti Suomen 100 vuoden itsenäisyyden kunniaksi pyrittiin 

lähettämään kaikille suomalaisille (Onnitteluviesti suomalaisille, 2017). Uutisoin-

nin mukaan viesti ei tavoittanut noin puolta miljoonaa suomalaista, mikä aiheutti 

huolta. Oppilaidemme mukaan osa heistä ei ollut saanut viestiä, osalle oli tullut 

niitä jopa kaksi.  Pekka Haaviston sanoin: “Tekstiviestit voivat olla myös osa ko-

konaisturvallisuutta. Siksi järjestelmän pitää toimia.” (Uusi Suomi, 2017.) 

 

Edellä esitetyt asiat olivat sellaisia, joita käytiin oppilaiden kanssa läpi opetusko-

konaisuudessa. Erityisesti sähkökatkot ja kotivara olivat tärkeimmät käsitteet op-

pitunneilla. Näihin tutustuimme oppilaiden kanssa sosiokonstruktivismin keinoin 

ja oppilaat pääsivät tutustumaan aiheisiin askel askeleelta – ensin rakennettiin 

tietopohja ja myöhemmin päästiin toimimaan käytännössä. 
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4 Opetuskokeilun toteutus käytännössä 
 
4.1  Yleistä opetuskokeilusta 

 
Suunnittelemamme Sähköt pois -opetuskokeilu toteutettiin kolmelle riihimäkeläi-

sen koulun seitsemännelle luokalle maalis—huhtikuussa 2018 yhteensä kuuden 

oppitunnin kokonaisuutena. Harjoittelukoulussa hyödynnetään opetuksessa pal-

jon teknologiaa, joten oli mielenkiintoista ja tärkeää päästä tarkastelemaan, miten 

suuressa roolissa sähkö on kouluarjessa, kotitalouksissa ja yhteiskunnassa. Ai-

heen valintaa tuki myös aiheen ajankohtaisuus yhteiskunnassamme ja se, ettei 

vastaavan kaltaiseen teemaan oltu aiemmissa kehittämisprojekteissa tartuttu.  

  
Opetuskokeiluun sisältyi suunnittelutunti, jolloin keskityttiin sähkön merkitykseen 

kotitalouksissa ja valmistettiin jälkiruoka sähköttömästi. Toinen tunti oli toiminnal-

linen tunti, joka perustui suurelta osin toimintaan ilman sähköjä. Molemmat ope-

tuskerrat kestivät 3 x 45 minuuttia ja lisäksi välitunneista saatiin lisäaikaa opetuk-

seen. Opetuskokeilussa sosiokonstruktivistinen opetusteoria oli tärkeässä roo-

lissa: lähtökohtana oli opetettava kotitaloustieteen tieteenala, oppilaiden mielen-

kiinto, ymmärtämisen tärkeys, tilannesidonnaisuus, tiedolliset ristiriidat, lähikehi-

tyksen vyöhyke, ongelmakeskeisyys, ryhmätyöskentely ja tekemällä oppiminen. 

Opettajan rooli oli ohjata ja tukea oppimista. (Siljander, 2014, s. 233–235.) 

 

Saimme suunnitella kokonaisuuden varsin itsenäisesti, suuria reunaehtoja har-

joittelukoulun ohjaajalta ei tullut ja hän hyväksyi valitsemamme kehittämisteeman 

hyvillä mielin. Myöhemmin esitetty, miten tunnit toteutettiin, millaisia tavoitteita 

asetettiin, miten arviointi tehtiin ja miten tunnit onnistuivat. 

 

Opetuskokeilussa sähkökatkoihin varautumista käytiin oppilaiden kanssa läpi 

useaa otteeseen. Sähkö-aiheeseen perehdyimme STEK:n sähkö- aiheisen vi-

deon ja siihen liittyvän keskustelun pohjalta sekä erilaisten oppimistehtävien, ku-

ten kotitehtävän, sähkölaitteiden teippaustehtävän, toimintasuunnitelman ja käy-

tännön ruoanvalmistuksen avulla. Kävimme opetuskerroilla keskustelua siitä, 

minkä vuoksi sähköt voivat katketa. Suunnittelutunnilla kokosimme myös oppilaat 

lattialle keskustelupiiriin pohtimaan, miten sähkökatkoihin voi varautua, mistä 

sähkökatkot voivat johtua ja miten niiden aikana toimitaan.  
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Saimme innostettua oppilaat sähköaiheeseen toiminnallisuuden ja havainnollis-

tamisen kautta. Opetuskokeilussa hyödynsimme retkikeitintä ja oppilaat pääsivät 

tutustumaan sen käyttöön ja valmistamaan sillä ruokaa. Tunnilla jolloin sähköt 

olivat pois, luokkaan oli varattu erilaisia valonlähteitä, kuten led-valoja, valotaulu 

ja kynttelikköjä, joita hyödynnettiin valonlähteinä. Luonnonvaloa hyödynnettiin 

avaamalla sälekaihtimet. Tarkoitus oli havainnollistaa, miten ruokaa voidaan val-

mistaa ja mitä valonlähteitä voidaan käyttää, kun sähköjä ei ole. 

 

4.2  Suunnittelutunti 

  
Suunnittelutunnin tarkoitus oli saada oppilaat pohtimaan sähkön merkitystä koti-

taloudelle. Heti opetuskerran alkuun näytimme motivoivan Mistä sähkö tulee?-

videon (2016). Videolla kerrotaan, mitä sähkön tuottamisen tapoja on, mitä eri 

lämmönlähteitä sähkön tuottamiseen voidaan käyttää ja miten sähkö siirtyy koti-

talouksiin. Videon seuraamisen tueksi taululle oli kirjoitettu kysymyksiä aiheesta. 

Videon katsomisen jälkeen kysymykset käytiin yhdessä läpi. 

 

Videon koonnin jälkeen siirryimme pohtimaan, mitkä kaikki kotitalousluokan lait-

teista ovat sähkölaitteita. Tätä varten olimme suunnitelleet toiminnallisen tehtä-

vän, jossa oppilailla oli kolme minuuttia aikaa merkitä kaikki mahdolliset luokan 

sähkölaitteet. Tehtävässä toimittiin pareittain ja kukin pari sai käyttöönsä värik-

käitä post it-lappuja, joilla merkinnät tehtiin. Kun aika loppui, lähdimme yhdessä 

tarkastelemaan, mitä sähkölaitteita oppilaat olivat merkinneet. Samalla tarkastel-

tiin, oliko joku laite unohtunut merkitä. Tämä oppimistehtävä oli kaikin puolin on-

nistunut. Se havainnollisti konkreettisesti, kuinka paljon sähkölaitteita luokassa 

on ja kuinka teknologisessa yhteiskunnassa elämme. Tehtävä oli sosiokonstruk-

tivistiselle oppimiskäsitykselle tyypillinen: oppilaat oppivat tekemällä ja tutkimalla, 

opettajat toimivat ohjaajina ja oppimisen tukena, ohjaamisen lähtökohtana oli op-

pilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot ja lähtökohtana oli rakentaa uutta tietoa van-

han tiedon tueksi. (Siljander, 2014, s. 233). 

  
Videon ja toiminnallisen tehtävän jälkeen asetimme opetuskerran tavoitteet. Ky-

syimme oppilailta, millaisia tavoitteita opetuskerralla voisi heidän mielestään olla. 
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Tavoitteiden asettaminen oli oppilaille vaikeaa. Esiin nousi kuitenkin ajatus, että 

tavoitteena voisi olla valmistaa ruokaa ilman sähköjä. Kun oppilaat olivat ensin 

itse saaneet pohtia tavoitteita, näytimme heille, millaisia tavoitteita olimme ajatel-

leet opetuskerralle: 

 

1. Ymmärtää sähkön merkitys yhteiskunnalle 

2. Luoda oma toimintasuunnitelma sähköttömään ruoanvalmistukseen 

3. Valmistaa jälkiruoka sähköttömästi. 

 

Jälkiruoan valmistamisen ja toimintasuunnitelman avulla oppilaat ymmärsivät, 

miten voidaan toimia, kun sähköjä ei ole. Kerman vaahdotukseen oli esimerkiksi 

varattu erilaisia käsikäyttöisiä välineitä (Kuva 2). Niiden kautta oppilaiden tiedot, 

taidot ja toimintavalmiudet sähköttömästi toimimiseen lisääntyivät. Tehtävät sai-

vat oppilaat pohtimaan, kuinka tärkeässä roolissa sähköt ovat kodissa ja koko 

yhteiskunnassa. Asettamamme tavoitteet tukevat myös Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita edistää oppilaiden kädentaitoja ja 

luovuutta sekä kykyä tehdä järkeviä valintoja (POPS, 2014, s. 437).   

 

Kuva 2. Käsikäyttöisiä vaahdotusvälineitä. 
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Tavoitteiden ohella kerroimme arviointiperusteet. Arvioinnin kohteena oli oman 

ryhmän toimintaan osallistuminen ja siitä vastuun ottaminen – arviointi tehtiin tun-

nin lopussa keskustellen. Tämän jälkeen oppilaat pääsivät valmistamaan jälki-

ruoan sähköttömästi. Ohjeistuksena oli tehdä trifle, eli kerrosjälkiruoka pakka-

sessa olleista suklaakakun pohjista ja marjoista sekä jääkaapissa olevista ker-

moista ja tuorejuustoista. Olennaista triflen valmistuksessa oli, että kerma vaah-

dotetaan jollakin käsikäyttöisellä vaahdotusvälineellä. Triflen valmistamisessa 

oppilaat saivat käyttää omaa luovuuttaan. 

 

Oppitunnin aikana halusimme herättää oppilaat ajattelemaan, mitä raaka-aineita 

on hyvä käyttää pois, kun sähköt menevät. Kun pakastin alkaa sulamaan ja jää-

kaappi lämpenemään, on järkevää käyttää helposti pilaantuvat raaka-aineet pois. 

Tärkeää oli saada oppilaat myös pohtimaan, mitä välineitä ja laitteita voidaan 

käyttää, kun sähköjä ei ole. Osa oppilaista sisäisti ajatuksen sähköttömyydestä 

niin hyvin, että he luopuivat astianpesukoneiden käytöstä ja siirtyivät pesemään 

astiat käsin. He ajattelivat, että sähkölaitteita ei saa käyttää. Pieni tiedollinen ris-

tiriita tuli kuitenkin tässä vaiheessa, sillä oppilaat eivät osanneet ajatella, että 

vettä ei välttämättä tule hanasta, jos sähköjä ei ole. 

 
Video ja jälkiruoan valmistaminen herättelivät oppilaita sähköttömyysaiheeseen. 

Näistä olikin hyvä siirtyä keskustelupiiriin. Keskustelupiiri aloitettiin käymällä läpi 

oppilaiden omia kokemuksia sähköttömyydestä, joita heille oli saattanut kertyä 

esimerkiksi sähkökatkojen aikana, mökkeillessä tai retkeillessä. Teemat, jotka 

halusimme keskustelun aikana käydä oppilaiden kanssa läpi, olivat: miten säh-

kökatkoihin voi varautua etukäteen, miten niiden aikana toimitaan sekä miten ret-

kikeitintä käytetään. Näiden lisäksi juteltiin tietysti siitä, mihin keskustelu sattui 

suuntautumaan.  Suurimmaksi osaksi asiat nousivat oppilailta, niin kuin sosio-

konstruktivistisessa opetuksessa on tarkoituskin. Me opettajina keskityimme oh-

jaamaan keskustelua sopivaan suuntaan, pyysimme perusteluita ja toimme ilmi 

erilaisia näkökulmia asiaan. Keskustelu sujui varsin hyvin, vaikka vain osa oppi-

laista osallistui aktiivisesti ja osa vain seurasi. 
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Tunnin loppuvaiheessa oppilaat tekivät oman toimintasuunnitelman ensi kerran 

sähköttömään ruoanvalmistukseen. Oppilaiden tuli miettiä, mitä ruokaa he aiko-

vat valmistaa, mitä raaka-aineita he tarvitsevat, mitä välineitä he käyttävät ja mil-

lainen on ryhmän työnjako. Kerroimme, että ainoa väline, jolla ruokaa voi kypsen-

tää on retkikeitin ja luokan kaikki raaka-aineet ovat heidän käytössään. Mainit-

simme, että olisi tärkeää käyttää helposti pilaantuvia raaka-aineita sekä jääkaa-

pin ja pakastimen sisältöä. Toki myös kuiva-ainevarasto olisi käytettävissä. Aikaa 

ruoanvalmistukseen olisi varattu noin tunti. Ryhmien suunnitelmat palautettiin op-

pilaiden omaan sähköiseen oppikirjaan. Oman suunnitelman tekeminen osoittau-

tui oppilaille vaikeaksi. Heidän oli vaikea keksiä, mitä he voisivat valmistaa retki-

keittimellä, sillä vain harva oli käyttänyt retkikeitintä aiemmin. Oppimistehtävä oli 

tyypillinen sosiokonstruktivistiselle oppimiskäsitykselle: oppilaat toimivat ryh-

mässä, pohtivat, mitä ruokaa haluavat valmistaa ja ottivat yhdessä selvää, mitä 

raaka-aineita ja ruoanvalmistusvälineitä tarvitsevat. 

  
Opetuskertojen aikana kokeilimme erilaisia arviointitapoja. Ensimmäisellä ker-

ralla, oppilaat kirjoittivat paperille mitä oppivat, mikä oppitunnissa oli hyvää ja mi-

ten sitä voisi kehittää. Kahdella viimeisellä opetuskerralla päädyimme kokeile-

maan arviointi- janaa. Oppilaat asettuivat luokkahuoneessa ensin janalle sen mu-

kaan, kuinka paljon olivat oppineet uutta. Tämän jälkeen sen mukaan, miten ko-

kivat osallistuneensa ryhmän toimintaan tunnin aikana. Janan asteikko oli 0–10. 

Pyysimme myös oppilailta perusteluja valinnoilleen. Janan perusteella vaikutti 

siltä, että oppilaat olivat saaneet paljon irti oppitunnista, Oppilaiden mieleen oli 

myös palautunut joskus aiemmin opittua, mutta välissä unohtunutta asiaa. Kai-

killa kerroilla käytiin vielä yhdessä arviointikeskustelua tunnin kulusta. Tämä hah-

motti meille ja oppilaille, mitä päivän aikana oli opittu ja oliko omat tavoitteet saa-

vutettu. 

 

Opetuskerran lopuksi annoimme oppilaille aiheeseen liittyvän kotitehtävän, jonka 

koimme syventävän oppilaiden oppimista. Halusimme, että oppilaat perehtyvät 

oman kotinsa varautumiseen. Kotitehtävän taustamateriaalina oli Varaudu!-ma-

teriaali (http://72tuntia.fi/varaudu/) ja toivoimme oppilaiden myös keskustelevan 

aiheesta vanhempiensa kanssa. Oppilaiden piti kartoittaa, miten heidän omassa 

http://72tuntia.fi/varaudu/
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kodissa hoidetaan sähkökatkon aikana juominen, ruoanlaitto, lämmitys, valais-

tus, hygienia ja tiedonsaanti.  Heidän piti myös pohtia, mitä kotivara tarkoittaa ja 

miksi se on tärkeä. 

  

Motivoiva video, laitteiden teippaus, jälkiruoan valmistus, toimintasuunnitelma ja 

kotitehtävä tukivat mielestämme oppimista. Tarkoitus oli saada oppilaat oman te-

kemisen ja pohdinnan kautta ymmärtämään sähkön ja sähköttömyyden merki-

tystä. Teoriapainotteisen pohjatunnin jälkeen oli mielekästä pitää seuraavalla ker-

ralla toiminnallinen tunti. Seuraavassa kappaleessa on esitetty, miten toiminnal-

linen tunti toteutettiin. 

 

4.3  Sähköt pois -toiminnallinen tunti 

Toiminnallisen oppitunnin tarkoituksena oli havainnollistaa, miten sähköttömissä 

oloissa toimitaan ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon. Tunnin alussa kävimme 

kotitehtävät läpi. Tarkoitus oli orientoitua tulevaan tuntiin ja toimintaan. Osalla 

opetuskerroista annoimme oppilaiden ensin keskustella pöytäryhmissä kotitehtä-

västä. Tämän jälkeen kävimme yhdessä läpi kotitehtävää ja pohdimme, mitä va-

rautumistoimenpiteitä kotitalousluokassa kannattaisi tehdä ennen mahdollista 

sähkökatkoa. Nostimme myös esille sanan kotivara ja keskustelimme, mitä se 

tarkoittaa. Sana oli monelle vieras, joten sen huolellinen läpikäynti oli tärkeää. 

Eräs oppilas kiteytti kotivaran idean keskustelumme loppuun hienosti, että koti-

vara tarkoittaa “kaikkea mitä elämiseen tarvitaan”. 

 
Keskustelun jälkeen oppilaat saivat hetken tehdä varautumistoimenpiteitä selvi-

täkseen opetuskerrasta ilman sähköjä. Oppilaat esimerkiksi täyttivät tyhjiä mehu-

kanistereja puhtaalla vedellä, varasivat lämmintä vettä pesualtaisiin tai astioihin, 

keittivät vettä termospulloihin, laittoivat led-valoja ja taskulamppuja päälle, ottivat 

esille kertakäyttöastioita sekä kävivät tarvittaessa WC:ssä ja pesivät kädet. Va-

rautumistoiminta sujui pääasiassa hyvin. Vettä ei kuitenkaan osattu varata tar-

peeksi, koska oppilaat eivät hahmottaneet, että veden piti riittää juomisen ja ruo-

anlaiton lisäksi myös astioiden pesemiseen. Kun koimme, että oppilaat olivat saa-

neet riittävästi aikaa varautumiseen, sammutimme valot luokasta. Se sai jokai-

sella kerralla oppilaat havahtumaan, että sähköt menivät ja nyt on osattava toimia 
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sähköttömästi. Havainnollistamaan hämärässä tai pimeässä kodin valaistusta 

olimme varanneet luokkaan erilaisia valonlähteitä (kuva 3).  

 

 

Kuva 3: Sähköttömässä opetuksessa käytettyjä tarvikkeita. 

 

Sähköjen mentyä kävimme vielä tunnin tavoitteet ja arvioinnin läpi. Tunnin tavoit-

teena oli toimia ilman sähköjä. Perusopetussuunnitelman perusteiden (2014) ta-

voitteena oli “Ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilan-

teissa ja ympäristöissä” (T12). Yhteisten tavoitteiden lisäksi oppilaat saivat aset-

taa ryhmissä oman tavoitteensa opetuskerralle, jonka he kirjasivat paperille ylös. 

Tavoitteeksi kirjattiin melkein poikkeuksetta jokin seuraavista: oppia käyttämään 

retkikeitintä, valmistaa maukasta ruokaa tai toimia onnistuneesti ilman sähköjä. 

 
Motivoivana tehtävänä, varautumistoimenpiteiden lisäksi, oli tutustua retkikeitti-

meen ja huolehtia, että se kootaan oikein sekä se palautuu takaisin samanlaisena 

ja samoilla osilla tunnin loputtua ryhmän pöydälle. Tämä oli tärkeää, koska kaikki 

kuusi retkikeitintä oli lainattu eri paikoista. Koska kaikille retkikeittimen käyttö ei 
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ollut tuttua, autoimme sen kokoamisessa ja käytössä. Osalla oppilaista oli retki-

keittimestä kokemuksia esimerkiksi partion kautta. Toimimme sosiokonstruktivis-

tiselle oppimiskäsitykselle tyypilliseen tapaan: annoimme oppilaiden ensin tutkia 

retkikeitintä itse ja selvittää, miten se toimii. Kun näimme, että he tarvitsevat apua 

ja tukea, annoimme sitä tarpeen mukaan. Ennen, kun kukaan aloitti ruoan val-

mistuksen retkikeittimellä, kävimme läpi turvallisuusasiat. Tämän lisäksi huoleh-

dimme, että meistä opetusharjoittelijoista aina joku oli ulkona oppilaiden kanssa. 

Retkikeittimellä valmistettiin oppilaiden oman valinnan mukaan esimerkiksi puu-

roa, lettuja, köyhiä ritareita, purkkihernekeittoa, makaroni-jauheliha-pataa, pais-

tettuja munia ja jauhelihapihvejä (kuvat 4 ja 5). Tämän lisäksi luokassa ilman säh-

köjä valmistui voileipiä, salaatteja ja hedelmärahkoja. 

 

 

Kuva 4. Ruoanvalmistusta kaasukäyttöisellä retkikeittimellä. 
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Kuva 5. Ruoanvalmistusta polttoainekäyttöisellä retkikeittimellä. 

 

Ruokailun ja jälkitöiden lomassa kävimme ryhmä kerrallaan oppilaiden toimintaa 

läpi. Kävimme ryhmien kanssa keskustelua siitä, saavutettiinko ryhmän tavoite ja 

nostimme esiin joka ryhmän kohdalla toimintaan oleellisesti liittyneitä asioita. 

Pohdimme myös yhdessä, mitä päivän aikana oli opittu. Lopuksi pidimme lyhyen 

yhteisen loppukoonnin ja annoimme oppilaille palautetta opetuskerran sujumi-

sesta. Yhteiselle koonnille jäi joka kerta vähemmän aikaa, kuin olisimme toivo-

neet. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisimme tässä kohden pohtineet yhdessä 

tarkemmin esimerkiksi sitä, millaisia ruokia retkikeittimellä kannattaisi valmistaa. 

 

Pohdimme oppilaiden kanssa lopuksi yhdessä myös sitä, että sähkökatkoihin va-

rautuminen ja niiden aikainen toimiminen on hyvin tilannesidonnaista. Sähkö-

katko kaupungissa tai maalla, kesällä tai talvella, paikallisena tai laajempana vai-

kuttaa monin tavoin siihen, miten kannattaa tai voi toimia. Kävimme oppilaiden 
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kanssa keskustelua siitä, että sähköttä oleminen on ihan erilaista silloin, kun sii-

hen on tietoisesti voinut varautua. Oppilaat toivat ilmi, että sähkötön opetus oli 

kivaa, mutta jos ilman sähköjä pitäisi selvitä pidempi aika, ei se enää olisi niin 

mukavaa. 

 

4.4 Opetuskokeilun tavoitteiden reflektointi 

 
Opetuskokonaisuuden kotitalousopetuksen tavoitteita olivat T3 ja T12 ja tavoit-

teisiin liittyviä sisältöalueita S1 ja S3. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluivat laaja-alai-

set tavoitteet L1 ja L3. Tässä kappaleessa olemme nostaneet esille, miten nämä 

olivat mukana opetuskokonaisuudessa ja miten ne onnistuivat käytännössä.  

 

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita 

sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (POPS, 2014, s. 438).  Tavoite toteutui opetus-

kokonaisuudessa raaka-aineiden, työvälineiden ja laitteiden kautta. Oppilaat poh-

tivat, mitä raaka-aineita, työvälineitä ja laitteita on mahdollista käyttää sähkökat-

kojen aikana. He pääsivät myös miettimään, mitkä toimintatavat ovat käytännöl-

lisiä sähkökatkojen aikana ja mitkä valinnat ovat ympäristöystävällisiä – kannat-

taako esimerkiksi varata vettä paljon ja pestä astiat käsin vai olisiko järkevämpää 

tai taloudellisempaa käyttää kertakäyttöastioita. Osa oppilaista tarvitsi opettajan 

ohjausta miettiessään, mitä raaka-aineita on hyvä käyttää ja miten voisi valmistaa 

ruokaa sähköttömästi. Suurimmalle osalle oppilaista retkikeitin oli vieras ruoan-

valmistuksen väline ja tämän vuoksi heidän oli haastavaa keksiä, mitä sillä voisi 

valmistaa. Kun oppilaille antoi aikaa ja tukea sekä neuvoja, ruoanvalmistus retki-

keittimellä onnistui pääasiassa hyvin.  

  

T12: “Ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä” (POPS, 2014, s. 438). Tavoite näyttäytyi opetuskokonaisuudessa 

aikaisemmin esitetyn kotitehtävän avulla. Ongelmanratkaisu ja luovuus nousivat 

esille myös molemmilla opetuskerroilla. Oppilaiden tuli tehdä varautumistoimen-

piteitä ja miettiä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, jos sähköt menevät. Heidän 

tuli esimerkiksi ratkaista mitä raaka-aineita käytetään, miten ruokaa voidaan val-
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mistaa, mitä laitteita tai työvälineitä on mahdollista käyttää ja kuinka astianpe-

susta selvitään. Ongelmanratkaisua ja luovuutta tarvittiin myös silloin, kun pakas-

timessa ja jääkaapissa ei ollutkaan suunnitelman mukaisia raaka-aineita ja oppi-

laiden oli nopeassa ajassa vaihdettava suunnitelmaa sekä pohdittava, mitä ruo-

kaa ja miten he aikovat sen valmistaa. Ongelmanratkaisu ja luovuus oli osalle 

oppilaista vielä haastavaa ja totesimme useaan otteeseen, että 7. luokkalaiset 

tarvitsevat siihen melko paljon opettajan ohjausapua. Esimerkiksi yhden ryhmän 

oli vaikea keksiä uusi suunnitelma ruoanvalmistukseen, kun alkuperäisestä suun-

nitelmasta jouduttiin luopumaan loppuneiden raaka-aineiden vuoksi. Tässä tilan-

teessa ryhmä lamaantui, eikä heillä ollut ideoita, mitä he voisivat valmistaa. Mei-

dän tuki ja positiivinen asenne auttoi lopulta ryhmää ja he onnistuivat suunnitte-

lemaan ja valmistamaan onnistuneen ruoan retkikeittimellä. 

 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurin sisältöaluetta hyödynnettiin teke-

mällä ruokia, joita voidaan valmistaa ilman sähköjä. Tunnilla oppilaiden elintarvi-

ketuntemus oli tärkeässä roolissa: heidän tuli pohtia, mitä ruokia he voivat val-

mistaa turvallisesti annetussa ajassa. Oppilaiden tuli itse ottaa selvää, mitä 

raaka-aineita luokassa on, etsiä tarvittaessa sopiva ruokaohje ruoan valmistami-

seen ja valmistaa ruoka sähköttömästi. Osalta ruokalajien ideointi sujui helposti,  

mutta osa tarvitsi aikaa ja tukea suunnitteluun. Kaiken kaikkiaan oppilaiden 

raaka-aine tuntemus oli hyvällä mallilla ja oppilaat onnistuivat saamaan ruokaa 

lautaselle turvallisesti annetussa ajassa. Uskomme, että ainakin osa syynä tähän 

on, että oppilaiden oma opettaja antaa oppilaille vapauden käyttää monipuolisesti 

raaka-aineita eikä anna heille valmiita vastauksia – oppilaiden tulee itse ottaa 

selvää ja etsiä ruokaohjeet ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Tämä opettajan me-

nettelytapa on varmasti tukenut ja kehittänyt oppilaiden ruokaosaamisen taitoja.  

 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen sisältöaluetta hyödynnettiin monipuolisesti 

erilaisten tehtävien avulla, joiden kautta oppilaat pääsivät pohtimaan sähkön mer-

kitystä kotitalouksissa ja koko yhteiskunnassa. Sähkölaitteiden merkitseminen ja 

sähköttä toimiminen havainnollistivat, kuinka tärkeässä roolissa teknologia ja 

sähköt ovat kotitaloudessa. Taloudellinen näkökulma huomioitiin pohtimalla, mi-

ten jääkaapin ja pakastimen sisältöä kannattaisi hyödyntää sähkökatkon aikana. 
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Tarkoitus oli, että oppilaat ymmärtävät omien päätösten ja toimintatapojen mer-

kityksen sekä he osaavat ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Suunnittelutun-

nin alussa ollut sähkölaitteiden merkitsemistehtävä auttoi oppilaita hahmotta-

maan, miten paljon luokan toiminnasta on sähkön varassa ja se auttoi ymmärtä-

mään sähkön merkitystä koko yhteiskunnalle. Samoin keskustelupiirissä käydyt 

keskustelut liikkuivat yleisesti sähkön merkityksessä koko yhteiskunnalle ja eten-

kin kotitalouksien toiminnalle.  

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen näkyi kokonaisuudessa niin, että tutkiva ja 

toiminnallinen ote oli mukana koko opetuskokonaisuuden ajan. Oppilailla oli suuri 

vastuu omasta oppimisestaan ja toiminnastaan. Se näyttäytyi erilaisten oppimis-

tehtävien kautta, kuten sähkölaitteiden merkitsemisessä, ruoanvalmistuksen ai-

kana, kotitehtävässä ja toimintasuunnitelmassa. Oppilaille sosiokonstruktivinen 

toimintatapa oli tuttua ja tämän vuoksi tutkiva ja toiminnallinen ote ei ollut uutta. 

Jokainen oppilas toimi omien taitojensa mukaan – osa tarvitsi toimintaansa 

enemmän tukea, kun taas toiset olivat hyvin omatoimisia ja heiltä ongelmanrat-

kaisu sekä toiminta sujuivat luontevasti. 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot näkyi opetuskokeilun teoreettisissa si-

sällöissä ja käytännön toiminnassa, kun käsittelimme sähkön merkitystä ja har-

joittelimme toimintaa sähköttömissä oloissa. Opetuskokonaisuudessa tärkeää 

oli, että oppilas ymmärtää, millainen merkitys teknologialla ja sähköllä on hänen 

omassa elämässään ja arjessaan sekä kouluyhteisössä ja koko yhteiskunnassa. 

Tehtävien avulla vahvistettiin oppilaiden kykyä pohtia omaa toimintaa niin, että 

se edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena oli, että he osaavat toimia 

turvallisesti, järkevästi ja käytännöllisesti kotitalousluokassa ja omassa kodis-

saan. Ainakin opetuskertojen aikana oppilaiden toiminta näyttäytyi turvallisena ja 

käytännöllisenä − vaaratilanteita ei syntynyt ja kaikki valitsivat itselleen sopivan 

tavan toimia. Toivomme, että jokaiselle oppilaalle jäi eväitä kokonaisuudesta ja 

he osaavat toimia myös omassa kodissaan sähkökatkon tai muun häiriötilanteen 

aikana. 
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5  Pohdintaa 
 
Opetuskokonaisuus vei meidät ja oppilaat uuteen, sähköttömyyden ja häiriötilan-

teen maailmaan ja ‘’opeta toisin’’ -teema näkyi kokonaisuudessa monella tapaa. 

Kotitalousopetuksen siirtäminen osittain ulos, motivoivat oppimistehtävät, säh-

köttömästi toimiminen ja retkikeittimellä ruoan valmistaminen olivat erityisesti tee-

man mukaisia. Sähköttömyys aihe oli meille melko vieras ja emme olleet aikai-

semmin valmistaneet ruokaa retkikeittimillä. Tämän vuoksi opettelimme ensin 

itse käyttämään retkikeitintä, ennen kuin opetimme sen käytön oppilaille. Ruoan-

valmistus retkikeittimellä osoittautui oppilaille mieluisaksi - opetuskerroilla huokui 

innostus ja tekemisen meininki. Sosiokonstruktivismille tyypilliseen tapaan ongel-

manratkaisuja ja suunnitelmia tehtiin yhdessä ryhmänä (Siljander, 2017, s. 216-

217; Tynjälä, 2002, s. 163).  Esimerkiksi kokeneemmat retkikeittimen käyttäjät, 

joilla oli partiotaustaa, opastivat kokemattomampia keittimien kasaamisessa ja 

käytössä. 

 

Aihe oli meille melko vieras, joten tuntisuunnitelmia ja opetussisältöjä suunnitel-

lessa oli otettava paljon selvää aiheesta – oli luettava sähköteoriaa, asiaa sähkö-

katkoista ja häiriötilanteista. Oli myös kerrattava, mitä tarkoittavat muun muassa 

kotivara, voltti, sähkön siirto, sähköverkko, sulake ja käyttöjännite. Toimme itse 

ja lainasimme tutuilta paljon erilaisia tarvikkeita sähkötöntä opetusta varten – ret-

kikeittimiä, erilaisia käsikäyttöisiä vaahdotusvälineitä, valonlähteitä, tulentekovä-

lineitä ja vilttejä. Teorian sisäistäminen ja onnistuneen kokonaisuuden luominen 

vaati paljon työtä, mutta se palkittiin. Oli hienoa kuulla, että jokainen oppilas oli 

oppinut uutta. Kokeilun voima oli siinä, että oppilaat saivat itse tehdä ja pohtia, 

mutta meillä oli valmius tukea oppimista ja luoda omalla ammattitaidolla oppimi-

sen ilmapiiri. 

 

Motivoivilla tehtävillä oli myös paikkansa opetuskokonaisuuden onnistumisessa, 

sillä sähkö aiheena on melko teoreettinen, asia on vaikeaa ja se voi pahimmillaan 

olla kaikkea muuta kuin kiinnostavaa ja innostavaa. Kuten Piaget (1988) on to-

dennut, motivaatio ja ongelmanratkaisu ovat tärkeitä teemoja oppimistapahtu-

massa. Tässä opetuskokeilussa oppilaat saatiin hyvin motivoitua oppimistehtä-
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vien, sähkölaitteiden merkitsemis- tehtävän, aiheeseen liittyvän videon, toiminta-

suunnitelman ja ruoan valmistuksen avulla. Toiminnalliset tehtävät pitivät oppilaat 

liikkeessä ja motivaatio pysyi yllä. Koemme, että oppilaiden motivaatio olisi saat-

tanut kärsiä, jos teoriatiedon määrää olisi lisätty. Koska opetuskokonaisuuteen 

liittyvää tietoa on valtavasti, tärkeäksi nousee aiheen käsittelyn sopiva rajaus ja 

se, että keskitytään olennaiseen.   

 

Harjoittelukoulumme kotitalousopettaja käyttää taitavasti ja paljon opetukses-

saan sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä ja oppilaat ovat oppineet toimimaan 

sen mukaisesti. Oppimiskäsitys vaikutti siihen, millaisiksi oppitunnit muodostui-

vat. Jokainen kokonaisuus olikin erilainen – oppilaiden oman toiminnan ja toimin-

tasuunnitelmien kautta muodostui tunnin sisältö, vaikkakin sama tunnille suunni-

teltu runko pysyi. Tämä toi meille omat haasteensa, sillä jokainen tunti oli erilai-

nen ja ennalta arvaamaton. Oppimiskäsityksen lisäksi opetuskertojen rakentumi-

seen vaikuttivat myös kouluarjen muutokset ja vaihtuvat tilanteet. Esimerkiksi en-

simmäiseltä opetuskerralta oppilaista suurin osa poistui kesken tuntien koulujen 

väliseen käsipallo-otteluun, mistä emme olleet etukäteen tietoisia. Toisaalta 

edellä esitetyn kaltaiset seikat tekivät opetustuokiosta autenttisia ja siten mielek-

käitä.  

 

Merkittävä asia kokonaisuuden kannalta oli huomioida toiminnan turvallisuus. Se 

varmistettiin antamalla oppilaille selkeät ohjeet retkikeittimen käytöstä ja opettaja 

varmisti retkikeitinten turvallisen sytyttämisen (kuva 6). Oppilaiden valmistaessa 

ruokaa ulkona retkikeittimellä, opettaja oli koko ajan mukana valvomassa toimin-

taa. Näin pystyttiin varmistamaan, että vaaratilanteita ei syntyisi – käsittelimme 

kuitenkin herkästi syttyviä aineita ja olimme avotulen kanssa tekemisissä. Turval-

lista työskentelyä tuki se, että kyseisessä koulussa oltiin totuttu erilaisiin oppimis-

tilanteisiin. Välituntien aikana esimerkiksi ulkona retkikeittimen kanssa toimivat 

oppilaat eivät houkutelleet paikalle muita uteliaita koulun oppilaita, vaan saimme 

siinä suhteessa myös työrauhan.  
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Kuva 6. Opettaja varmistaa retkikeittimen turvallisen sytyttämisen ja käyttämisen. 

 

Tämä opetuskokeilu oli suunnattu ensisijaisesti kahden opettajan pidettäväksi. 

Opetuskokeilu ei välttämättä vaatisi kahta opettajaa, mutta mielellään kaksi ai-

kuista, eli toinen voisi olla esimerkiksi avustavassa roolissa oleva koulunkäynnin 
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ohjaaja. Jos opetuskokeilun haluaisi toteuttaa yhden opettajan voimin täytyisi ko-

konaisuuteen tehdä muutoksia. Opetus voisi toimia seitsemäsluokkalaisten 

kanssa niin, että kaikki tekevät samantyyppistä ruokaa ja koko luokka toimii ul-

kona samanaikaisesti, jolloin opettaja pystyy valvomaan kaikkia. Vaikka toteutus 

olisi erilainen ryhmästä ja opettajien lukumäärästä riippuen, opetuskokeilu vaatii 

riittävästi aikaa ja väljyyttä tuntisuunnitelmaan. Aikaa on oltava riittävästi, ainakin 

puolitoista tuntia, sillä oppilaat ovat eritasoisia ja ryhmät erilaisia sekä ruoan val-

mistus retkikeittimellä on hidasta. Toisaalta ajan riittävyys on aina arvioitava suh-

teessa oppilaiden taitoihin ja valmistettaviin aterioihin. Vähempikin aika voi riittää, 

jos valmistettavat ruokalajit ovat nopeasti valmistuvia ja retkikeittimet oppilaille 

tuttuja. Opetuskokeilu sopi erinomaisesti kevään lopussa pidettäväksi, jolloin op-

pilaiden taidot olivat jo harjaantuneet ja opittua pääsi soveltamaan. Toteutusajan-

kohta oli toimiva myös siksi, että ennen kesää luokan jääkaapit ja pakastimet 

pitäisi joka tapauksessa tyhjentää, joten oli taloudellista ja järkevää hyödyntää 

niiden sisältöä ennakkoon. Opetus olisi helpompi järjestää yhdeksäsluokkalai-

sille, joiden taidot ovat kehittyneemmät. 
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6 Summary 

 

The getting of the idea -phase 

 

When we started our ”ainedidaktinen kehittämisprojekti–subject didactic develop-

ment project”, we knew little of what it would become. Our group consisted from 

Sini, Juulia, Marsa and Tommi. We started brainstorming the idea for our study 

program and there were some suggestions that rose above others. First was the 

idea of what we could do in home economics classroom if we didn’t have elec-

tricity and second idea was include games and gaming for it is trending now in 

Finland and has been surfacing in debates in the field of education. These were 

the strongest ideas and we tried also to combine them. In the end the idea of 

nonelectric lessons started to gain more support. To get more body for our study 

program we also included preparing for the special situations to our project. It 

helped a lot that one of our group, Sini, had participated in a course that had ties 

for our topic. Choosing the learning concept for our project was very easy for us 

since the new POPS 2014 gives a lot emphasis for the socio- constructive ap-

proach. Meetings with our instructor of teaching practice gave us some more 

ideas for our study program and we got more contents for the home prepared-

ness. For the nonelectric lesson we thought different alternatives and options for 

the subject matter and ended up choosing to prepare food without electricity. We 

also thought long for using clothing care as our subject but then we had to leave 

it for we didn't have enough time to cover it. 

Description of the study program 

 

Background: 

When we had chosen our learning concept, teaching approach and educational 

content we also had our raw version of our objectives of the teaching ready. The 

socio- constructive approach gave us the structural guidelines for our lessons. 

First, we would introduce the problem to the pupils. Then they would have time 

to digest it and discuss together in the group how to approach the problem and 

cope with it. And last, there would be the part where they would have to use their 

conclusions and solve the problem. For the first lesson we decided to set the 
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stage and introduced the possibility for the absence of electricity. We also gave 

the platform for the pupils to share their own experiences of situations where they 

were not able to use electricity. We knew that Riihimäki area had had some elec-

tricity breaks during past years and we know Finnish people have still a lot of 

summer cottages that don't have electricity. We also lead the pupils to think more 

about the home preparedness and to how to react when surprising situations oc-

cur. This first lesson was the preparation for the second lesson which was more 

filled with action. On the second lesson pupils were to prepare for the electric 

break and be able to act under its influence. We had our storyline ready and it 

started with storm but with electricity still in use. Storms are the most common 

reason for the unexpected electric breaks and even if you don't know if electric 

break will occur you can prepare for it. Then pupils would prepare some food that 

they had chosen before, using the food articles that would be spoiled fast due to 

their storage temperature being lost. And last, they would clean up after them 

while electric break continues. Why we chose this setting? We saw that this would 

implement socio- constructive approach in effective way. We knew that food is 

the easiest motivation for pupils but that our subject would motivate pupils also in 

many other ways. We had a mutual understanding that this type of study program 

is also very much of what POPS 2014 is all about. This approach would benefit 

pupils in their skills of thinking and obtaining knowledge, self-caring and everyday 

life skills, and problem solving and creativity. We could also include home pre-

paredness, economical thinking and pupils’ possibility to applicate knowledge 

they have. In the three classes we had, the pupils were 7th graders and the two 

lessons we held, were 145 minutes long each. Because of this frame, we de-

signed this study program as we have done. 

Implementation: 

We held our study program in a upper level school in Riihimäki and for three 

classes of 7th graders. The pedagogical aims we had for the pupils were to en-

hance the skills of thinking and obtaining researched knowledge, to increase their 

everyday life skills as well as to give them more tools for the self-caring. Home 

economics class is also very natural place to learn problem solving and to use 

creativity, and that was also our aim for the pupil. The study program was imple-

mented in two lessons. The three classes had different times between the lessons 
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(one of the classes had two weeks in between the lessons versus the other two, 

which had only one week in between). Both lessons were 145 minutes long. First 

lesson was an introductory for our subject, home preparedness in the case of 

electric break. The second lesson was about the actual preparing for and acting 

in the case of the electric break. In the first lesson the problem was raised to the 

pupils, they discussed the electrical and the home preparedness, they had a task 

to mark all the electric devices in the classroom and they made trifle, a dessert 

made from ingredients that easily get spoiled (including cream and frozen ber-

ries). They also had a homework about the preparedness of their own home. In 

the second lesson the homework was reviewed and then pupils had to prepare 

for the electric break. Then the electric break started, and pupils made food with-

out electronic devices. Introduction for safe use of the kerosene stove was held 

to the whole class. 

 

The study program was mostly received with great interest and enthusiastic by 

the pupils. Some of the pupils showed participation and motivation beyond their 

normal behavior. As teachers in training, we noticed that the second lesson 

needed two teachers, although with the different kind of design and construct it 

might be doable with only one. Pupils really enjoyed the study program and 

showed it best by their active participation and motivation. 

 

Conclusions: 

This was a very good and motivating study program. We were able to really con-

centrate to the socio- constructive approach. We also understood very clearly 

that home economics is a subject that has to be taught with using multiple learn-

ing concepts and teaching approaches. We did discuss about the things we could 

have done differently, but basically it worked the way it was done also. We 

learned that knowing your pupils is essential for the lessons to roll. We also 

learned that with good and thorough motivation, the teacher can do a big differ-

ence for the pupils ability to do leaps at learning. 
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8 LIITTEET 
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Liite2 

Oman ryhmän toimintasuunnitelma Sähköt pois- opetuskerralle (täytetään 

sähköiseen oppikirjaan tunnilla) 

 

Tehtävänanto: 

Suunnitelkaa, miten voisitte valmistaa ruoan ilman sähköjä. 

Pyrkikää hyödyntämään ruoanvalmistuksessa helposti pilaantuvia elintarvikkeita 

tai sellaisia elintarvikkeita, joita on helppo valmistaa ilman sähköjä. 

Ruoanvalmistukseen aikaa on noin tunti. Käytössänne on retkikeitin 

sekä luokasta löytyvät työvälineet ja raaka-aineet 

→ Tutki mitä raaka-aineita luokan jääkaapeissa ja pakastimissa on? 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

Mitä ruokia haluaisitte valmistaa ensi kerralla? 

Miten valmistatte ruoat? 

Mitä välineitä tarvitsette? 

Mitä raaka-aineita tarvitsette? 

Millainen on työnjako? 
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Liite 3 

 

Kotitehtävä: Tee oman kodin varautumislista (Palautus x.x.xxxx mennessä) 

 
 

*Lue ensin VARAUDU! http://72tuntia.fi/varaudu/#lepo   

*Jos mahdollista, tee tämä kotitehtävä yhdessä vanhempiesi kanssa keskustellen 

 
 
Kirjaa ylös, miten seuraavat asiat hoidetaan kodissanne sähkökatkon ai-

kana? 

 
 

·         Juominen 

·         Ruoanlaitto 

·         Lämmitys 

·         Valaistus 

·         Hygienia 

·         Tiedonsaanti 

 
 
Mitä kotivara tarkoittaa? Miksi se on tärkeä? 

 
 

http://72tuntia.fi/varaudu/#lepo

