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1 Johdanto 
 
Myönteisten tunteiden tukemisella on suuri merkitys koulumaailmassa, koska myönteiset 

tunteet parantavat kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden motivaatiota koulunkäyntiin (Kokkonen, 

2010, ss. 98–104). Innostus opiskeluun lisää myönteisiä tunteita entisestään, mikä taas 

parhaimmillaan saa oppilaan tavoittelemaan yhä parempia tuloksia (Kerola, Kujanpää & 

Kallio, 2013). Tunnetaidot ja myönteisten tunteiden edistäminen ovat tärkeitä paitsi 

oppilaille, myös opettajille. Virtanen (2015, s. 19) kutsuu opettajia tunnetyöläisiksi, sillä 

niin merkittävässä roolissa tunteet ovat opettajan vaativassa, sosiaalisiin suhteisiin 

painottuvassa työssä. Siksi tämä aihe on mielestämme tärkeä valinta 

kehittämisprojektimme kohteeksi. 

 

Kehittämisprojektinamme luotua tuntisuunnitelmaa kokeiltiin käytännössä osana 

soveltavaa harjoitteluamme pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yläkoulussa. 

Tavoitteena oli opettaa oppilaille tunnetaitoja ja omien luonteenvahvuuksien 

tunnistamista arjen kulutustilanteissa. Arjen kulutustilanteissa paneuduimme erityisesti 

oman rahan käyttöön erilaisissa osto- ja asiointilanteissa. Digitaalisena työvälineenä 

käytimme Sarjiskonetta, jonka avulla oppilaat loivat sarjakuvia kulutustilanteista 

sisällyttäen niihin erilaisia tunteita. 

 

Kehittämisprojektimme teoreettinen viitekehys pohjautuu tunnetaitoihin ja positiiviseen 

pedagogiikkaan. Näitä aiheita ei kotitalouden tunneilla omien kokemuksiemme mukaan 

ole juurikaan painotettu, joten halusimme tarttua itsellemme hieman vieraisiin, mutta 

tärkeiksi kokemiimme aiheisiin. Oppituntimme taustalla vaikuttaa humanistinen 

oppimiskäsitys. Se korostaa kokemusten, tunteiden, motivaation ja itsereflektion 

merkitystä oppimisessa. Humanismi painottaa myös ihmisenä kasvamista. 

Tuntisuunnitelmassamme on nähtävillä myös positiivisen pedagogiikan teemoja 

luonteenvahvuuksien ja onnistumisten pohtimisen muodossa. 
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2 Opetuskokeilua ohjaava oppimiskäsitys 
 

2.1 Humanistinen oppimiskäsitys 
 
Siljanderin (2015, s. 62) mukaan oppimiskäsityksillä tarkoitetaan käsityksiä siitä, mitä 

oppiminen pohjimmiltaan on ja mitä oppimisprosessissa tapahtuu. Näkemykset tiedon 

luoteesta ja oppimisesta ovat vaihdelleet, minkä takia erilaiset oppimiskäsitykset ovat 

korostuneet eri aikoina. Tiedon luonteen lisäksi oppimiskäsitysten muodostumiseen 

vaikuttavat yhteiskunnalliset normit ja perinteet, kouluille asetetut odotukset sekä 

yhteiskunnallinen tilanne. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini, 2003, ss. 139–140.) 

Oppimiskäsityksiä erottaa usein se, millainen painoarvo annettaan oppilaan sisäiselle 

itsesääntelylle ja millainen ulkoiselle sääntelylle. Toiset teoriat korostavat oppimisen 

itseohjautuvuutta, kun taas toiset näkevät ulkoisella vaikuttamisella keskeisen 

merkityksen oppimisprosessissa. Tällaiset näkemyserot vaikuttavat merkittävästi 

esimerkiksi siihen, millaisena opettajan rooli nähdään oppimisprosessissa. (Siljander, 

2015, s. 62.)  

 

Kehittämisprojektimme taustalla oleva oppimiskäsitys on humanistinen oppimiskäsitys. 

Humanistinen oppimiskäsitys nousi suosioon 1950-luvulla, jolloin humanistinen 

psykologia nousi vastavoimaksi behavioristisille näkemyksille ihmisen kasvusta ja 

oppimisesta. Keskeinen teoreettinen vaikuttaja ajattelun taustalla on Abraham Maslow. 

Hän korosti ihmisen synnynnäistä taipumusta oppimiseen. (Miettinen, 1999, ss. 129–

130.) Maslow´n motivaatioteorian mukaan ihmisen motivaatiot muodostavat hierarkian, 

jossa alempien tarpeiden tullessa täytetyksi ihminen siirtyy ylemmälle hierarkian tasolle. 

Korkeimmalla hierarkian tasolla on itsensä toteuttamisen motiivi. Itseohjautuvuus 

nähdäänkin humanistisessa oppimiskäsityksessä keskeisenä kasvun tavoitteena. 

(Rauste-von Wright ym., 2003, s. 198.)  

 

Motivaation ja itseohjautuvuuden lisäksi humanistisessa oppimiskäsityksessä korostuu 

kokemuksellisuus. David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli on vaikuttanut 

keskeisesti siihen, millaisena oppiminen nähdään humanistisessa oppimiskäsityksessä. 

(Pruuki, 2008, s. 13). Kolb näkee oppimisprosessin kokemuksellisen oppimisen syklinä, 

joka alkaa omakohtaisesta kokemuksesta, jota aletaan reflektoida. Tämän jälkeen 

kokemus käsitteellistetään, ja lopulta siitä muodostuu aktiivinen tapa toimia 

käytännössä. (Rauste-von Wright ym., 2003, s. 200.) Käytännön tasolla kokemuksia 

voidaan hyödyntää opetuksessa eri tavoin. Lähtökohdaksi voidaan asettaa oppijan 
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aikaisemmat kokemukset, joiden merkitystä pohditaan nykyhetken näkökulmasta. 

Uusien kokemuksien kautta taas keskitytään siihen, mikä niissä on merkityksellistä. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös roolikokemuksia draamapedagogiikan keinoin, 

joiden kautta eläytyminen muiden kokemuksiin on mahdollista. Toisten kokemuksia voi 

hyödyntää myös tarinankerronnan kautta, jolloin ne toimivat reflektiona omille 

kokemuksille. (Pruuki, 2008, ss. 15–16.) Kehittämisprojektissamme kulutustarinat tuovat 

talouteen liittyvät käsitteet lähelle oppilaan omaa kokemusmaailmaa. 

 

Humanistisessa oppimiskäsityksessä yksilö nähdään aktiivisena toimijana, joka pyrkii 

itseohjautuvuuteen. Oppiminen nähdään yksilöllisenä prosessina, ja opettajan rooli on 

lähinnä tukea oppilaan oppimisprosessia. (Rauste-von Wright ym., 2003, s. 200.) Tämä 

näkyi projektissamme siten, että sarjakuvien teossa annoimme oppilaille vapauden 

toteuttaa sarjakuva luovuutta ja omaa ajattelua käyttäen. Oppimisen yksilöllisyyden 

korostuksesta huolimatta myös vuorovaikutuksella muiden oppilaiden ja opettajan 

kanssa nähdään merkitystä humanistisessa oppimiskäsityksessä (Pruuki, 2008, s. 13). 

Kehittämisprojektissamme pyrimme tukemaan oppilaiden vuorovaikutustaitoja pari- ja 

ryhmätyöskentelyn kautta. 

 

Humanistista oppimiskäsitystä kritisoidaan usein sen heikosta soveltuvuudesta eri 

ikäisten oppijoiden keskuudessa. Käsitys ei ota huomioon alhaisen motivaation 

mahdollisuutta eikä sitä, että oppilaiden aikaisempi kokemus on vähäistä. Humanistista 

oppimiskäsitystä onkin hyödynnetty erityisesti aikuiskasvatuksen kentällä, jossa 

opiskelijoiden kokemusmaailma on jo karttunut. (Pruuki, 2008, s. 14.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esiin, että oppilas nähdään 

aktiivisena toimijana. Oppilasta opetetaan reflektoimaan kokemuksiaan, tunteitaan sekä 

oppimaansa. Oppilasta ohjataan liittämään oppimansa aikaisempiin tietoihinsa, joka 

syventää oppimista. Itseohjautuvuuden katsotaan rakentuvan oman oppimistavan 

tiedostamisesta. Oppilaan omien kokemuksien ja henkilökohtaisten ominaisuuksien 

nähdään ohjaavan oppimisprosessia. (POPS, 2014, s. 17.) Nähdäksemme kaikki nämä 

käsitykset voivat soveltua humanistiseen oppimiskäsitykseen, vaikka sinänsä 

oppimiskäsitystä ei yksilöidä opetussuunnitelman perusteissa.  
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2.2 Positiivinen pedagogiikka 
 

Positiivisen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan, jossa keskitytään 

tutkimaan subjektiivista hyvinvointia. Tämä 2000-luvun alussa Yhdysvalloissa omaksuttu 

lähestymistapa on tuonut uuden näkökulman psykologian tutkimukseen, joka on pitkään 

ollut pääosin vauriokeskeistä. (Uusitalo-Malmivaara, 2014a, s.18.) Perinteisen 

ongelmakeskeisen psykologian avulla ei ole kuitenkaan pystytty lisäämään inhimillistä 

hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä (Uusitalo-Malmivaara, 2014b, s. 

65). Positiivisen psykologian tavoitteena on ymmärtää niitä asioita ja olosuhteita, jotka 

saavat ihmiset kukoistamaan ryhmänä ja yksilöinä (Leskisenoja, 2017, s. 33). 

Tarkoituksena on myös löytää ihmisen luonteenvahvuudet, joita tukemalla voidaan lisätä 

hyvinvointia (Uusitalo-Malmivaara, 2014a, s. 19).  

  

Positiivisilla tunteilla on tutkitusti yhteys mm. hyvinvointiin, suoriutumiseen ja oppimiseen 

(Uusitalo-Malmivaara, 2014a, s. 21). Ihmisen kolmen psykologisen perustarpeen, 

vapaaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden, on todettu selittävän suuren 

osan päivittäin koetuista positiivisista tunteista ja niitä tukevissa kouluissa on saavutettu 

parempia oppimistuloksia (Martela, 2014, s. 48). Tätä selittää mm. se, että hyvinvoivat 

oppilaat sitoutuvat koulunkäyntiin tiiviimmin. Positiivista pedagogiikkaa toteuttava 

opettaja myös luottaa oppilaidensa kykyihin ja sinnikkyyteen, jolloin osaamistason 

tavoite voidaan pitää sopivan haasteellisena. Opettaja pitää huolta siitä, että kaikki 

saavat tarvitsemansa tuen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Leskisenoja, 2017, ss. 16–17.) 

  

Nimestään huolimatta positiivinen pedagogiikka ei pyri pääsemään eroon negatiivisista 

tunteista, vaan se pyrkii luomaan kestävän näkemyksen elämän merkityksellisyydestä. 

Joissain tilanteissa negatiiviset tunteet ja vastoinkäymiset ovat hyödyllisiä, sillä ne 

antavat tilaisuuden kehittää itseään henkisesti vahvemmaksi ja sitkeämmäksi. 

(Leskisenoja, 2017, s. 12.)  

  

Positiiviseen pedagogiikkaan kuuluu olennaisesti oppilaille annettava myönteinen 

palaute. Tarkoitus on sanallistaa oppilaiden onnistumisia ja ahkeraa työntekoa, ja on 

tärkeää muistaa kehua myös muista kuin akateemisista saavutuksista. Myönteistä 

palauttetta antaessa on pidettävä huoli siitä, että kaikki saavat loistaa vuorotellen. 

Onnistumisen hetkellä saatu positiivinen palaute voimaannuttaa ja eheyttää lasta. 

(Leskisenoja, 2017, ss. 17–18.) 
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Nykyinen koulumaailma korostaa pääsääntöisesti akateemista saavuttamista. 

Positiivisen pedagogiikan näkökulmasta kasvatuksen tavoitteena tulisi kuitenkin olla 

lapsen onnellisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen, sillä tämä ei sulje pois oppimista vaan 

pikemminkin tukee sitä. Hyvinvoinnin opettamisen kannalta on tärkeää, että se nähdään 

asiana, johon voimme itse vaikuttaa. Onnellisuuden tasosta n. 40% riippuu ihmisen 

omasta tavoitteellisesta toiminnasta, kun geneettiset ominaisuudet ja ympäröivät 

olosuhteet selittävät lopun. Oman toiminnan suuri osuus avaa oven harjoitteille, joiden 

avulla omaan elämään voidaan omaksua tieteellisesti hyvinvointia edistäviä käytänteitä. 

(Leskisenoja, 2017, ss. 42–43.)  

  

Amerikkalaisen vuosituhannen alussa aloitetun Values in action eli Hyveet toiminnassa 

-hankkeen tarkoituksena on edistää hyveiden löytämistä ja niiden liikkeelle laittamista. 

Tämän positiiviseen psykologiaan nojaavan hankkeen hyveajattelun pohjana toimivat 

kuusi päähyvettä, jotka ovat viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, 

kohtuullisuus ja henkisyys. Nämä hyveet ovat olleet arvostettuja historiallisissa 

teksteissä monissa kulttuureissa ja ideologioissa. Luonteenvahvuudet ovat työvälineitä, 

joilla kyseisiä hyveitä ilmennetään. Luonteenvahvuuksille on ominaista, että ne ovat 

lähtökohtaisesti myönteisiä ja opetettavissa olevia, ne eivät kulu eikä niiden käyttö 

haittaa muita. Näihin luonteenvahvuuksiin puolestaan liittyy tilanteellisia teemoja, jotka 

ovat hetkeen ja ympäristöön sidottuja toimintoja. (Uusitalo-Malmivaara, 2014a, ss. 63–

69.) 

  

Se, mihin keskitymme, vahvistuu. Mikä meni hyvin? -harjoitus perustuu ajatukseen, että 

ajattelemme liikaa sitä, mikä elämässämme on huonosti emmekä siihen, missä 

onnistumme. Hyviin asioihin keskittymällä tyytyväisyys kasvaa, mikä auttaa pitämään 

negatiiviset ajatukset kurissa. Harjoituksessa mietitään ja jaetaan toisille asioita, joissa 

on onnistuttu, sillä positiivisten kokemusten jakaminen vahvistaa entisestään niiden 

positiivista vaikutusta. Esimerkiksi aamulla koulupäivän aluksi voidaan miettiä, mitkä 

asiat menivät tänään hyvin jo ennen koulupäivän alkua. (Leskisenoja, 2017, ss. 65–66.) 
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3 Tunnetaidot opetuksessa 
 
3.1 Tunteiden tehtävä ja tunnetaidot 
 
Tunne voidaan Virtasen (2015, s. 25) mukaan ymmärtää yksilön henkilökohtaiseksi 

kokemukseksi, jonka voimakkuus voi vaihdella yksittäisestä, lievästä tunteesta vahvaan 

tunnekokemukseen, joka tuntuu fyysisesti koko vartalossa. Tunteita on lukuisia erilaisia, 

mutta niistä voidaan tunnistaa niin sanotut perustunteet, joita ovat ilo, suru, pelko, 

hämmästys, inho ja viha. Erilaisten tunteiden erottaminen toisistaan ei kuitenkaan aina 

ole helppoa, koska tunteet sekoittuvat keskenään, esimerkiksi riitely saattaa aiheuttaa 

niin vihan, kiihtymyksen kuin rakkauden tunteita. Tunteet eli emootiot ja empatiakyky 

liittyvät emotionaaliseen kehitykseemme, joka alkaa jo aivan varhaisista vuosistamme, 

kun pieni lapsi harjoittelee tunteiden ilmaisua vuorovaikutustilanteissa yhdessä toisten 

ihmisten kanssa. (Kerola ym., 2013.) 

 

Tunteiden kesto ja voimakkuus vaihtelevat tilanteen ja yksilön oman kokemuksen 

mukaan (Kerola ym., 2013). Kokkosen (2010, s. 103) mukaan on hyvä huomioida, että 

jokainen tunne on yhtä sallittu ja hyväksyttävä. Tunteita ei siis lähtökohtaisesti voi jakaa 

myönteisiin ja kielteisiin tai oikeisiin ja vääriin, vaan käsittelemme ja tulkitsemme niistä 

jokaisen subjektiivisesti (Kerola ym., 2013). Toisaalta kohtaamme jatkuvasti erilaisia 

tunteita (Cacciatore, 2007, s. 16), joita ei kuitenkaan kannata liikaa analysoida. 

Esimerkiksi liiallinen negatiivisten tunteiden pohtiminen saattaa vain entisestään lisätä 

ahdistusta ja alakuloisia ajatuksia (Kokkonen, 2010, s. 54).  

 

Tunteet toimivat sosiaalisen vuorovaikutuksemme perustana ja näyttäytyvät muille 

esimerkiksi ilmeinä, tekoina ja sanoina (Kerola ym., 2013; Virtanen, 2015, s. 25). Niillä 

on myös vahva fysiologinen ja selviytymiseen pohjaava biologinen perusta (Kerola ym., 

2015; Kokkonen, 2010, ss. 11–12). Esimerkiksi pelon ja hermostuneisuuden tunteet 

ohjaavat meitä välttämään vaaroja ja samalla myös virittävät meitä fysiologisesti 

tarvittaessa pakenemaan (Kerola ym., 2015). Toisaalta tunteet ohjaavat meitä 

hyvinvointia tuottavien asioiden äärelle (Kokkonen, 2010, s. 11), ja niillä on tärkeä 

merkitys ihmissuhteidemme rakentumisessa ja onnellisuuden kokemuksissamme 

(Kerola ym., 2015). 

 

Tunnetaidot voidaan jakaa tunteiden tunnistamisen taidoksi ja tunteiden säätelyn 

taidoksi (Virtanen, 2015, ss. 43–51). Tunteidensa tunnistaminen tarkoittaa sitä, että osaa 
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nimetä ja tunnistaa omia tunteitaan (Cacciatore, 2007, s. 19). Tunteiden tunnistaminen 

muodostaa perustan tunteiden säätelylle ja hallinnalle (Virtanen, 2015, ss. 43–51). 

Tunteiden säätely tarkoittaa taitoa hallita, käsitellä, ilmaista ja säädellä tunteita (Kerola 

ym., 2013). Tunteiden säätely käsittää sekä omien että muiden ihmisten tunteiden 

säätelyn (Kokkonen, 2010, s. 26). Toisten ihmisten tunteiden säätelyn voi katsoa olevan 

yhteydessä empatiakykyyn, joka tarkoittaa Virtasen (2015, s. 64) mielestä 

myötäelämistä ja toisten tunteiden ymmärtämistä. Empatiakyvyllä on merkittävä rooli 

sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Tunteiden säätelyllä pyrimme vaikuttamaan 

tunteiden kestoon ja voimakkuuteen. Tunteiden säätelyn taustalla toimii elimistön 

pyrkimys homeostasiaan, eli tasapainotilaan. Näin ollen pyrimme säätelemään liian 

voimakkaita tunteita, koska niillä on niin fyysisiä kuin psyykkisiä, kuormittavia vaikutuksia 

hyvinvointiimme. (Kokkonen, 2010, ss. 19–26.) 

 

On hyvä huomata, että tunteiden säätely ei suinkaan tarkoita tunteiden tukahduttamista, 

vaan ihminen, jolla on hyvät tunnetaidot, osaa käsitellä vaikeitakin tunteita työntämättä 

niitä syrjään (Kerola ym., 2013). Siinä missä tunteiden tukahduttamisen tapainen 

ylisäätely on haitallista, on haitallista myös tunteiden alisäätely, koska se voi johtaa 

esimerkiksi impulsiiviseen käyttäytymiseen ja merkittäviin vaikeuksiin sosiaalisissa 

tilanteissa (Kokkonen, 2010, s. 25). Omien tunteidensa tunnistaminen ja tunteidensa 

säätely on taito, joka on opittavissa, siinä missä mikä tahansa muukin taito (Kokkonen, 

2010, s. 44). Kerola ym. (2013) kertovat, että tunnetaitojen harjoittelun voi aloittaa 

reflektoimalla ja havainnoimalla omia tunteitaan ja sen jälkeen miettimällä, mistä tunteet 

tulivat, mikä vaikutus niillä oli ja mitä tunteista voisi oppia jatkoa ajatellen. 

 

 

3.2 Tunnetaidot nuoruudessa ja oppimisessa 
 
Aalberg (2016, ss. 35–41) kertoo, että nuoruudessa tapahtuu niin fyysisesti kuin 

psyykkisesti merkittävää kasvua. Nuori on päätöksissään ja teoissaan impulsiivinen ja 

elää hetkessä, eikä tunteiden käsittely ole aikuisen tasolla (Aalberg, 2016, ss. 35–41). 

Erilaiset tunteet tarttuvat herkästi ihmisestä toiseen (Kerola ym., 2013), ja nuorilla onkin 

taipumus yrittää siirtää omia tunteitaan eteenpäin (Cacciatore, 2007, s. 38). 

Aggressiokasvu kuuluu normaaliin kehitykseen, ja sen myötä nuorten tunnekuohut ovat 

joskus yhtä voimakkaita kuin pienillä lapsilla (Cacciatore, 2007, ss. 17–33).  

 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan tunnetaitojen opettaminen koulussa on asia, johon 

kannattaisi panostaa. Tunnetaitojen aktiivinen opettelu on vähentänyt aggressiivista 
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käyttäytymistä ja poissaoloja koulusta, ja lisännyt siten nuorten motivaatiota 

koulunkäyntiin. Samalla myös sosiaalinen vuorovaikutus koulussa sekä nuorten kesken 

että nuorten ja opettajien välillä on parantunut. (Kokkonen, 2010, ss. 103–104.) 
 
Virtasen (2015, s. 19) mukaan niin opettamisen kuin oppimisen perusta on tunteissa, 

vuorovaikutussuhteissa ja sosiaalisessa ympäristössä. Tunnetaidot vaikuttavat niin 

yksilön kuin koko yhteiskunnan hyvinvointiin (Matthews, Roberts & Zeidner, 2011, s. 

128), ja hyvät tunnetaidot ennustavat myös hyviä sosiaalisia taitoja (Kerola ym., 2013). 

Hyvillä tunnetaidoilla myös myönteinen yhteys oppimiseen (Cooper & Cefai, 2009, s. 16; 

Matthews ym., 2011, s. 128; Kerola ym., 2013; Kokkonen, 2010, ss. 98–104). Myönteiset 

tunteet auttavat etenkin ongelmanratkaisussa, muistamisessa ja keskittymisessä 

(Kokkonen, 2010, s. 12), ja toisaalta lisäävät myös kykyä empatiaan ja sitä kautta haluun 

auttaa itsensä lisäksi myös toisia oppimaan (Kerola ym., 2013).  

 

 
3.3 Tunnetaidot perusopetuksen opetussuunnitelmassa 
 
Voimassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s. 17) 

tunteista puhutaan opetussuunnitelmaa ohjaavan oppimiskäsityksen yhteydessä, jossa 

korostetaan myönteisten tunnekokemusten oppimista edistävää vaikutusta ja tunteita 

osana oppilaan minäkuvaa, itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Oppimisen korostetaan 

tapahtuvan vuorovaikutteisessa ympäristössä (POPS, 2014, s. 17), jossa hyvillä 

tunnetaidoilla voi ajatella olevan merkittävä osuus. 

 

Opetussuunnitelman laaja-alaisissa tavoitteissa tunnetaidot mainitaan itsestä 

huolehtimisen ja arjen taitojen tavoitteessa, jossa oppilaita kannustetaan ottamaan 

vastuuta sekä omasta että muiden hyvinvoinnista ja painotetaan mahdollisuutta 

harjoitella sosiaalisia ja tunnetaitoja peruskoulun aikana (POPS, 2014, s. 22). Oppimisen 

arvioinnissa painotetaan oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä (POPS, 2014, s. 47). 

Tunnetaitojen harjoittelu on parhaimmillaan itsetuntemuksen ja oman toiminnan 

arvioinnin kehittämistä (Kerola ym., 2013).  

 

Kotitaloudessa oppiaineen tehtävä –kuvauksessa (POPS, 2014, s. 437) 

kotitalousopetuksesta puhutaan vuorovaikutukseen ja toisten kanssa elämiseen 

valmiuksia antavana. Opetuksen tavoitteista tunnetaidot liittyvät kaikkein vahvimmin 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin (POPS, 2014, s. 438), koska tunteilla on suuri 

merkitys sosiaalisessa vuorovaikutuksessamme (Kerola ym. 2013; Virtanen, 2015, s. 
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19). Talouteen liittyviä asioita käsitellään kotitalouden sisältöalueista kohdassa S3, joka 

käsittelee kuluttaja- ja talousosaamista kodissa. Sisältöalueen tavoitteista 

opetuskokeilussamme painotetaan etenkin vastuullista päätöksentekoa ja 

rahankäyttöön liittyvien tilanteiden tunnistamista ja reflektointia. (POPS, 2014, s. 439.)   
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4 Opetuskokeilun käytännön toteutus 
 
4.1 Opetuskokeilun tausta ja tavoitteet 
 
Opetuskokeilu toteutettiin soveltavan harjoittelun yhteydessä eräässä 

pääkaupunkiseudun yläkoulussa maaliskuussa 2019. Suunnittelimme kolmen 

peräkkäisen oppitunnin (3 x 45 min) pituisen opetuskokonaisuuden (liite 5), joka pidettiin 

samanlaisena kaikille ohjaavan opettajan 7-luokkalaisten opetusryhmille, joita oli 

yhteensä kuusi. Kolme opetuskerroista pidettiin pariopetustunteina, ja toiset kolme 

yhden opetusharjoittelijan vetäminä tunteina. 

 

Valitsimme oppitunneille sarjakuvan teon ja Sarjiskoneen (www.sarjiskone.fi) 

pedagogiseksi välineeksi tunteiden tunnistamiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. 

Oppilaat tekivät sarjakuvan erilaisista kulutustilanteista ja niissä ilmenevistä tunteista. 

Sarjakuva valikoitui käytettäväksi pedagogiseksi välineeksi, koska kuvan piirtäminen 

tunteesta auttaa havainnollistamaan sisäistä tunnetta, ja samalla arvioimaan myös 

muiden tilanteessa olevien henkilöiden tunteita. Sarjakuva auttaa myös vaikeampien 

tunteiden ilmaisussa ja käsittelyssä. (Kerola ym., 2013.) 

 
Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, jotta niiden mukaan voidaan toimia ja niitä voidaan 

saavuttaa. Tavoitteet kohdistavat oppilaiden tarkkaavaisuutta ja ohjaavat heidän 

toimintaansa. Tavoitteiden saavuttamiseen sitoudutaan parhaiten, kun tavoite on tärkeä, 

määritelty tarkasti, tarpeeksi haastava ja linjassa oppijan intressien kanssa. 

(Leskisenoja, 2017, s. 155.)  

 

Kehittämisprojektimme tavoitteena on opettaa oppilaille tunteiden ja omien 

luonteenvahvuuksien tunnistamista ja havaitsemista arjen kulutustilanteissa. 

Tavoitteemme liittyvät seuraaviin opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteisiin (POPS, 2014, ss. 20–24): 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): Tavoitteena on opettaa oppilaita huomaamaan 

ja tunnistamaan erilaisia tunteita arjen talouteen liittyvissä tilanteissa ja pohtimaan 

itsesäätelyn merkitystä oman talouden hallinnassa.  

 

Monilukutaito (L4) + Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen (L5): Tavoitteena on 

digitaalisen tekstin tuottamisen harjoittelu sarjakuvan muodossa ja muiden tuottamien 

kuvien tulkinnan harjoittelu. 
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Sekä seuraaviin kotitalouden oppiaineen tavoitteeseen ja sisältöalueeseen (POPS, 

2014, ss. 437–441):  

 

T6–T9 Yhteistyö-ja vuorovaikutustaidot: Tunteet ja omien vahvuuksien tunnistaminen 

liittyvät vuorovaikutustaitoihin ja yhteistyön sujuvuuteen. Tunteiden tunnistaminen ja 

säätely auttaa myös empatian kehittymisessä. Siksi tavoitteena on saada oppilaita 

tunnistamaan erilaisia tunteita ja luonteenvahvuuksia. 

 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisältöalue käsittelee kuluttajuuteen ja 

talousosaamiseen liittyviä tekijöitä kodissa. Sisältöalueen tavoitteista 

opetuskokeilussamme painotetaan etenkin vastuullista päätöksentekoa ja 

rahankäyttöön liittyvien tilanteiden tunnistamista. (POPS, 2014, s. 439.) Tavoitteena on 

harjoitella ja oppia tunnistamaan rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja tunteita oppilaan 

omassa elämässä. 

 

4.2 Ensimmäinen oppitunti 
 
Ensimmäinen oppitunti alkoi sillä, että opetusharjoittelija/-harjoittelijat esittelivät itsensä 

oppilaille heidän luokkaan saapumisen ja paikoilleen istumisen jälkeen. Kerroimme 

oppilaille päivän tavoitteet ja näytimme heille motivointikuvan ”Minne mun rahat menee”, 

jolla herättelimme oppilaita ajattelemaan tunteiden ja rahankäytön yhteyttä omassa 

elämässään. Kyselimme oppilailta, mitä ajatuksia kuva heissä herättää. Kerroimme 

aloituksen yhteydessä myös tunnin aikataulun. 

 

Aloituksen jälkeen siirryttiin luonteenvahvuuksiin johdattelevaan tehtävään, jossa 

oppilaat pohtivat omia luonteenvahvuuksiaan. Tässä vaiheessa oppilaat ottivat 

käyttöönsä kannettavat tietokoneet, joihin heille oli valmiiksi avattu sivu 

luonteenvahvuuksista. Valitsimme luonteenvahvuuksiin tutustumiseen 

luonteenvahvuuksia ja vahvuusperustaisen opetuksen kehittämistä tutkivan Kaisa 

Vuorisen (http://kaisavuorinen.com/projektit/luonteenvahvuudet/) internetsivuilla olevat 

kuvaukset luonteenvahvuuksista. Luonteenvahvuudet oli esitetty selkeästi sympaattisilla 

varishahmoilla, ja lisäksi jokaisesta luonteenvahvuudesta oli kerrottu näillä sivuilla 

helposti ymmärrettävä kuvaus niillekin, jotka eivät ole luonteenvahvuuksiin ennen olleet 

tutustuneet. Oppilaiden tehtävä oli tutustua pareittain luonteenvahvuuksiin ja keskustella 

parin kanssa, mitä vahvuuksia kukin itsestään tai toisesta löysi (kuva 1). Tehtävän 

tarkoituksena oli herätellä ajatusta siitä, että meillä jokaisella on omia 
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luonteenvahvuuksia. Tehtävän lopuksi ryhmillä oli mahdollisuus vielä halutessaan tuoda 

yhteisesti esille, millaista keskustelua he olivat ryhmissään käyneet. 

 

 
          Kuva 1. Oppilaat perehtymässä luonteenvahvuuksiin. 

 

Luonteenvahvuuksiin liittyvän motivaatiotehtävän jälkeen siirryimme ohjeistamaan 

Sarjiskoneen käyttöä. Olimme antaneet edellisen viikon oppitunneilla kotiläksyksi katsoa 

opastusvideo Sarjiskoneen käytöstä, joten oppilailla oli jo jonkinlainen käsitys siitä, miten 

ohjelmaa käytetään (tämä oli käänteinen luokkahuone -metodin sovellus). Lisäksi 

olimme luoneet harjoittelun ajaksi luokille yhteisen tilin Sarjiskoneeseen, joten oppilaiden 

ei tarvinnut luoda omia henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Nämä tekijät nopeuttivat 

käytännön työskentelyyn pääsemistä. Ohjeistimme oppilaita piirtämään useamman kuin 

yhden ruudun mittaisen sarjakuvan kulutustilanteesta, jotka jaoimme pöytäryhmittäin. 

Pöytäryhmien sisällä työskenneltiin pareittain, ja jokainen pari arpoi itselleen oman 

tunteen, jota sarjakuvassa piti ilmentää. Kulutustilanteet ja tunteet ovat nähtävillä 

liitteessä 1.  Muistutimme oppilaita lopuksi sarjakuvan sisällön asiallisuudesta.  
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Kuva 2. Oppilaat Sarjiskoneen ääressä. 

 

Oppilaat saivat työstää sarjakuviaan (kuva 2) noin 25 minuuttia. Aloitimme niiden 

läpikäymisen jo ensimmäisen oppitunnin lopulla, jotta ruoanvalmistukseen jäisi riittävästi 

aikaa. Kävimme sarjakuvat läpi pöytäryhmittäin. Aluksi pöytäryhmä luki ääneen 

kulutustilanteensa, ja sen jälkeen pari sai esitellä tekemänsä sarjakuvan. Tämän jälkeen 

kysyimme muulta luokalta, mitä tunnetta sarjakuvassa ilmeni. Pohdimme yhdessä 

oppilaiden kanssa, mistä voimme päätellä, että juuri kyseistä tunnetta ilmenee 

sarjakuvasta ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla kyseessä olevaan kulutustilanteeseen. 

Pohdimme myös joidenkin sarjakuvien kohdalla, millaista luonteenvahvuutta tai tunnetta 

olisi hyvä kehittää, jotta tilanne olisi vastuullisen ja harkitsevan kuluttajakäyttäytymisen 

näkökulmasta rakentavampi. Tässä ajatuksenamme oli viestittää, että tunnetaidot ja 

luonteenvahvuudet ovat muiden taitojen tavoin harjoiteltavissa. Lopuksi käsittelimme 

tilannetta vielä talouden käsitteiden näkökulmasta. Jokaisesta kulutustilanteesta oli 

löydettävissä jokin talouteen liittyvä käsite, kuten reklamaatio tai maksumuistutus, vaikka 

niitä ei suoraan mainittu tilanteissa. Uskomme, että kulutustilanteiden tarinallisuus ja sitä 

kautta kokemuksellisuus tukee talouden käsitteiden oppimista. Humanistisessa 

oppimiskäsityksessä korostuukin ajatus siitä, että oppiminen tapahtuu juuri kokemuksien 

käsitteellistämisen kautta (Pruuki, 2008, s. 15). Oppilaiden tekemiä sarjakuvia on 

nähtävissä liitteessä 2. 

 

4.3 Toinen ja kolmas oppitunti 
 
Toisen oppitunnin aluksi jatkoimme sarjakuvien läpikäymistä edellisen oppitunnin 

tapaan. Käytyämme läpi jokaisen parin tuotokset siirryimme ruonvalmistuksen 

ohjeistamiseen. Valmistettavat ruoat olivat oppitunnilla kasvissosekeitto, siemennäkkäri 
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sekä yrttirahkalevite näkkärille. Kävimme ruokaohjeet läpi yksitellen tuoden esiin 

ruoanvalmistuksen kriittiset vaiheet. Kasvissosekeiton kohdalla toimme esiin oppitunnin 

talousteemaa korostaen, että se on hyvin edullinen ruokalaji, johon on helppo käyttää 

esimerkiksi jo hieman nahistuneet kasvikset ruokahävikin syntymisen estämiseksi. 

Kasvissosekeiton valmistamisen kriittiset vaiheet olivat kasvisten kuoriminen ja 

pilkkominen sekä soseuttaminen. Ohjeistimme oppilaita bataatin kuorimisessa sekä 

pilkkomaan kasvikset suurin piirtein saman kokoisiksi paloiksi. Soseuttamisessa 

korostimme työskentelyn turvallisuutta. Monen opetusharjoittelijan läsnäolo mahdollisti 

sen, että pystyimme seuraamaan hyvin soseuttamisen toteuttamista. Oppilaat olivat 

myös käyttäneet sauvasekoitinta aikaisemmin kotitaloustunnilla smoothien tekemiseen. 

Näistä syistä päädyimme ratkaisuun olla pitämättä opetustuokiota keiton 

soseuttamisesta. 

 

Siemennäkkärin ruokaohje oli itsessään varsin yksinkertainen. Laitoimme eri siemenet 

havainnollisesti esille luokan eteen omiin nimikoituihin lasipurkkeihin, jotta oppilaiden oli 

helppo tunnistaa siemenlajit toisistaan. Levitteessä kriittisenä vaiheena oli ruokaohjeen 

puolittaminen. Huomasimme ensimmäisen ryhmän kohdalla, että ohje oli liian suuri, 

joten seuraavat ryhmät puolittivat ohjeen. Ruokaohjeiden läpikäynnin jälkeen seurasi 

vielä ohjeistaminen tehtävään, joka yhdisti oppitunnin teoriaosuuden 

ruoanvalmistukseen. Kiinnitimme harjoitteluviikon aluksi jokaisen keittiön tiskikaapin 

oveen lapun, jossa oli jokin luonteenvahvuus sekä sen kuvaus. Luonteenvahvuuksiksi 

valikoituivat ryhmätyötaidot, reiluus ja luovuus. Ryhmien tehtävänä oli ruoanlaiton 

yhteydessä toteuttaa saamaansa luonteenvahvuutta. Kerroimme oppilaille, että pyrimme 

parhaamme mukaan seuraamaan ryhmän työskentelyä tästä näkökulmasta, ja 

antamaan heille palautetta. 

 

Ruoanvalmistuksen aikana kiertelimme luokassa ja autoimme tarvittaessa. Luokilla ei 

ollut käytössään vuoroja jälkitöistä, joten kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, että 

kaikki osallistuvat jälkitöiden hoitamiseen. Ruokailutilanteessa tiedustelimme, miten 

ruoat onnistuivat ja kysyimme ryhmiltä, miten he mielestään onnistuivat 

luonteenvahvuuksien toteuttamisessa ruoanvalmistustilanteessa. Kerroimme omia 

havaintoja ryhmän työskentelystä, positiivinen pedagogiikka tausta-ajatuksenamme 

korostimme erityisesti niitä asioita, joita oppilaat toteuttivat tunnilla hyvin. Oppitunnin 

päätteeksi keräsimme kirjallisen palautteen oppilailta. 
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4.4 Reflektointia käytännön toteutuksesta 
 
Olemme varsin tyytyväisiä toteuttamaamme kehittämisprojektiin. Opetimme 

kokonaisuuden noin puolille koulun seitsemäsluokkalaisista, joten se toteutettiin 

yhteensä kuusi kertaa harjoitteluviikon aikana. Tämä mahdollisti sen, että pystyimme 

parantelemaan tuntia viikon aikana havaitessamme ongelmakohtia. 

Tuntisuunnitelmamme pysyi kuitenkin pääosin samana läpi viikon, ja muutokset liittyivät 

lähinnä yksittäisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi pidettyämme ensimmäisen oppitunnin, 

huomasimme, että sarjakuvissa on hyvä ohjeistaa oppilaita niiden sopivasta pituudesta 

(1–3 ruutua) ja asiallisuudesta (eivät saa sisältää mitään hyvän maun vastaista).  

 

Olemme ilahtuneita siitä, että suunnittelemamme kokonaisuus toimi hyvin kaikille 

opetusryhmille, vaikka ryhmien kesken oli paljonkin eroja. Erityisen tyytyväisiä olemme 

tuntisuunnitelmamme aikataulutukseen, johon ei tarvinnut juurikaan tehdä muutoksia 

minkään ryhmän kohdalla. Olemme myös tyytyväisiä valitsemiimme oppimistehtäviin, 

koska kaikki ryhmät tuntuivat motivoituvan sarjakuvien teosta ja käytännön 

työskentelystä, ja myös luonteenvahvuuksia tuntui löytyvän jokaisella oppilaalle. 

Ilahduttavaa oli myös se, että valmistetut ruoat onnistuivat lähes poikkeuksetta kaikilla 

ryhmillä hyvin. Mukavaa oli myös nähdä se, että taidoiltaan heikommat oppilaatkin 

onnistuivat hyvin oppimistehtävissä ja käytännön työskentelyssä. 

 

Saavutimme oppitunnille asettamamme tavoitteet ainakin osittain. Oppituntimme 

tavoitteena oli oppia tunnistamaan luonteenvahvuuksia ja tunteita itsessä ja muissa sekä 

ymmärtämään kuluttajakäyttäytymisen, rahankäytön ja tunteiden yhteyden. Näillä 

tekijöillä on myös suuri merkitys yhteistyön ja sosiaalisten suhteidemme toimivuudessa. 

Luonteenvahvuudet ja tunteiden tunnistaminen liittyivätkin kotitalouden oppiaineen 

tavoitteisiin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä ja sisältöalueista kuluttaja- 

ja talousosaamiseen kodissa (POPS, 2014, ss. 437–441). Kerolan (ym., 2013) mukaan 

tunnetaitojen harjoittelu aloitetaan yleensä itsereflektoinnista ja omien tunteidensa 

tunnistamisesta. Tähän pyrimme valitsemalla ensimmäiseksi oppimistehtäväksi omien 

luonteenvahvuuksien pohtimisen. Luonteenvahvuuksien ja tunnetaitojen 

harjoitteleminen ei ole sellainen asia, jota opitaan yhden oppitunnin aikana, mutta 

uskomme kuitenkin, että oppitunti herätti oppilaita tunnistamaan luonteenvahvuuksia ja 

tunteita. Lisäksi se sai toivottavasti oppilaat edes vähän pohtimaan omia 

kulutustottumuksiaan ja rahankäyttöään. 
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Luonteenvahvuuksia koskevan motivaatiotehtävän sijoittaminen oppitunnin alkuun oli 

hyvä ratkaisu, sillä se loi hyvää tunnelmaa oppitunnin alkuun. Hyviin asioihin 

keskittymällä tyytyväisyys kasvaa, mikä auttaa pitämään negatiiviset ajatukset kurissa 

(Leskisenoja, 2017, s. 65). Luonteenvahvuuksien ilmaisu käytännön 

työskentelyvaiheessa toimi joillakin ryhmillä paremmin kuin toisilla, ja vahvuuksien 

ilmaisua olisi hyvä jatkaa useamman kuin yhden oppitunnin ajan. Jotkut oppilaat pohtivat 

luonteenvahvuuksien toteuttamista todella syvällisestikin ja oikeasti panostivat niiden 

näkymiseen ryhmätyöskentelyssä. Tästä annoimme oppilaille ansaitusti myönteistä 

palautetta. Oppilaiden keskinäiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kehittyivät, kun he 

saivat tehdä oppimistehtäviä toistensa kanssa. Yhdessä opetusryhmässä sekoitimme 

myös ryhmiä käytännön työskentelyssä, jolloin oppilaat saivat harjoitella yhteistyötaitoja 

itselleen vieraampien oppilaiden kanssa. Tämä toimi yllättävän hyvin siinä 

opetusryhmässä, jossa kokeilimme sekoittamista.  

 

Kehittämisprojektimme taustalla oleva oppimiskäsitys oli humanistinen oppimiskäsitys. 

Käsityksessä korostuu sisäinen motivaatio, itsensä toteuttaminen sekä 

kokemuksellisuus. Koemme, että humanistinen oppimiskäsitys näkyi monipuolisesti 

pitämiemme oppituntien käytännön toteutuksessa, ja se sopi valitsemiimme 

oppimistavoitteisiin parhaiten. Sarjiskoneen käyttö pedagogisena välineenä oli 

onnistunut valinta erityisesti oppimiskäsityksen näkökulmasta. Jokainen ryhmä 

motivoitui sarjakuvien teosta, ja niihin panostettiin toden teolla. Monia oppilaita jäi 

harmittamaan, kun he eivät ehtineet saattamaan sarjakuviansa loppuun asti. Sarjakuvien 

tekoon olisi hyvä jatkossa varata kokonainen oppitunti, mikä ei kuitenkaan ollut meidän 

aikataulumme puitteissa mahdollista.  

 

Käsillä tekeminen ja oman luovuuden käyttö sarjakuvissa selkeästi innosti oppilaita. 

Piirtäminen mahdollisti oman mielikuvituksen käytön ja sitä kautta itsensä toteuttamisen. 

Se myös mahdollisti eri taitotasojen mukaisen toiminnan, sillä oppilailla oli selkeästi 

erilaisia tietoteknisiä valmiuksia käyttää ohjelmaa. Sarjiskone oli työvälineenä kuitenkin 

riittävän selkeä ja helppokäyttöinen, jotta jokainen pystyi kokemaan onnistumisen 

tunteita sen ääressä. Tietoteknisten taitojen lisäksi sarjakuvien lopputuloksiin näytti 

vaikuttavan parityöskentelyn sujuvuus ja motivaatio tehdä tehtävää. Jotkin tunteet olivat 

myös haastavia yhdistää kulutustilanteisiin tai ilmentää sarjakuvan keinoin. Lisäksi 

sarjakuvien kautta oppilaat pääsivät eläytymään kulutustarinansa henkilöhahmon 

kokemusmaailmaan. Alla olevissa kuvissa 3 ja 4 näkyy osaamisesta tai käytettävissä 

olleesta ajasta johtuvia eroja sarjakuvien toteutuksessa.  
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Kuva 3. Esimerkkisarjakuva 1. 

	
Kuva 4. Esimerkkisarjakuva 2. 
 
 
Yksittäisiä kehittämiskohteita tunnin rakenteeseen toki löytyy. Oppitunnin alussa näytetty 

motivaatiokuva “Minne mun rahat menee” ei herättänyt yhdenkään opetusryhmän 

oppilaissa keskustelua. Pohdimme, että kuvassa saattaa olla liikaa sisältöä sen 

tutkimiseen varattuun aikaan suhteutettuna. Toisaalta voi myös olla, että kuluttajuuden 

ja tunteiden välistä yhteyttä on vaikea sanoittaa nuoren kokemusmaailmassa. Vaikka 

kuluttajuus on läsnä nuorten elämässä monella tapaa, usein nuorten kuluttaminen 

rakentuu vanhempien kuluttamisen kautta. Lisäksi koulussa taloutta käsitellään usein 

tiedollisten taitojen kautta. Jatkoa ajatellen jokin toinen motivointikeino voisi olla kuitenkin 

parempi teemaa ajatellen. Väljemmän aikataulun puitteissa sarjakuvien läpikäynnin 
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yhteydessä esille otettuja talouteen liittyviä termejä olisi myös voinut toteuttaa 

oppilaslähtöisemmin niin, että oppilaat olisivat itse voineet hakea tietoa termeistä ja 

selvittää, mitä ne tarkoittavat. Tähän ei kuitenkaan ollut meidän tuntisuunnitelmamme 

puitteissa aikaa. 

 

4.5 Oppilailta ja ohjaajalta saatu palaute oppitunnista 
 
Keräsimme oppilailta palautetta jokaisen tunnin lopuksi kirjallisesti ja nimettömänä. 

Jokainen oppilas sai täyttää palautelomakkeen (liite 3), jossa he saivat kertoa ensin 1–3 

asiaa, joissa onnistuivat omasta mielestään hyvin oppitunnilla. Tämä kohta palautteessa 

liittyi positiiviseen pedagogiikkaan ja ”Mikä meni hyvin harjoitukseen”. Sen jälkeen he 

saivat valita omiin tunteisiinsa sopivia hymiöitä neljään eri väitteeseen liittyen. Lopuksi 

he saivat kirjoittaa vapaamuotoista palautetta opetusharjoittelijoille (liite 4).  

 

Suurin osa oppilaista koki luonteenvahvuuksien ja tunnetaitojen harjoittelun helppona tai 

helpohkona ja tärkeänä. Oppilaat keksivät vaihtelevasti omia tunnin aikaisia 

onnistumisia. Todella moni oli kirjoittanut onnistuneensa yhteistyötaidoissa, mikä saattoi 

johtua siitä, että se oli mainittu lomakkeessa onnistumisen esimerkkinä. Jatkossa 

jättäisimme esimerkin lomakkeesta pois tai laittaisimme esimerkin, joka ei sovellu 

kyseisen tunnin onnistumiseksi kuten “onnistuin kakun koristelussa”. Osa oppilaista oli 

kuitenkin selvästi ajatellut vastauksiaan ja kirjottanut onnistumisen kohteekseen 

esimerkiksi aikataulussa pysymisen tai työrauhan ylläpitämisen. Jos tunnin lopussa olisi 

ollut enemmän aikaa, olisi ollut mielekästä käydä yhdessä läpi näitä onnistumisia, sillä 

onnistumisen kokemusten jakaminen voimistaa niiden positiivista vaikutusta 

(Leskisenoja, 2017, s. 65). 

 

Oppilaiden antama vapaamuotoinen palaute oli pääosin positiivista. Moni kiitti 

pitämästämme tunnista ja kertoi, että se oli ollut mukava. Tunnin poikkeavuus muista 

kotitaloustunneista oli huomattu, ja sitä pidettiin positiivisena asiana. Joidenkin 

oppilaiden mielestä ruoanvalmistuksen aikana olimme liian usein katsomassa, mitä 

keittiöissä tapahtuu ja annoimme liikaa ohjeita. “Ei tarvitse tarkkailla, eikä valittaa” oli 

erään oppilaan näkemys opetuksestamme. Toisten mielestä taas olimme avuliaita ja 

osasimme selittää asiat hyvin. 

 

Ohjaava opettajamme oli sitä mieltä, että suunnittelemamme oppitunti oli onnistunut 

kokonaisuus. Hän näki sarjakuvatehtävän ikäkauteen sopivana ja sopivan haastavana 

tehtävänä seitsemäsluokkalaisille. Tunteiden merkitys kuluttajuuteen oli hänen 
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mielestään mielenkiintoinen näkökulma, ja saimme hyvää palautetta siitä, että 

tunnearvonnassa mukana olleet tunteet eivät olleet liian “helppoja”, vaan mukana oli 

vaikeamminkin ilmaistavia tunteita kuten pitkästyneisyys ja turhautuneisuus. 

Luonteenvahvuuksien toteuttamisen ryhmätyöskentelyssä ohjaajamme näki 

mahdollisuutena koko lukuvuoden kestävän arvioinnin pohjaksi. 
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5 Johtopäätökset 
 

Ainedidaktisten kehittämisprojektien tavoitteena oli keksiä uusia tapoja opettaa 

kotitaloutta. Tämä näkyy työssämme sekä teeman että opetusmenetelmän valintana. 

Valitsimme teemaksi tunnetaitojen yhteyden kuluttajuuteen. Oman kokemuksemme 

mukaan taloustaitoja käsitellään usein koulussa tiedollisten taitojen kautta, vaikka 

tunteilla on merkittävä vaikutus esimerkiksi siihen, miten käyttäydymme kuluttajina. 

Tunnilla harjoittelimme myös luonteenvahvuuksien tunnistamista, sillä myös käsityksellä 

omasta itsestämme on vaikutusta siihen, miten toimimme arjen tilanteissa. Lindbergin 

(2017, s. 7) mukaan nuoren minäkuvan vahvistaminen lisää osaltaan nuoren kokemusta 

siitä, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä myös talousasioissa. Kokeilevana 

opetusmenetelmänä toimi digitaalinen ohjelma, jolla pystyy tekemään sarjakuvia. 

Sarjakuvien kautta käsittelimme erilaisia tunteita kulutustilanteissa. Projektiamme ohjaa 

humanistinen oppimiskäsitys sekä positiivinen pedagogiikka. 

 

Jatkossa tuntia voisi kehittää siten, että se toteutetaan ilman ruoanvalmistusta, jolloin 

jäisi enemmän aikaa sarjakuvien tekemiseen sekä tunteiden käsittelemiseen. 

Oppituntimme käsittelee tunteita varsin yleisellä tasolla tarinallisuuden kautta, joten 

pidemmän ajankäytön salliessa oppitunnilla voitaisiin syventyä oppilaan 

henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Tuntimme voisi toimia esimerkiksi 

pohjatuntina tunnille, jossa syvennytään omien kuluttajavalintojen reflektointiin. Oppilaat 

voisivat esimerkiksi pohtia, miksi he haluavat jonkin tuotteen tai miten kuluttajuus 

yhdistyy heidän tulevaisuuden tavoitteisiinsa. Olisi hedelmällistä pohtia oppilaiden 

kanssa myös kielteisiä tunteita ja niiden käsittelyä. Kuluttajuudessa kasvuun kuuluu 

myös taito kohdata vaikeita tunteita ja päästä niistä yli.  

 

Kehittämisprojektiamme voi hyvin laajentaa myös oppiainerajoja ylittäviin 

oppimiskokonaisuuksiin. Laaja-alaisissa oppimisen tavoitteissa kuluttajuus on osa 

tavoitetta “Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”, joten teemaa on luontevaa yhdistää  

monenlaisiin oppiaineisiin (POPS, 2014, s. 22). Esimerkiksi äidinkielen tunneilla 

voitaisiin harjoitella kuvanlukutaitoa ja pohtia, miten tunteisiin vedotaan mainonnan 

keinoin. Yhteiskuntaopin tunnilla oppilaat voisivat itse etsiä tietoa sarjakuvien 

taloustermien merkityksestä, jolloin myös tiedonhakutaidot harjaantuisivat. 

Suunnittelemamme opetuskokonaisuus sopisi hyvin myös terveystiedon tunnille, jossa 

kuluttajuutta ja tunteita tarkasteltaisiin itsetuntemuksen kautta. 
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Harjoittelu toimi tilaisuutena kokeilla yhteisopettajuutta. Suunnittelimme oppitunnin 

yhdessä, ja toteutimme sen pariopetuksena harjoitteluviikon alussa. Huomasimme, että 

yhteisopettajuudessa on tärkeää sopia etukäteen, kummalla on vetovastuu missäkin 

vaiheessa oppituntia. Opetustapamme sopivat hyvin yhteen, ja toisen opettajan kanssa 

työskentely oli antoisaa. Oppituntimme sopii kuitenkin myös yhden opettajan 

pidettäväksi, ja harjoitteluviikolla pidimmekin saman tunnin myös itsenäisesti. Oppitunnin 

alkuvalmistelujen työmäärä on kohtuullinen yhdelle ihmiselle: tunnelappujen ja 

kulutustilanteiden teko ja tulostus, tietokoneiden varaus sekä raaka-aineiden hankinta. 

Ensimmäinen oppitunti ei ole myöskään sidottu kotitalousluokkaan, vaan sen voi 

toteuttaa kaikissa luokkahuoneissa, joista löytyy projektori.  

 

Oppitunnin suunnittelua ohjasi humanistinen oppimiskäsityksen lisäksi positiivinen 

pedagogiikka. Kotitalous on nähdäksemme oppiaineena sellainen, että huomio kiinnittyy 

helposti asioihin, jotka ovat huonosti. Esimerkiksi lika keittiössä on hyvin konkreettista, 

minkä takia opettajan on helppo huomata se. Yhtä tärkeää kuitenkin on opettajana 

huomata sellaiset asiat, joissa oppilaat onnistuvat tunnin aikana, ja kertoa myös näistä 

asioista oppilaille.  

 

Kehittämisprojektia suunnitellessamme saimme ohjeen, että projektissa pitää hyödyntää 

jotakin digitaalista menetelmää tai välinettä. Päädyimme hyödyntämään 

Aikakausmedian tuottamaa Sarjiskonetta. Aikakausmedia on suomalainen 

aikakauslehtikustantajien yhteistyöfoorumi, joka tuottaa ja julkaisee erilaista 

oppimateriaalia esimerkiksi mediakasvatukseen kouluissa. Kotisivujen mukaan 

Sarjiskone.fi on suunniteltu työkaluksi oppimiseen, opettamiseen sekä 

mediatuottamiseen. (www.sarjiskone.fi.) 

 

Valitsimme Sarjiskoneen oppitunnilla käytettäväksi digitaaliseksi ohjelmaksi, koska 

ensinnäkin se soveltuu oppituntimme teemaan. Sarjakuvan piirtäminen auttaa 

havainnollistamaan tunteita, erityisesti vaikeita tunteita on helpompi käsitellä kuvan 

kautta (Kerola ym., 2013). Toinen tärkeä kriteeri oli, että Sarjiskone on suunniteltu 

pedagogiseksi työvälineeksi, mikä näkyy ohjelmassa esimerkiksi sen selkeydessä. 

Opetuksen näkökulmasta on turvallista hyödyntää ohjelmia, jotka ovat tarkoitettu juuri 

koulujen käyttöön, näin ollen ne eivät sisällä esimerkiksi kaupallista mainontaa tai 

vahingoittavaa materiaalia. Lisäksi sarjakuvat ovat meille kaikille tuttuja formaattina, 

joten oppitunnilla ei tarvinnut käyttää aikaa sen läpikäymiseen, mikä on sarjakuva. Neljäs 

tärkeä kriteeri oli, että se on ilmainen työkalu (ei tarvitse koulun lisenssiä) ja vaatii 

toimiakseen tietokoneet, joiden voidaan ajatella olevan koulujen vakiokalustoa. Näin 
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ollen projekti on toteutettavissa monenlaisissa kouluissa eri puolella Suomea, eikä se 

eriarvoista myöskään oppilaita, sillä se ei vaadi oppilailta omia mobiililaitteita. 

 

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettäessä on varauduttava siihen, että laitteet tai 

ohjelmat eivät aina toimi toivotulla tavalla. Yhdellä oppitunnilla kävi niin, että joillakin 

oppilailla ohjelma lakkasi toimimasta, eikä työn alla olleita sarjakuvia ollut mahdollista 

saada tallennettua. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin luonnollisia arkielämän tilanteita, 

joihin on hyvä varautua. Ne toimivat yhtä lailla opetustilanteina, esimerkiksi 

muistutuksena tallentamisen tärkeydestä tai tilaisuutena harjoitella kielteisten tunteiden 

käsittelyä.  

 

Harjoittelu ja kehittämisprojekti olivat meille kokonaisuudessaan myönteinen kokemus. 

Oppituntimme toimi monenlaisilla ryhmillä ja saimme hyvää palautetta tunneista niin 

oppilaiden kuin ohjaavan opettajan taholta. Suhtauduimme aluksi hieman epäilevästi 

digikokeiluun, mutta kokemus osoittautui antoisaksi. Ehkäpä projekti antaa meille 

tulevaisuudessa varmuutta kokeilla itsellemme vieraita teknologisia työvälineitä 

opetuksessamme - digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat monenlaisia tapoja 

opettaa toisin. 
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6 Summary 
 
Emotional skills as a part of everyday consumption situations 

 

The theoretical framework of our lesson is based upon positive pedagogy and humanistic 

approach to learning. Our goal was to support the development of students’ emotional 

skills and to recognize the character strengths in others and themselves in everyday 

consumption situations. In our opinion these themes are not much focused on in home 

economics lessons, so we wanted to deepen our experience into these important (but a 

little unknown) topics.  

 

Supporting positive emotions is important in the school, because they strengthen the 

psychological learning environment and increase student’s motivation towards 

schoolwork. Teaching emotional skills and about character strengths is linked to multiple 

goals of extensive expertise mentioned in the Finnish national curriculum.  

 

The teaching experiment was carried out at a secondary school in Helsinki. We planned 

a 3x45min class for 7th grade students. There were 12 to 17 students in a teaching group. 

We taught six groups with the same lesson plan and found out that it worked fine with all 

of the groups.   

 

At the beginning of the lesson we showed the students a motivational picture to introduce 

the students to the topic and to make them think about the connections emotions and 

money have in their lives. After that the students got laptops and were told to open to a 

website about character strengths. Their assignment was to explore the different 

character strengths and to discuss with a pair which strengths they recognized in 

themselves.  

 

Our goal was also to create and explore new creative ways to use digital tools in home 

economics class. We chose a website cartoon machine called “sarjiskone”, with which 

anyone can create cartoons by drawing, writing and uploading pictures. At the end of the 

previous lesson we told the students to watch an introduction video about the cartoon 

machine as a homework so they would already be familiar with the tool they were going 

to use at our lesson (this was an application of the Flipped classroom technique). The 

cartoon machine did not require anyone but the teacher to sign up to be able to use and 
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save the cartoons the students´ created. All of the students used the teacher´s password 

to log onto the site, and it worked without major difficulties.  

 

After the exercise on character strengths, we started making cartoons. Each pair of 

students were given paper describing a consumption related situation and an emotion 

from a raffle. The task was to create a cartoon about how the situation would continue 

and include the emotion they got to the cartoon. The students were given about 25 

minutes to do this. This was enough time to most of the pairs to create what they wanted, 

but if we had had more time, we probably would have given them a little more time.  

 

When the cartoons were ready each pair presented their work for the rest of the class. 

After each presentation we asked the other students to guess which emotion was 

showed in the cartoon. We discussed how we were able to recognize the emotion and 

pondered what effects it might have on the situation at hand. With some cartoons we 

also discussed what character strengths would be useful to improve in order to make the 

situation go smoother from a consumer behavioral point of view. Our goal with this 

exercise was to convey that it is possible to practice emotional skills and character 

strengths just like any other skills in a home economics classroom. We also introduced 

some consumption-related terms that were linked to the situation on the cartoon.  

 

The second part of the lesson was cooking vegetable cream soup and baking multi-seed 

crispbread. We introduced the recipes and ingredients to the students and went through 

the steps of making a cream soup. We emphasized the economic theme of the lesson 

by telling how the vegetable cream soup was a thrifty dish which you can make by using 

withered vegetables and so prevent food waste. This was to link the prepared food with 

the theme of the lesson, i.e. consumption. After going through the recipes, we gave the 

students an exercise that linked the first part of the lesson even more tightly to the 

cooking assignments. Each kitchen group was given a character strength they were 

supposed to try to portray during their cooking. We had written a short summaries of 

character strengths and taped one into a dish drying cupboard door of each kitchen, so 

the students would be reminded of their assigned character strength. The character 

strengths we chose for this exercise were creativity, teamwork and fairness. We gave 

the students feedback during cooking on how they were portraying their assigned 

character strength.   

 

During the cooking we went around the classroom observing and helping the students 

when advice was needed. The groups did not have named personal responsibilities for 
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doing the cleaning work, so we paid extra attention that every member of the group was 

doing their share of tidying up the kitchen. At the end of the lesson we collected written 

feedback. The first question was to name one to three things they had succeeded in 

during the lesson. This was question was a modification of a positive pedagogy exercise 

“what went well” and could also have been conducted orally with the whole class.  

 

If the schedule had been looser, we would have given the students the terms related to 

the consumption situation they were making the cartoon of. It would have been their job 

to find out what they meant and to introduce them to the rest of the class. This lesson 

handled emotions on quite general level through story-driven methods. Since most of 

the students found practicing character strengths and emotional skills easy and 

important, it might be possible to dive deeper into personal feelings and experiences if 

there was more time to use. This could be done in the forthcoming lessons with the same 

students. 

 

Overall, we are quite satisfied with how the teaching experiment went. Because we were 

teaching six different groups with the same lesson plan, we had the possibility to improve 

the lesson when problems occurred. Still, the lesson plan stayed mostly unchanged 

during the week and the changes we made were very minor. After the first lesson we 

realized it was necessary to instruct the students on how long the cartoon should be (1–

3 squares) and that the content should not have anything improper in it. The cartoons 

seemed to motivate all of the students and almost everyone seemed to be able to find at 

least one character strength. It was nice to see that also the students who were not at 

the top of the class, were succeeding with these assignments and the dishes they 

prepared seemed to succeed too. 
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Liitteet 
LIITE 1: Kulutustilanteet, taloustermit ja tunnelaput 
 
Tilanne 1: Annaliisa osti kaupasta kännykän. Kuukauden käytön jälkeen uuden 
kännykän mikrofonista ei enää kuulunutkaan ääntä. Piirrä tunteita ilmentävä sarjakuva 
tilanteesta, jossa Annaliisa menee takaisin kauppaan aikomuksenaan palauttaa 
ostamansa puhelin. 
 
Taloustermit: takuu, reklamaatio 
 
Tilanne 2: Pertti sai vanhemmiltaan 18. syntymäpäivänsä kunniaksi uuden 
matkapuhelimen (liittymäsopimus oli hänen omissa nimissään). Pertti oli iloinen uudesta 
puhelimestaan ja käytti sitä jatkuvasti. Eräänä päivänä postiluukusta kuitenkin putosi 
maksumuistutus. Pertti oli unohtanut maksaa puhelinlaskunsa! Laskun alkuperäinen 
summa oli 30€, mutta nyt sen summa oli suurempi. Piirrä tunteita ilmentävä sarjakuva 
siitä, miten Pertin kannattaisi toimia välttyäkseen maksuhäiriömerkinnältä. 
 
Taloustermit: Maksumuistutus, maksuvaatimus, maksuhäiriömerkintä, viivästyskorko 
 
Tilanne 3: Virva ostaa paljon vaatteita internetistä. Sieltä hän löytää vaatteita usein 
halvemmalla kuin läheisen kauppakeskuksen liikkeistä, koska nettikapoissa on usein 
tarjouksia. Moni Virvan ostamista vaatteista kuitenkin tulee hankittua hetken 
mielijohteesta, eikä hän juurikaan käytä niitä. Piirrä tunteita ilmentävä sarjakuva 
tilanteesta, jossa Virva on tekemässä nettiostoksia. 
 
Taloustermit: Nettiostaminen, pikamuoti, heräteostos 
 
Tilanne 4: Juha saa vanhemmiltaan viikkorahaa 10€ viikossa. Hän yrittää säästää rahaa 
ostaakseen uuden polkupyörän. Juha tekee usein mieli herkkuja ja hän on jo kolmantena 
peräkkäisenä päivänä lähdössä kauppaan ostaakseen niitä. Eteisessä Juhan isä 
kuitenkin muistuttaa häntä 5€:n viikoittaisesta säästötavoitteesta. Piirrä tunteita 
ilmentävä sarjakuva, jossa Juha ja isä keskustelevat Juhan rahankäytöstä. 
 
Taloustermit: Viikkoraha, säästäminen 
 
Tilanne 5: Martti osti kaveriltaan Helviltä mopon. Kahden päivän kuluttua kaupoista opo 
meni rikki. Kaverukset eivät olleet tehneet kaupasta kirjallista sopimusta. Martti otti 
Helviin yhteyttä. Piirrä tunteita ilmentävä sarjakuva, jossa Martti ja Helvi keskustelevat 
siitä, kenen vastuulla mopon rikki meneminen on 
 
Taloustermit: Kuluttajansuoja 
 
Tunnelaput: Ahdistus, Epävarmuus, Hyväntuulisuus, Hämmennys, Pitkästyneisyys, Ilo, 
Kateus, Katumus, Luottamus, Rauhallisuus, Riemu, Rohkeus, Sisukkuus, Suuttumus, 
Toiveikkuus, Turhautuneisuus, Tyytymättömyys, Ujous, Uteliaisuus, Varmuus & 
Välinpitämättömyys 
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LIITE 2: Oppilaiden tekemiä sarjakuvia 
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LIITE 3: Palautelomake 

Oppilaan oma arvio ja palaute oppitunnista: 
  
Kerro ensin 1–3 asiaa, joissa onnistuit hyvin tällä 
oppitunnilla (Onnistuneen asian ei tarvitse olla suuri, 
esim. onnistuin hyvin yhteistyötaidoissa): 
  
  
Ympyröi seuraavista hymiöistä sopiva: 

 
1. Omien luonteenvahvuuksien pohtiminen oli mielestäni 

mukavaa: 

 
 

2. Erilaisten luonteenvahvuuksien toteuttaminen 
ryhmätyöskentelyssä oli helppoa: 

 
  

3. Tunnetaitojen harjoitteleminen oli mielestäni helppoa: 

 
  

4. Tunnetaitojen harjoitteleminen oli mielestäni tärkeää: 
 

  
  
Mitä muita terveisiä haluat lähettää opetusharjoittelijoille: 
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LIITE 4: Oppilailta saatu vapaamuotoinen palaute 
 
Vähemmän tarkkailua, älkää valittako joka asiasta.  
Myös huomasin kireyttä ja ei ollut oikein huumorintajuisia ”opettajia” 
Ei tarvitse tarkkailla, eikä valittaa. 
Jokaisesta itsestäänselvyydestä ei tarvitse huomauttaa erikseen. 
Kiva että opettajat auttavat ja neuvovat, mutta kaikkea ei tarvitse korjata ja ohjeistaa, 
koska osaamme kyllä. Ja jos emme osaa pyydämme apua. 
 
Oli vaa huono pari. 
 
Oli paras tunti pitkään aikaan, todella hyvää ja kiinnostavaa opetusta.  
Luova ja hyvin suunniteltu oppitunti. 
Hyvä tunti!! 
Mukava tunti.  
Oli kiva oppitunti! 
Oli mukava ja monipuolinen tunti. 
Kiva tunti. Oli kiva kun oli erilainen. 
Oli kiva tehdä vähän erilaista ruokaa kun yleensä. Kiitos. 
Hyvä tunti, wau 
 
Toi(tunnetaitojen ym. Harjoitteleminen) oli kivaa ja helppoa. Yksi oma mielipide: tää joku 
siemennäkkäri on vaan huonoa.  
Oli kiva tunti, hyvä ruokaa  
Ei enää kasvisroskaa kiitos. 
Oli ihan kivaa. Tiivistäisitte enemmän puhumista ja lisää ruoanlaittoa. Kiitos. :) 
 
Oli kiva tunti. 
Oli kivaa. 
Oli kivaa, kun olit pitämässä tuntia meille. 
Oli tosi kivaa. 
Oli hyvä tunti. 
 
Kivaa että olitte täällä. : ) 
Jatka samaan malliin! : ) 
Jatka samaan malliin. 
 
Tunti oli kiva, kumpa olisi ollut enemmän aikaa tehdä sarjakuva. 
Mielestäni onnistuit todella hienosti, Mari! Aihe oli mielenkiintoinen ja uutta tuli myös 
opittua! Ryhmäni onnistui hyvin. 
 
Olet hyvä opettaja ja osaat selittää asiat hyvin.  
Ihan hyvää opetusta. 
Hyvää opetusta. 
Hyvin meni. 🙂  
Hyvä opetus. 
Hyvin meni! 🙂 
Olit ihan hyvä ope. 
Hyvää työtä! 🙂 
 
Oli tosi kiva, mukava, auttavainen ja muita positiivisia asioita. Kaikki on tosi hyvin. 
 🙂 
Auttoivat aina tarpeessa. 
Kiitos avusta. 
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Olitte kivoja ja hyviä avustamaan avun tarpeessa. 
 
Opetusharjoittelijat olivat ihania 🙂  
On ollut mukava työskennellä kanssanne, onnea opintoihin. 
 
Wazaap! 
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LIITE 5: Opetuskerran kulku  
 

Ajankä
yttö 

MILLOI
N 

MITÄ 
Tehtävä ja 
sen tavoite 

 

MITEN JA MIKSI 
Opetustapahtuman organisointi: 

Oppimistehtävät, opetusmenetelmät 
ja kriittiset kohdat tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN TYÖVÄLINE  

MISSÄ 
Materiaalit 

ja välineet ja 
oppimisymp

äristö 
 

PALAUTE 
Tehtävän 

tavoitteen 
saavuttamisen 

arviointi 
 

9.55-
10.00 

1. oppitunti 
Oppilaiden 
saapuminen 
tunnille 

Opettaja/opettajat ovat 
vastaanottamassa oppilaita ja 

tervehtivät heitä. Huolehdimme siitä, 
että oppilaiden kännykät jäävät 

laatikkoon. 

Kännykkälaa
tikko  

10.00-
10.05 

Aloitus ja pieni 
orientointi 
tulevaan 

 

Tervehdimme ja esittelemme itsemme 
sekä työparini. 

Kerromme päivän tavoitteet 
(tavoitteet esillä PowerPointilla), 

näytämme motivointikuvan “Minne 
mun rahat menee” sekä tuntien 

aikataulun.  
 

Oppilaat 
istuvat 

ruokapöydiss
ä ja olemme 
siinä heidän 

lähellään 
PowerPointil

la esillä 
päivän 

tavoitteet, 
motivointiku

va sekä 
tunnin 

aikataulu. 

 
 

10.05-
10.15 

 

Mitkä ovat 
omat 

luonteenvahvu
udet 

rahankäytössä
? 
 

Motivointitehtävä 
luonteenvahvuuksiin ja rahankäyttöön 

liittyen. Oppilaat avaavat koneet ja 
sivun: 

http://kaisavuorinen.com/projektit/lu
onteenvahvuudet/. Oppilaat 

tutustuvat luonteenvahvuuksiin ja 
pohtivat, mitkä vahvuuksista kuvaavat 

oppilasta itseään. Oppilaat 
keskustelevat pöytäryhmittäin ja 
pohtivat, minkälaisia vahvuuksia 

kullakin on. 

Läppärit 
esille.  

 

Löytävätkö 
oppilaat 

luonteenvahvu
uksiaan 

rahankäytössä
? 

 

10.15-
10.35 

Sarjakuva 
Sarjis-koneella 

(Sarjis-koneen käytön ohjeistus on 
ollut edellisellä tunnilla kotiläksynä 

https://vimeo.com/165340386). 
Opettaja antaa kullekin parille 

tilanteen, josta sarjakuva tehdään. 
Sama tilanne annetaan kahdelle eri 

parille, tämän lisäksi arvotaan 
jokaiselle parille yksi tunne, joka pitää 

ilmetä sarjakuvassa. Tunteet ovat 
kaikki erilaisia.  

 
Opettajien tekemä mallisarjakuva esillä 

videotykillä 

Läppärit 
käytössä 

pareittain. 
Tunteet ja 

eri tilanteet 
paperilapuill
a valmiiksi. 
Opettaja 

kerää tunnin 
lopuksi 

läppärit pois. 
 

Videotykki 
PowerPoint 

Miten oppilaat 
motivoituvat 
sarjakuvan 

teosta? 



35	
 

 
   
 

10.35-
10.40 

Sarjakuvien 
läpikäynti 

alkaa 
Eri tunteiden 

tunnistaminen 
Luonteenvahv

uuksien 
pohtiminen 

Rahankäyttöö
n ja 

kuluttamiseen 
liittyen 
termien 

opiskelua 

Parien sarjakuvat esitellään 
videotykillä heijastaen kaikille. Otetaan 
aina käsittelyyn yksi tilanne, josta kaksi 

eri paria on tehnyt sarjakuvan eri 
tunteilla. Mietitään yhdessä oppilaiden 

kanssa, mitä tunteita sarjakuvissa 
näkyy ja mitä luoteenvahvuuksia 

kehittämällä, tilanne olisi voinut sujua 
paremmin? Power Pointilla näkyy sen 
jälkeen tilanteeseen liittyviä termejä, 
joiden merkitystä mietitään yhdessä. 

 
Termejä ovat mm. Reklamaatio, takuu, 

maksumuistutus, 
maksuhäiriömerkintä, pikamuoti ja 

säästäminen 

Videotykki 
PowerPoint	

Miten oppilaat 
innostuvat 
tehtävän 

läpikäynnistä?  
 

Onnistuuko 
tunteiden ja 

luonteenvahvu
uksien 

reflektointi? 

 
 
 

11.20-
11.40 

Max. 20 
min 

 
 
 

2. oppitunti 
Sarjakuvien 
läpikäynti 

jatkuu 
 

Parien sarjakuvat esitellään 
videotykillä heijastaen kaikille. Otetaan 
aina käsittelyyn yksi tilanne, josta kaksi 

eri paria on tehnyt sarjakuvan eri 
tunteilla. Mietitään yhdessä oppilaiden 

kanssa, mitä tunteita sarjakuvissa 
näkyy ja mitä luoteenvahvuuksia 

kehittämällä, tilanne olisi voinut sujua 
paremmin? Power Pointilla näkyy sen 
jälkeen tilanteeseen liittyviä termejä, 
joiden merkitystä mietitään yhdessä. 

 

Videotykki 
PowerPoint  

11.40-
11.45 

Keiton, 
näkkileivän ja 

levitteen 
valmistuksen 
aloittaminen 

Käydään yhdessä läpi reseptit 
videotykiltä/dokumenttikamerasta. 

Oppilaat voivat kysyä, jos ohjeista on 
jotain kysyttävää.  

Annetaan jokaiselle ryhmälle 
luonteenvahvuus, jota heidän pitää 

mahdollisimman monipuolisesti 
toteuttaa ruoanvalmistuksen 

työskentelyn aikana. 
 

Kriittiset kohdat ruokaohjeista: 
Bataatin kuoriminen 

Sosekeiton vaiheet (1. 
Kuoriminen+pilkkominen 2. 
kypsentäminen 3. soseutus) 

 

Videotykki 
PowerPoint 

Dokumenttik
amera 

Tiivistetyt 
luonteenvah
vuus-laput  

 

11.45-
12.05 

Oppilaat 
aloittavat 
ruokien 

valmistuksen. 

Keiton vihannesten kuoriminen + 
pilkkominen, siemennäkkärin taikina. 

Keitto hyvä saada kiehumaan ja 
näkkäri uuniin ennen välituntia. 

Levitteen valmistus. 
 

Huom! Keitto pitää saada kiehumaan + 
näkkäri uuniin ennen välitunnille 

lähtöä 12.05! 

 

Tarkkaillaan, 
miten ryhmät 
tuovat esille 

luonteenvahvu
uttaan, 

annetaan 
myönteistä ja 
kannustavaa 

palautetta 
oppilaille. 
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12.15-
12.30 

 
Ruoat 

valmiin
a 

viimeist
ään 

12.30. 

3. oppitunti 
Ruokien 

valmistuksen 
jatkaminen 

Ruoat valmiina viimeistään 12.30. 
Ruokailun jälkeen oppilaat antavat 
palautetta opettajille oppitunnista. 

  

12.30-
12.45 

Ruokailu ja 
jälkityöt 

Oppilaat syövät pöytäryhmittäin ja 
hoitavat sen jälkeen jälkityöt (siivous, 

tiskaus tms.) 
  

12.45-
13.00 

 
Tunti 

päättyy 
klo 

13.00 
 

Mikä meni 
hyvin –

harjoitus 
sekä palaute 
oppitunnista 

 

 
Oppilaat saavat paperilla Mikä meni 

hyvin -harjoituksen ja 
palautelomakkeen. Jokainen oppilas 
täyttää palautteen itse ja palaute on 

nimetön. 
 

Mikä meni hyvin -harjoituksen 
tavoitteena on keskittyä positiivisiin 

asioihin negatiivisten sijaan. 
Harjoituksessa oppilas pohtii 1-3 asiaa, 

joissa on onnistunut oppitunnilla. 
Positiivisten kokemusten jakaminen 

vahvistaa entisestään niiden 
myönteistä vaikutusta. Tarkoituksena 
on myös luoda myönteistä ilmapiiriä 

luokkaan ja vahvistaa myönteisiä 
tunteita. 

 
Jos aikaa on vielä tunnin lopuksi, 

voidaan käydä yhdessä suullisesti läpi 
mikä meni hyvin -harjoituksen tuloksia. 

 
Lopuksi opettaja/opettajat kiittävät 
oppilaita oppitunnista ja toivottavat 

mukavaa päivänjatkoa. 

Mikä meni 
hyvin -

harjoitus ja 
palauteloma
ke (samalla 

paperilla 
valmiiksi 

tulostettuina
) 
 

Kyniä 
tarvittaessa 

Uskaltavatko 
kaikki oppilaat 

antaa 
rehellistä 

palautetta? 
Löytyykö hyvin 

menneitä 
asioita? 

Minkälainen 
ilmapiiri on 

tunnin 
lopussa/ mikä 
meni hyvin -
harjoituksen 
tekemisen 
jälkeen? 

 

 


