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1 Johdanto 
 

Uudistetuissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nostetaan selvästi 

aiempaa enemmän esiin oppimisen monet ympäristöt ja toiminnalliset menetelmät. Ope-

tuksessa kannustetaan hyödyntämään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä, joissa 

mahdollistetaan elämyksiä. Opetussuunnitelmassa keskiöön on nostettu myös vuorovai-

kutuksellinen oppiminen, mikä pitää sisällään yksin ja yhdessä tekemistä, pohtimista, 

tutkimusta ja prosessin monipuolista arvioimista. Yhdessä oppimisen nähdään edistävän 

ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua ja se opettaa ymmärtämään erilaisia näkö-

kulmia ja mielipiteitä. Tavoitteena on ohjata oppilaita tietoisesti huomioimaan heidän te-

kojensa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. (POPS, 2014.) 

 

Pelien ja leikkien kautta oppiminen on ihmisillä luonnollisella tavalla mukana jo lapsuu-

dessa, sillä leikkiminen on lapsella ensimmäinen kokemus oppimisesta. Aikuisilla eräs 

pelien ja leikkien harrastamisen muoto ovat elämykselliset pakohuonepelit, jotka ovat 

viime vuosina tulleet hyvin suosituiksi Suomessa. Opetuskokeilussa halusimme kokeilla 

uudenlaista oppimisympäristöä, jossa voi leikillisyydellä ja pelillisyydellä kehittää oppi-

mista sekä mahdollistaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa ryhmähenkeä. Karppi-

sen (2007, s. 75) mukaan kouluopetuksessa koetut elämykset rakentuvat ajatuksista, 

hetkistä, tunteista, tapahtumista, teoista ja kokemuksista.  

 

Kehittämisprojektimme tarkoituksena oli opettaa kotitaloutta uudella tavalla. Tavoit-

teenamme oli, että oppilaat oivaltavat kestävän kuluttajuuden ja estetiikan arjen raken-

tumisessa ja osaavat hyödyntää oppimiaan asioita nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena 

oli rohkaista oppilaita pelaamisen kautta aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja yhteisölliseen 

oppimiseen. Tässä opetuskokeilussa rakensimme elämyksellisen ja yhteisöllisen pako-

huoneen, jossa hyödynsimme seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa. 

 

Pakohuoneen tehtävien aiheet käsittelivät kotitalouden opetussuunnitelmaan kuuluvia 

aiheita: kuluttajuutta ja estetiikkaa. Kun estetiikkaa pohtii syvällisemmällä tasolla, se an-

taa asioille monipuolisia merkityksiä. Esteettinen ajattelu voi esimerkiksi antaa ymmär-

rystä siitä, miksi ihmiset kohtelevat toisiaan tai ympäristöään tietyllä tavalla, ja tätä kautta 

on mahdollista löytää oikeudenmukaisemmat tavat toimia maailmassa (Naukkarinen, 

2018, s. 20). Estetiikka sopii tukemaan yhteistä päämäärää ryhmän toiminnassa.  
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2 Opetusta ohjaavat teemat 
 
2.1 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys 
 

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli opettaa kotitaloutta uudella tavalla. Valitsimme ope-

tusmenetelmäksi pakohuonepelin, jonka taustalla vaikuttaa sosiokonstruktiivinen oppi-

misnäkemys. Suomisanakirjan mukaan sanalla sosiaalinen tarkoitetaan yhteisöllistä tai 

yhteiskunnallista, mutta se voi olla myös jotakin yhteisöön tai yhteiskuntaan liittyvää 

(Suomisanakirja, 2019). Sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden voidaan siis olettaa 

olevan olennainen osa sosiokonstruktiivista oppimisnäkemystä. Konstruoida -verbi puo-

lestaan tarkoittaa suunnittelemista, rakentamista ja konstruktion tekemistä (Suomisana-

kirja, 2019). Oppimisnäkemys sisältää siis jo nimestäkin päätellen ajatuksen uuden luo-

misesta ja rakentamisesta.  

 

Hacking (2009, s. 146) kertoo lapsuuden olevan sosiaalisen konstruktion tulosta. Lapset 

ovat siis rakentuneet sellaiseksi kuin ovat, ja siksi he ovatkin erilaisia. Vuorovaikutus 

rakentaa lasta, samoin kuin instituutiot ja käytänteet. (Hacking 2009, ss. 146–147.) Jotta 

voimme ohjata lasta rakentamaan ja luomaan uutta sekä yhdistelemään tietoa, on so-

siokonstruktiivinen oppimisnäkemys paras tapa päästä tähän tavoitteeseen; oppilaille 

annetaan vastuuta ja heidät nähdään aktiivisina toimijoina, eikä vain kuuntelijoina ja tie-

don vastaanottajina. Oppilaiden kokemus heidän omasta toimijuudestaan antaa heille 

positiivisia ja uudenlaisia oppimiskokemuksia, jolloin ”opeta toisin” -teema toteutuu erin-

omaisesti. Kauppila (2007, s. 35) kertoo sosiaalisen konstruktivismin olevan tiedon ra-

kentamista sosiaalisen tason kautta. Tiedon nähdään rakentuvan sosiaalisesti ja kogni-

tiivisesti, vuorovaikutukseen osallistumalla ja yhdessä muiden kanssa toimimalla.  

 

Kauppilan (2007) mukaan sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyksen mukainen oppimi-

nen on mielekästä, sillä oppilas luo sosiaalisessa kontekstissaan itse tiedon, eikä se tule 

hänelle valmiina ulkopuolelta annettuna. Oppimiskäsitys näkee oppimisen laaja-alaisena 

prosessina, mikä voi auttaa oppilaan sisäisen motivaation kehittymisessä sitä kautta, 

että oppimisen prosessi sisältää itseohjautuvuutta, yhteistyötä, sisäistä ja ulkoista reflek-

tiota ja identiteetin kehittymistä. Opettajalta edellytetään valmiuksia, jotka ohjaavat oppi-

laita oppimaan, tukevat itseohjautuvuutta ja rakentavat osallistumismahdollisuuksia. 

Näin lapsen sosiaalinen vuorovaikutus saadaan kehittymään, ja he oppivat muokkaa-

maan omia näkemyksiään toisten näkemyksien ja tietojen pohjalta. Opettajan rooli so-

siokonstruktiivisessa tavassa opettaa on olla tukena ongelmanratkaisussa ja rohkaista 
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oppilaita löytämään ratkaisuja itse. Virheistä ei saa moittia, sillä ne auttavat omalta osal-

taan rakentamaan tietoa. (Kauppila, 2007, ss. 47–48, 50, 76, 120–123.) 

 

2.2 Estetiikka ja kuluttajuus 
 

Estetiikka on filosofian osa-alue eli estetiikan tutkimuksessa käytetään filosofian keinoja. 

Tutkimuksen kohteena on siten filosofian mukaisesti ihmisyyteen ja inhimilliseen elä-

mään liittyvät ilmiöt ja tapahtumat sekä niiden syyt ja seuraukset. Estetiikan alkuperäiset 

ydinkysymykset liittyvät taiteeseen, mutta viime vuosikymmeninä tutkimuskohteet ovat 

laajentuneet koskemaan muitakin ihmisten käsillä olevia asioita, kuten luonnon ympäris-

töä ja asuinympäristöä. (Rannisto, 2007, s. 10.) Koko elinympäristöämme ajatellen voi-

daan todeta, että ihmiset ovat omalla toiminnallaan luoneet maailman itselleen esteet-

tiseksi, ja siksi se näyttää juuri tietynlaiselta (Naukkarinen, 2018, s. 21). Estetiikka ja sen 

tuoma nautinnollisuus saattaa olla ihmiselle biologinen aisteihin liittyvä ominaisuus, joka 

on aina ollut läsnä. Estetiikkaa on nykyaikana esillä paljon enemmän kuin esihistoriassa, 

mutta esteettisiä merkityksiä havaitaan mm. kalliomaalauksissa huolellisesti viimeistel-

tyinä piirroksina. (Naukkarinen, 2018, ss. 41–42.)   

 

Estetiikkaa määriteltäessä sitä voidaan pitää rationaalisen ajattelun, järkeilyn, laskemi-

sen ja mittaamisen vastakohtana. Tällöin korostuu tunteikas suhtautuminen asioihin. 

(Naukkarinen, 2008.) Estetiikan kokonaisuus muodostuukin ihmisille silloin, kun yksittäi-

set ympärillä olevat havainnot yhdistyvät omiin tunnekokemuksiin (Naukkarinen, 2018, 

s. 40). Havainnoinnissa näköaisti on merkittävä osatekijä kokemuksen välittäjänä, mutta 

on huomionarvoista, että estetiikan kokemiseen käytetään kaikkia aisteja. Estetiikka yh-

distetään usein kauneuteen. Kuitenkaan esteettisesti miellyttävä asia ei ole aina kau-

nista, vaan myös ruma asia voi olla esteettisesti kiinnostava (Rannisto, 2007; Naukkari-

nen, 2008.) 

 

Ihmistä lähimpänä oleva estetiikan ilmenemismuoto on oma keho. Ihmiset muokkaavat 

ulkonäköään tietynlaiseksi esimerkiksi vaatteilla, hiustyylillä ja vartalon muodoilla, ja 

tämä voi olla keinotekoistakin. Yksilöön itseensä liitetyillä ulkonäöllisillä asioilla voidaan 

mieltää olevan yhteyksiä elämässä tai työuralla pärjäämiseen. Huoliteltu ulkonäkö on 

monella arjen perusasia, mutta liialliseen kauneusihanteen tavoitteluun liitetään kritiik-

kinä sen tuoma tyytymättömyys omaan itseensä. Kehollista estetiikkaa havaitaan myös 

urheilussa, jossa se tulee korostetusti esille sellaisissa urheilulajeissa, joissa sijoitukseen 

vaikuttaa omalta osaltaan suorituksen tyylipisteet. (Naukkarinen, 2018, ss. 22–29.)  
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Arjen estetiikassa seuraavaksi tärkein ilmenemismuoto oman kehon jälkeen on oma koti, 

jossa tavarat ovat merkityksellinen osa jokapäiväistä estetiikkaa. Niin kodeissa ja vapaa-

ajalla kuin työpaikoillakin edustaa digitaalinen maailma nykyaikana suurta osaa arjen es-

tetiikassa. Digitaalinen maailma houkuttelee erilaiseen estetiikan kokemiseen kuin mitä 

oikeassa elämässä tulee vastaan. Se voidaan kuvata hyvinkin erilaisena kuin todelli-

suus, mutta toisaalta virtuaalisen teknologian kautta voidaan halutessa päästä myös lä-

helle oikean maailman kuvausta. (Naukkarinen, 2018, s. 33–34.)   

 

Nykyajan länsimainen kulttuuri on hyvin estetisoitunutta. Se on seurausta varakkuuden 

lisääntymisestä ja kulutushyödykkeiden saatavuudesta. Kun ympärillä on paljon tuot-

teita, niistä halutaan valita itselle kaikkein parhaimmat, jolloin esteettiset arvot korostu-

vat. Tavaralle ei välttämättä ole tarvearvoa, vaan sen hankintaan riittää pelkkä esteetti-

syys. Esteettisyyden ilmeneminen ja sen arvostaminen on kulttuurisidonnaista ja yksilöl-

listä. Kulutusyhteiskunnassa estetiikka esiintyy hyvin tavarakeskeisenä ja henkilön it-

sensä ulkopuolelta annettuna; muotivaatteita ja -esineitä halutaan ostaa, koska niitä pi-

detään automaattisesti esteettisinä. Tällöin esteettisyys ilmenee huomaamattomuutena 

ja massaan samaistumisena. (Naukkarinen, 2008.) 

 

Esteettisyys tarjoaa iloa ja nautintoa monenlaisilla tavoilla eli tuo monimuotoisuutta ar-

keen ja rikastaa elämää (Naukkarinen, 2008). Kaikki tekevät valintoja estetiikkaan pe-

rustuen, vaikka eivät pitäisi itseään esteetikkoina. On havaittavissa, että joillekin estetii-

kalla on suurempi merkitys kuin toisille. (Naukkarinen, 2018, s. 40.) Yksilöistä ja kulttuu-

reista riippuen esteettisenä koetutut asiat myös poikkeavat toisistaan (Naukkarinen, 

2018, s. 44). Myös iällä on merkitystä. On esimerkiksi havaittu, että lapsilla on erilainen 

mieltymys valita itselleen ruoka-annos kuin aikuisilla. Aikuisten ja lasten välisiin eroihin 

valita esteettinen annos vaikuttivat mm. ruoan värit, valikoiman määrä ja erilaiset kombi-

naatiot järjestää ruoka lautasella. (Zampollo, Kniffin, Wansink & Shimizu, 2012.) On siis 

hyvä antaa lasten vaikuttaa heidän kokemaansa estetiikkaan heidän omasta näkökul-

mastaan niin ruoan kuin kodin ja muiden heidän ympärillään olevien tärkeiden asioiden 

suhteen. 

 

Estetisoituneella liiallisella kuluttamisella on haittapuolena sen vaikutukset ympäristölle. 

Ihmiset haluavat nähdä ja kokea ympärillään olevan luonnon kauniina ja koskematto-

mana, mutta ääritapauksissa kuluttamisen esteettisyys voi syrjäyttää ympäristöön liitty-

vät eettiset kysymykset. Kestävän kehityksen mukaista onkin yhdistää esteettisyys ja 

ympäristöystävällisyys. (Naukkarinen, 2008.) On hyvä pohtia, että omat kulutusvalinnat 
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eivät välttämättä suoraan vaikuta oman lähiympäristön ja luonnon muutokseen, mutta 

ne saattavat vaikuttaa muiden ihmisten estetiikan kokemiseen maailmanlaajuisesti aja-

tellen. Tästä syystä ekologisen selkärepun rinnalle on ehdotettu esteettistä selkäreppua. 

Tosin esteettisen jalanjäljen arvioiminen on hyvin vaikeaa. (Naukkarinen, 2008.) Tietyiltä 

osin ekologisen ja esteettisen selkärepun voidaan nähdä olevan kytköksissä toisiinsa. 

 

Kulutusyhteiskunnan vastareaktiona on alettu suosia uutena arvona ns. niukkuuden es-

tetiikkaa. Ihminen voi esimerkiksi tiedostaen alkaa hakea estetiikkaa immateriaalisista 

asioista. Toinen tapa kulutuksen vähentämiseen on nähdä vaivaa omassa kuluttami-

sessa estetiikan vuoksi, eli hankkia pelkästään itselle hyvältä tuntuvia ja hyvältä näyttä-

viä asioita, jolloin tuotteeseen syntyy sitoutuneisuutta. Omasta mielestä esteettistä tuo-

tetta halutaan myös pitää hyvässä kunnossa eikä sitä haluta korvata uudella, mikä johtaa 

kulutuksen vähentymiseen. Estetiikka ei siis katoa, vaikka huomioi sen lisäksi tuotteen 

ympäristövaikutukset. (Naukkarinen, 2008.)  

 

Kestävän kuluttajuuden teema on yksi tärkeä osa kotitalouden opetusta. Opetussuunni-

telmassa (POPS, 2014) kotitalousopetuksen tehtävänä kuvataan perustan luominen 

kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Vastuullinen kuluttajuus on 

mukana kaikissa opetuksen sisältöalueissa S1 – S3. Kotitalouden opetuksen tavoitteena 

on kannustaa oppilaita luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen. Värri (2019) kirjoittaa, 

että kasvatuksellisesti on tärkeää luoda uutta ekologista ajattelua, joka perustuu yleiseen 

tahtotilaan elää kohtuullisella kuluttamisella ja ymmärtää luontoa uudella tavalla. Tämän 

aikakauden lapset ja nuoret elävät kulutusyhteiskunnan puristuksissa, mutta tavoitteena 

on antaa heille mahdollisuus nähdä oma kulutuskäyttäytyminen toisella tavalla kestävän 

kehityksen mukaisesti. Hän kokee, että eettisen, esteettisen ja intellektuaalisen kuvitte-

lukyvyn kehittäminen on kasvatuksen tärkein tehtävä ja sitä tulee ruokkia tarkoituksen-

mukaisin pedagogisin keinoin.  
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3 Leikit ja pelit opetuksessa 
 
3.1 Seikkailu- ja elämyspedagogiikka 
 

Seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan tavoitteina on synnyttää toimintaa, jossa 

pyritään tavanomaisesta poikkeavan toimintaympäristön tai jännittävän tapahtumasarjan 

avulla saamaan osallistujalle vaikuttavia elämyksiä pedagogisten päämäärien saavutta-

miseksi. Se sisältää yleensä uuden tekemistä, kokemusten uudelleen käsittelyä ja vaih-

toehtojen löytämistä odottamattomasta. Myös ryhmän merkitys korostuu, sillä ryhmän 

kautta yksilö saa palautetta toiminnastaan ja itsestään, ja tätä kautta sekä yksilö että 

ryhmä voivat kehittyä ja oppia uusia toimintatapoja. (Karppinen & Latomaa, 2015, ss. 

46–48.) Seikkailu- ja elämyspedagogiikassa ei saa kuitenkaan sivuuttaa kasvatukseen 

sisältyvää tavoitetta sinnikkyyden harjoittelusta ja oppimisen taitojen opettelusta. Opet-

tajan tehtävä on ohjata oppilaat uusiin kokemuksiin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

turvallisuus huomioiden. (Hopkins & Putnam,1997, ss. 3–8, 69–70.) 

 

Olennaista seikkailukasvatuksessa on seikkailullisen tilanteen kokonaisvaltaisuus, sillä 

toiminta kohdistuu samanaikaisesti ihmisen tietämiseen, toimintaan ja tunteisiin. Kes-

keistä seikkailupedagogiikassa on ryhmän toiminta, yhteistyö, positiiviset oppimiskoke-

mukset ja tunne-elämykset sekä reflektion kautta oppiminen tai kasvaminen. Ainutlaa-

tuinen tapahtuma auttaa osallistujaa muuttamaan käsitystään itsestään, muista ihmi-

sistä, ympäristöstään sekä omasta suhteestaan muihin. Seikkailussa ketään ei jätetä 

yksin. Elämyspedagogisessa kasvatuksessa ja opetuksessa korostetaan toiminnallisten, 

maltillisten ja laaja-alaisten menetelmien käyttöä. Tärkeintä ei ole niinkään huippujännit-

tävä fyysinen seikkailu. (Karppinen & Latomaa, 2015, ss. 46–48.) 

 

Pedagogisten tavoitteiden mukaan tehtävien tulee olla osallistujan kannalta riittävän 

haastavia, mutta silti saavutettavissa, jotta toiminta on motivoivaa ja antaa mahdollisuu-

den löytää uusia taitoja ja voimavaroja sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Voimak-

kaasti koetut elämykset saavat merkityksen reflektiivisessä ajattelussa. Tällöin elämys-

pedagogiikan tapahtumia liitetään aikaisemmin opittuihin asioihin, siirretään arkielämään 

tai käytetään välineenä uuden tiedon ymmärtämiseen. Kokemusten käsitteleminen sa-

nallisesti on tärkeää: kielen keinoin sanoitetaan ne aistimukset, kokemukset ja tunteet, 

joita tapahtuma on sisältänyt. Palautekeskustelut toimivat opittujen asioiden linkittäjinä 

arkeen eli niiden avulla tavoitellaan siirtovaikutusta jokapäiväiseen elämään. (Karppinen 

& Latomaa, 2015, ss. 46–48.) Elämykset voidaan kokea monin tavoin. Kukin muodostaa 

oman tietämyksensä ja ymmärryksensä kokemuksestaan muodostuneiden tietojen ja 
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käsitysten pohjalta. (Karppinen, 2007, ss. 75–79.) Seikkailu- ja elämyspedagogiikan ku-

vauksen mukaisesti toimii myös opetuskokeilussa suunnittelemamme pakohuone: seik-

kailuna uuden oppimiseen ja kokemusten reflektointi. Seikkailukasvatuksen avulla voi-

daan saavuttaa muun muassa arjen hallinnan taitoja (Lampinen, 2007, ss. 139–143). 

Tästä syystä seikkailu- ja elämyspedagogiikka palvelee hyvin myös kotitalouden sisältö-

jen opettamista. 

 

3.2 Leikillinen ja pelillinen oppimisympäristö 
 

Oppimisympäristöillä viitataan laajasti erilaisiin oppimisen paikkoihin ja tiloihin sekä op-

pijayhteisöihin, toimintakäytöntöihin ja moniin resursseihin, joita yksilöt hyödyntävät op-

pimisessaan (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, s. 6). Toimintakäytännöiltään oppi-

misympäristöt voivat muodostaa pedagogisesti joustavan ja eheän kokonaisuuden. Ne 

edistävät oppijayhteisössä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja osallistumista sekä yhteisöl-

listä tiedon rakentumista. (POPS, 2014, s. 29.) Tämän yleisen määritelmän mukaan mikä 

tahansa konteksti voi olla oppimisympäristö, kunhan toiminta on pedagogisesti ja didak-

tisesti huolellisesti suunniteltu. 

 

Yhtenä lähtökohtana perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) voidaan pitää oppi-

misympäristöjen uudenlaista ajattelua suhteessa tietoon.  Koulussa ja sen ulkopuolella 

tapahtuva oppiminen halutaan kietoa saumattomasti yhteen ja näin tukea oppilaiden 

elinikäisen oppimisen prosessia. Perinteistä luokkahuoneajattelua kannustetaan rohke-

asti kehittämään moniulotteiseksi oppimistilaksi (Mikkonen, Vähähyyppä & Kankaan-

ranta, 2012, ss. 5–7). Tämän lisäksi opetuksessa tulisi käyttää monipuolisia työskente-

lytapoja ja huomioida myös pelien ja pelillisyyden tuomat mahdollisuudet, jotka edistävät 

oppimisen iloa ja edellytyksiä luovaan ajatteluun. (POPS, 2014.) Erilaisia pelejä on käy-

tetty opetus- ja oppimistarkoituksissa ainakin 1800-luvun alkuvuosilta saakka, mahdolli-

sesti jo paljon aikaisemminkin (Harviainen, 2013, s. 64). Idea opetuksen pelillistämisestä 

ei siis ole järin uusi, vain pelaamisen tapa on viime vuosikymmeninä muuttunut huomat-

tavasti tietoyhteiskunnan kehittyessä. Pelillistä oppimista on tutkittu jatkuvasti yli 60 

vuotta eri yliopistoissa. Pelien näkeminen pelkkänä ajanhukkana onkin melko yksipuoli-

nen näkökulma ja kriittisimmätkin tutkimukset osoittavat paljon positiivisia piirteitä pelien 

avulla oppimisesta. Varsinkin nuorille, joilla on vaikeuksia keskittyä tavalliseen kouluope-

tukseen, pelillinen oppiminen voi olla hyvä vaihtoehto sisäistää opeteltava asiasisältö. 

Tulee kuitenkin muistaa, että opettaja on tässäkin tapauksessa vastuussa opetuksen 
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laadusta ja pelillisen oppimisen pitää olla ammattimaisesti ohjattua. (Harviainen, 2013, 

ss. 65-66.) 

 

Uudenlaisessa oppivan yhteisön koulussa tärkeänä oppimisympäristönä on playfull lear-

ning eli leikilliset tai pelilliset oppimisympäristöt (POPS, 2014). Käsitettä playfull learning 

on käytetty kuvaamaan erilaisissa teknologiaympäristöissä tapahtuvaa oppimista, jossa 

oppimista tapahtuu kokeilemalla ja aktiivisella tekemisellä, ja siihen liittyy tekemisen ilo. 

Leikillisyys on käsitteenä moniulotteinen, ja sitä käytetään usein rinnakkain pelillisyys-

termin kanssa. Leikillisyys kytkeytyy usein leikkiin ja peliin, ja niiden suhde voi olla ta-

pauskohtainen. (Kangas, 2014, ss. 73–74.) Käytettävän oppimistilan näkökulmasta pelit 

laajentavat oppimisympäristön luokkahuoneen ulkopuolelle. Oppilaan rooli laajenee 

opetuksen vuorovaikutuskentässä tiedon vastaanottajasta vastavuoroiseksi aktiiviksesi 

toimijaksi ja tiedon tuottajaksi (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, ss. 67–71.) 

 

Leikillinen oppiminen voidaan nähdä rakentuvan eri näkökulmista: leikillisyydestä, luo-

vuudesta, tarinallisuudesta, yhteisöllisyydestä, kehollisuudesta, mediarikkaudesta ja op-

pimisen ilosta, jotka painottuvat eri tavoin riippuen ympäristöstä ja käytetystä tekniikasta. 

(Kangas, 2014, ss. 82–86.) Keskeistä leikillisyydessä on, että se vaatii vuorovaikutuksel-

lista toimintaa, joka perustuu luottamukseen ja riskinottamiseen ja että se sallii myös 

epäonnistumisen. Parhaimmillaan leikillisyys vahvistaa osallistujien sitoutumista ja tukee 

jokaisen ryhmän jäsenen oppimista ja tiedon rakentumista (Kangas, 2014, ss. 77–79, 

85.) Yhteisölliset ja aktivoivat työskentelytavat edistävät myös opitun soveltamista sekä 

lisäävät positiivisen vuorovaikutuksen ilmapiiriä, mikä puolestaan lisää innostusta ja pon-

nistelua tehtävien suorittamisessa. (Kopisto, Krokfors, Kangas & Aumola, 2014, ss. 111–

115; Harju & Multisilta, 2014, s. 165.) Leikillisyydessä toiminnan hauskuus tai miellyttä-

vyys voidaan nähdä oppimiselle ominaisena piirteenä. Leikillinen oppiminen haastaa luo-

vaan ongelmanratkaisuun, mielikuvituksen käyttämiseen ja uusien mahdollisuuksien et-

simiseen. Mediaa voidaan käyttää välineenä leikillisessä oppimisessa, mutta sen käyttö 

ei itsessään ole tarkoitus. (Kangas, 2014, 82–86.)  

 

Puhuttaessa leikillisestä oppimisympäristöstä kytkeytyy se aina vahvasti tavoitteelliseen 

toimintaan. Pelit ja leikillisyys voivat olla väline opetuksen ja oppimisen kehittämiseen, 

jolloin tavoitteeksi muodostuu toiminnan laadullinen parantuminen oppilaiden motivaa-

tion kiinnostuksen heräämisen takia. (Lipponen, Rajala & Hilppö, 2014, ss. 145–147.) 

Pelissä on mahdollista vaikuttaa itse siihen, miten toiminta etenee. Lisäksi pelilliset ele-

mentit voivat motivoida ja innostaa oppijaa ylittämään aikaisemmat suoritukset (Harju & 
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Multisilta, 2014, s. 156.) Leikillinen oppiminen ei saa olla irrallaan ryhmän muusta toimin-

nasta vaan pelit ja leikillisyys on integroitava osaksi luokan laajempaa pedagogista toi-

mintaa (Lipponen, Rajala & Hilppö, 2014, ss. 145–147). 

 

Harviaisen, Meriläisen ja Tossavaisen (2013) mukaan kaikki yhdessä sovittujen sääntö-

jen mukaisesti toteutettava vapaaehtoinen mielekäs ja haastava toiminta, jolla on selkeä 

lopputulos, on pelaamista. Näin ollen tutkimuksellisesta näkökulmasta eri muotoisia pe-

lejä ovat esimerkiksi Monopoli, Super Mario -tietokonepeli, pajatso ja hippa. (Harviainen, 

Meriläinen & Tossavainen, 2013, s. 7.) Yksinkertaisimmillaan peleistä tutut toimintamallit 

ja ominaisuudet tuodaan mukaan opetustyöhön. Käytännössä näitä hyödynnettäviä piir-

teitä voivat olla esimerkiksi innostuneisuuden, hauskuuden ja sosiaalisuuden sisällyttä-

minen työtapoihin pelimäisesti. (Hentonen, 2013, s. 70.)  

 

Opetuksen pelillistämisen ei automaattisesti tarvitse liittyä digitaalisten sovellusten hyö-

dyntämiseen. Toki nykypäivänä pelillistäminen on helppo kytkeä luonnollisena osana 

mukaan jatkuvasti lisääntyviin digitaalisiin sovelluksiin. Perinteiset leikit ja pelit ovat saa-

neet nykyaikaisen muodon yhteiskunnan digitalisoituessa. Digitaalinen peli voi parhaim-

millaan olla teknologista innovaatiota, sosiaalisen vuorovaikutuksen laukaiseva tekijä, 

sekä apuväline oppimiseen. Tällaisella pelillä tai leikillä on paljon positiivisia vaikutuksia, 

kuten toiminnallisten taitojen kehittyminen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen kasvami-

nen opiskelua tai työelämää silmällä pitäen. (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen, 

2013, ss. 8–9.)  

 

Digitaalinen pelaaminen pitää sisällään myös riskejä, kuten sopimatonta sisältöä nuo-

rille. Tasapainon ylläpitämiseksi ja positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi tarvitaan 

pelikasvatusta. Pelisivistys on suorassa yhteydessä pelikasvatuksen kanssa; on tärkeää 

hahmottaa kokonaiskuva digitaaliseen pelaamiseen liittyen. Pelikasvattajana voi toimia 

lähes kuka tahansa – myös kotitalousopettaja. Tärkeintä on kiinnostus aihetta, digitaa-

lista pelaamista, kohtaan, ei niinkään erityinen asiantuntijuus jotain tiettyä peliä tai peli-

kulttuuria koskien. (Meriläinen, 2013, ss. 10–13.) Pelit haastavat rajojen ylittämiseen ja 

osallistavaan oppimiseen myös perinteisen oppilas – oppilas -roolien näkökulmasta ja 

näin haastavat myös opettajia oppimaan. (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, ss. 67–

71.) Kestävä pelaamisen ja pelikasvattamisen kulttuuri rakentuu silloin, kun pelaajilla, 

kehittäjillä, vanhemmilla ja ammattikasvattajilla on oma tehtävänsä kokonaisuudessa. 

(Meriläinen, 2013, s. 13.) 
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3.3 Pakohuone 
 

Pakohuone on peli, jossa yleensä 2-6 hengen joukkue pyrkii ulos huoneesta ratkomalla 

ongelmanratkaisutehtäviä, pulmia tai arvoituksia, etsimällä lukkoja ja avaimia sekä päät-

telemällä ratkaisuja. Joukkueen pitää selvitä ulos määräajassa, joka on yleensä 60 mi-

nuuttia. Pelaajien on käytettävä loogista päättelyä, luovuutta ja tiimityöskentelyä tehtä-

vien ratkaisemiseksi.  Huoneesta löytyy valmiiksi vihjeitä etenemiskeinoista, mutta pelin 

aikana on mahdollista saada lisäapua myös pelin ohjaajalta. Ulkopuolinen ohjaaja seu-

raa kameroiden välityksellä pelin kulkua ja voi antaa pelaajille heidän pyytämiään vihjeitä 

esimerkiksi kaiuttimen, näyttöruutujen tai paperilappujen avulla. (Kortesuo, 2018.) 

 

Pakohuoneessa voi olla useampia ovien erottamia osastoja tai kaikki tehtävät voivat olla 

samassa huoneessa. Tehtävärakenteen mukaan pakohuoneet voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään: rinnakkaisten polkujen rakenne, peräkkäisten tehtävien rakenne ja avoin ra-

kenne. Rinnakkaisten polkujen rakenteessa ryhmän jäsenet voivat ratkoa tehtäviä sa-

manaikaisesti ja tehtävät vaikeutuvat osio kerrallaan, ja ketjuuntuvat ennen loppuratkai-

sua. Peräkkäisten tehtävien rakenteessa kuljetaan yhdessä ryhmän kanssa ja avoi-

messa rakenteessa ollaan koko ajan samassa tilassa. (Nicholson, 2016.) 

 

Pakopeleissä on aina jokin rakennettu ympäristö tai teema, johon tehtävät sijoittuvat. 

Pakohuoneesta voi löytyä teemaan sopivia teknisiä laitteita tai sisustuselementtejä, jotka 

toimivat myös työkaluina tai vihjeinä eteenpäin pääsylle. Ennen peliä pelaajille kerrotaan 

säännöt kyseiseen peliin. Kaikissa pakopeleissä on tiettyjä yhteisiä sääntöjä: vihjeitä ei 

saa sijoittaa katonrajaan ja voimaa ei tarvitse käyttää tavaroiden irrottamiseen. Asiat, 

joihin ei saa koskea, on merkitty punaisella teipillä. Jos pelissä on mukana näyttelijöitä, 

heihin ei saa koskea. Puhelimia ei myöskään saa käyttää pelissä. (Kortesuo, 2018.) 

 

Pakopelihuone voidaan luoda viihdepelin lisäksi myös hyötypeliksi. Hyötypelin taustalla 

on oppimistavoite, johon jo peliä suunniteltaessa on kiinnitetty huomioita. Hyötypeleissä 

korostuu viihtymisen sijaan tiedon välittäminen. Toisaalta viihteen avulla on mahdollista 

naamioida tieto osaksi leikillisyyttä ja näin vaikuttaa pelaajan käyttäytymiseen. (Michael 

& Chen, 2005, s. 21.) Pakohuonetoiminnalla voidaan tuoda koulumaailmaan lisää luovaa 

ongelmanratkaisua ja yhteistyötaitojen harjoittelua. Tehtävät tulee suunnitella niin, että 

ne linkittyvät koulussa opiskeltaviin aiheisiin ja että erilaisilla osaajilla on mahdollista 

saada onnistumisen kokemuksia. Oppimisen kannalta on myös tärkeää, että pakohuo-

neen jälkeen suoritetaan oppilaiden kanssa yhteinen reflektio, jotta ymmärrys opituista 
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asioista ja taidoista voimistuu. Pakohuoneen tehtäviä suunniteltaessa tulee kiinnittää 

huomioita oppimisen laatuun ja oppijan roolin arvioimiseen.  

 

Pakohuonetta suunniteltaessa on hyvä miettiä, kuinka paljon pelaaja pääsee osallistu-

maan tapahtumiin ja vaikuttamaan niihin ja onko pelissä mahdollisuus luoda itse opitta-

vaa sisältöä. Lisäksi tulee pohtia, miten peli edistää vuorovaikutusta pelaajien välillä ja 

miten pelissä huomioidaan erilaiset pelaajat. Eri pelaajilla kiinnostuksen kohteet, taidot 

ja oppimistyylit saattavat vaihdella paljon. Pelin vaikeusaste tulee suhteuttaa pelaajien 

tasoon siten, että tehtävät ovat sopivan vaativia ja motivoivat jatkamaan pelissä eteen-

päin. Tavoitteena on, että tehtävät eivät saa pelaajia ahdistumaan tai turhautumaan. Eri 

asia on, edistääkö peli ennen kaikkea elämyksellistä, tutkivaa ja pohtivaa oppimista vai 

nopeaa selviytymistä. Entä rohkaiseeko peli näkemään yksittäisten tietojen, taitojen ja 

tapahtumisen välisiä yhteyksiä, syy- ja seuraussuhteita? Tavoitteenasetteluun on siis 

tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. (Gee, 2005, ss. 33–37.) 

 

Pakohuone-tyyppisessä oppitunnissa on monia sosiokonstruktivistisia piirteitä. Oppilaat 

toimivat pelissä ryhmissä tai joukkueissa. Pakohuone sisältää sosiokonstruktiivisia teh-

täviä, jotka pohjautuvat lähtökohtaisesti ongelmanratkaisuun. Ongelmia ratkaistaan 

oman pienryhmän kanssa, jonka myötä sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus ovat avain-

asemassa pelissä etenemisen kannalta. Jokaisen oppilaan tulee pyrkiä tekemään par-

haansa ryhmän hyväksi jakamalla omaa tietoaan ja osaamistaan sekä yhdistelemään 

sitä muiden samassa ryhmässä toimivien oppilaiden tietojen ja osaamisen kanssa. Teh-

tävien tulee tarjota oppilaille sopivasti haasteita, millä pyritään lisäämään oppilaan ym-

märrystä ja sitoutumista omaan oppimiseen. Motivoinnin kautta tulee herättää oppilaan 

mielenkiinto, eli myös opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on tärkeää.  
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4 Ainedidaktinen kehittämisprojekti 
 

4.1 Opetuskokeilun pedagogiset lähtökohdat ja kuvaus 
 
Opetuskokeilu rakennettiin sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyksen mukaan. Sosio-

konstruktivismi valikoitui taustalla vaikuttavaksi oppimisnäkemykseksi sen vuoksi, että 

siinä korostuu yhdessä tekeminen ja tiedon luominen tekemisen kautta. Taidot, joita op-

pilaat voivat sosiokonstruktiivisen lähestymistavan kautta saavuttaa, ovat tärkeitä taitoja 

elämää varten. Esimerkiksi toisten ihmisten mielipiteiden kunnioittaminen on helpompaa, 

kun erilaisten näkemysten kuuntelemista on sosiokonstruktiivisten opetusmenetelmien 

kautta harjoiteltu. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena omille näkemyksille on myös 

annettu mahdollisuus muuttua ja kehittyä. 

 

Teemanamme ollut pakohuonepeli puolestaan korostaa myös yhdessä tekemistä ja jo-

kaisen panoksen merkitystä. Pelissä etenee menestyksekkäimmin, kun kaikkien ideointi 

käytetään joukkueen hyödyksi. Halusimme osallistaa jokaista oppilasta mahdollisimman 

hyvin ja monipuolisesti, ja siksi myös tehtävät suunniteltiin niin, että koko ryhmä pääsisi 

osallistumaan niiden ratkaisemiseen. Jos tehtävät kehitellään sellaisiksi, että yksi ryh-

män jäsen pystyisi ratkaisemaan ne yksinkin ja vetämään muuta joukkuetta vain mu-

kana, katoaa opetusmenetelmästä tiedon vuorovaikutuksellisen rakentamisen näkö-

kulma. Tehtävien tulee siis olla luonteeltaan yhteistyöhön perustuvia. Tarkoituksenmu-

kaista ei ole vahvistaa ryhmän vahvimman osaajan itseohjautuvuutta ja minäpystyvyyttä 

entisestään, vaan parantaa jokaisen ryhmän jäsenen itseluottamusta ja uskoa omaan 

itseohjautuvuuteen ja kyvykkyyteen. 

 

Aiheenvalintaan vaikuttivat opettamiemme ryhmien kohdalle tehdyt vuosisuunnitelmat. 

Kuluttajuus oli aihealue, jonka raameissa saimme vapaat kädet opetuksen toteutukseen. 

Kuluttajuuteen yhdistimme estetiikkaa mahdollisuuksiemme mukaan, jotta kokemus vi-

rittäisi enemmän aistimuksien ja tunteiden syntymiseen. Koska meitä oli yhteensä kolme 

harjoittelijaa samanaikaisesti opettajina, pystyimme viemään oppimisympäristöt useam-

piin eri tiloihin. Tästä syystä emme järjestäneet pakohuonetta kotitalousluokassa. Oppi-

laat oli jaettu neljään pienryhmään. Kaksi ryhmää suoritti eri tilassa pakohuoneen tehtä-

viä ja kaksi ryhmää valmisti itselleen kotitalousluokassa välipalaa opetusharjoittelijan 

opastuksella, jonka jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkoja.  
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Pakohuoneessa oli kaksi identtistä tehtävärataa. Tehtävissä hyödynnettiin QR-koodeja 

tehtävältä toiselle siirryttäessä. Kokonaisuudessa yhdistettiin sekä digitaalisen että fyy-

sisen pelin ominaisuuksia. Tehtävät oli suunniteltu ominaisuuksiltaan monipuolisiksi, ja 

ne vaativat niin käytännön työtaitojen harjoittelua (esimerkiksi nypynpoistotehtävä) kuin 

myös lähdeaineiston soveltamista kirjallisen tehtävän muodossa (esimerkiksi kuluttaja-

tyyppitehtävä). Viimeinen tehtävä oli kattausvälineisiin liittyvien sanojen muodostaminen 

sekalaisessa järjestyksessä olevista kirjainriveistä, jotta tehtäväradassa olisi yksi pako-

huonepelille erittäin tyypillinen ongelmanratkaisutehtävä ja aivopähkinä. Tämä tehtävä 

oli jätetty radan loppuun, jotta kilpailu ja jännitys tiivistyisivät, ja voittamisen tahto kasvaisi 

entisestään. Opetuskokonaisuus oli suunniteltu niin, että motivaatio pysyisi siis yllä mah-

dollisimman hyvin, ja kokemus herättäisi myönteisiä oppimiskokemuksia. 

 

Opettajan ohjaus oli pelin aikana vähäisessä roolissa, ja oppilaille annettiin tilaisuus oi-

valtaa ja oppia yhdessä ryhmänsä jäsenten kanssa. Näin oppimistilanne oli oppilaillekin 

erittäin mielekäs ja motivoiva. Annoimme pelin edetessä kuitenkin pieniä vihjeitä, jotta 

motivaatio ei laskisi tehtävän alkaessa tuntua epätoivoiselta tai liian haastavalta saada 

läpi. 

 

4.2 Opetuskokeilun tavoitteet 
 

Oppimisympäristön ja työtapojen valinnassa halusimme painottaa vuorovaikutteista toi-

mintaa, yhteisöllistä tiedon rakentumista, osaamisen jakamista ja soveltavaa opiskelua. 

Opetuksessa hyödynnettiin monipuolisesti koulutiloja sekä digitaalisuutta. Tavoitteena 

oli rohkaista oppilaita pelaamisen kautta aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja yhteisölliseen 

oppimiseen. Toinen tavoitteemme oli, että oppilaat oivaltavat kestävän kuluttajuuden ja 

estetiikan arjen rakentumisessa ja osaavat hyödyntää oppimiaan asioita nyt ja tulevai-

suudessa. 

 

Pakohuonepelissä oppilaat toimivat joukkueina. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen 

osalta opetuksen tavoitteena oli, että oppilaat harjaantuvat kuuntelemaan ja keskustele-

maan rakentavasti, kun he suunnittelevat ja toteuttavat oppimistehtäviä. Tehtävärata si-

sälsi tehtäviä, jotka pohjautuvat lähtökohtaisesti ongelmanratkaisuun. Ongelmia ratkais-

tiin oman pienryhmän kanssa, ja siten sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus olivat avain-

asemassa pelissä etenemisen kannalta. Oppilaiden tuli pyrkiä tekemään parhaansa ryh-

mänsä hyväksi, jakamaan omaa tietoaan ja osaamistaan, sekä yhdistämään sitä muiden 

ryhmäläisten tietojen ja osaamisen kanssa.  
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Oppilaille esitetyt tavoitteet ennen pakohuonepeliä olivat: 

- Tavoite toimia pakohuonepelissä yhdessä, ryhmänä. Tietoa ja ideoita on jaettava 

ja otettava vastaan. 

- Tehtävät on suoritettava niin, että jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan mahdol-

lisuus osallistua tehtävien suorittamiseen. 

- Olette joukkue, muistakaa jakaa kannustavaa palautetta, ryhmän jäsenten onnis-

tumisista. 

 

4.3 Opetuskokeilun toteutus 
 

Toteutimme opetuskokeilun soveltavan harjoittelun yhteydessä kahdelle seitsemännen 

luokan ryhmälle, jotka olivat oppilasainekseltaan keskivertoisia. Tunnin alussa esitte-

limme itsemme ja kerroimme oppilaille, että olemme rakentaneet heille pakohuone-tyyli-

sen tehtäväradan toiseen luokkatilaan. Tehtävien ohjeistus toteutettiin QR-koodien 

avulla. QR-koodi eli ruutukoodi on kaksiulotteinen kuvio, joka sisältää informaatiota. Se 

luetaan älylaitteen kameran avulla laitteeseen ladattavalla sovelluksella, jonka jälkeen 

tieto avautuu näytölle. (Pihkala, 2018.) QR-koodien toimivuus testattiin oppilaiden puhe-

limilla. Erilliseen luokkaan rakennetussa pakohuoneessa kulki kaksi identtistä rataa rin-

nakkain, mikä mahdollisti kahden ryhmän yhtäaikaisen radan suorittamisen lisäksi leik-

kimielistä kilpailua ryhmien välillä. Emme kertoneet etukäteen, mitä teemoja tehtävät 

koskevat. Ennen aloitusta jaoimme oppilaille yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja koskevat 

tavoitteet, joiden tarkoituksena oli ohjata oppilaita toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 

vuorovaikutustilanteissa ja pohtia oman käytöksen merkitystä ryhmän onnistumisen kan-

nalta. 

 
Tunnin alussa kerroimme oppilaille päivän aikataulun ja jaoimme luokan kahtia. Kaksi 

ryhmää aloitti tehtäväradan suorittamisen ja kaksi ryhmää jäi luokkaan valmistamaan 

välipalaa. Oppilaat valmistivat mustikkapirtelön ja hedelmäiset välipalaleivät. Ruokien 

valmistuksessa halusimme oppilaiden kiinnittävän huomioita esteettisyyteen, kuten 

raaka-aineiden väreihin ja asetteluun. Ruuanvalmistukseen, jälkitöihin ja ruuan nauttimi-

seen oli varattu 45 minuuttia aikaa. Ajankäyttö vaikutti myös ruokalajien valintaan. 

 

Tehtäväradalla oppilaat etenivät pelissä itsenäisesti ja pääsivät jatkamaan aina yhden 

ongelman ratkaistuaan seuraavalle tehtävälle. Oppilaiden osallisuus oli tärkeässä roo-

lissa, sillä ilman oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta pelissä ei edennyt. Tiukan paikan tul-
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len oppilaille annettiin mahdollisuus kysyä opetusharjoittelijoilta vihjeitä, jotta liika haas-

tavuus ei veisi pelin mielekkyyttä. Tehtävät olivat haastavia, mutta kuitenkin läpäistä-

vissä olevia, jotta oppilaat saivat onnistumisen kokemuksia ja motivaatio radan etenemi-

sessä säilyi. 

 

Kun molemmat ryhmät olivat suorittaneet radan, kokoonnuimme kotitalousluokkaan, 

jossa suoritimme yhteisen loppureflektion. Kävimme kaikki radan tehtävät yhdessä läpi 

ja opetuskeskustelun avulla. Yhteinen koonti oli tärkeässä osassa opetuskokeilua, koska 

halusimme, että radalla suoritetut tehtävät eivät jäisi irrallisiksi asiayhteydestään. Tehtä-

vien kertauksella oppilaille selvisi pedagogiset tavoitteemme estetiikan, kuluttajuuden ja 

kestävän elämäntavan teemoista. 

 

4.4 Pakohuonepelin oppimistehtävät 
 

Pakohuone sisälsi monipuolisia tehtäviä, jotka ohjasivat oppilaita luovuuteen ja ongel-

manratkaisuun erilaisissa tilanteissa. Tehtävät ohjasivat myös oppilaita kiinnittämään 

huomioita kestävään elämäntapaan arjen valintoja tehdessä. Tiedonhallinnan taidot tu-

livat esille oppilaiden lukiessa toimintaohjeita QR-koodien avulla ja heidän ratkaistes-

saan tehtäviä. Oppilaita ohjatiin käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana. Va-

lokuvat tehtäväradasta ovat liitteessä 1. 

 

1. Kapselivaatekaappi 

Radan ensimmäisessä tehtävä käsitteli kapselivaatekaappia. Oppilaiden tehtävänä oli 

rakentaa mahdollisimman monta eri asukokonaisuutta esillä olevista vaatteista. Oppilaat 

merkitsevät lukumäärään vastauslomakkeeseen. Lisäksi oppilaiden tuli vastata lomak-

keeseen, mitä tarkoittaa kapselivaatekaappi. Kun tehtävä oli oppilaiden mielestä valmis, 

pääsivät he jatkamaan seuraavaan tehtävään. Tavoitteena tehtävässä oli saada oppilaat 

pohtimaan omaa ostokäyttäytymistä vaatteiden osalta. Kapselivaatekaappi voi olla mo-

nelle uusi termi. Kapselivaatekaapin idea on helpottaa omaa arkea ja kehittää omaa tyy-

liä kestävämpään suuntaa, kun vaatekaappi karsitaan käyttämättömistä vaatteista. Jäl-

jelle jääviä vaatteita pystyy yhdistelemään keskenään ja saadaan uusia asuja. 

 

2. Sotkusta esteettisempi  

Toisessa tehtävässä oppilaiden tehtävänä oli siivota sotkuinen pöytä roskista ja lajitella 

jätteet oikeaoppisella tavalla jäteastioihin. Tämän jälkeen oppilaiden tehtävä oli kattaa 
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pöytä esteettisesti. Yhteisessä opetuskeskustelussa tunnin lopussa nostimme esiin ky-

symyksiä, kuten mitä tarkoittaa estetiikka ja arjen estetiikka. Kerroimme, että estetiikassa 

aistit ovat tärkeässä roolissa. Miltä jokin näyttää, tuntuu, kuulostaa, tuoksuu, maistuu. 

Arjessa estetiikka voi olla kaunis, siisti huone tai kaunis maisema koulumatkalla. Nos-

timme esiin myös esiin tunnilla valmistamamme välipalan esteettisyyden, mutta koros-

timme, että kokemus estetiikasta on aina subjektiivista.  

 

3. Kuluttajatyyppien tunnistus 

Kolmannessa tehtävässä oppilaiden tehtävä oli tunnistaa sarjakuvista kuluttajatyyppejä 

(Liite 2). Esimerkit kuluttajatyypeistä oli poimittu oppilaiden oppikirjasta, joka oli myös 

esillä pöydällä ja sitä oli mahdollista käyttää apuna. Tehtävän tavoite on herätellä pohti-

maan, millaisia kuluttajia olemme ja minkälaiset arvot ja asenteet ohjaavat erilaisten ku-

luttajien ostokäyttäytymistä. Tunnin lopussa kävimme kaikki kuluttajatyypit sarjakuvia 

hyödyntämällä yhdessä läpi ja oppilaat saivat kertoa luokalle omia vastauksiaan. Yhtei-

sessä keskustelussa korostimme, että olemme erilaisia kuluttajia myös eri tilanteissa ja 

yksi henkilö voi toteuttaa vaihtelevasti kaikkia tehtävissä mainittuja kuluttajatyyppejä. 

 

4. Nypynpoisto 

Neljännessä tehtävässä oppilaiden tehtävänä oli saada nyppyisestä villapaidasta esteet-

tisesti paremman näköinen. Pöydällä oli nypynpoistolaite, teippiharja, kynä ja paperia. 

Tavoitteena oli, että oppilaat tekevät ensin lyhyen työsuunnitelman, miten he aikovat 

siistiä pipon. Kun vierestä seuraava opettaja oli hyväksynyt tämän kirjallisen suunnitel-

man, saivat he luvan toteuttaa sen käytännössä. Jos työskentely ei käynnistynyt omatoi-

misesti, vierestä seuraava opettaja antoi vinkkejä, jotta tehtävästä oli mahdollista suoriu-

tua määräajassa. Yhteisessä loppureflektiossa keskustelimme siitä, miten tekstiilihuol-

lolla voidaan pidentää vaatteiden käyttöikää eikä aina tarvitse ostaa uutta. 
 

5. Esineille käyttötarkoitus 

Viidennen tehtävän tavoitteena oli keksiä käyttötarkoituksia muotoilultaan erilaisille keit-

tiövälineille. Useiden erilaisten käyttötarkoitusten keksiminen osoittaa oppilaille, kuinka 

mielikuvitustaan voi käyttää keittiössä ja yhteen käyttötarkoitukseen suunnattua keittiö-

välinettä voi käyttää muuhunkin tarkoitukseen. Oppilaiden tehtävänä oli keksiä tuloste-

tuissa kuvissa olevat neljä numeroitua esteettistä keittiövälinettä (Liite 3). Lopussa kes-

kustelimme heidän keksimistään uusista käyttötarkoituksista ja kerroimme esineen oi-

kean käyttötarkoituksen. Pohdimme myös oppilaiden kanssa esineiden muotoilua ja es-

teettisyyttä, jotka voivat nostaa myös käyttöesineiden hintaa. 
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6. Vaatteiden uusiokäyttö 

Kuudennessa tehtävässä oppilaiden tehtävä oli pohtia vaatteiden uusiokäyttöä. Oppilai-

den tehtävä oli keksiä mahdollisimman monta tapaa kierrättää tarpeettomat vaatteet. 

Tunnin lopussa kävimme eri vaihtoehtoja läpi. 

 

7. Painetehtävä 

Viimeisenä tehtävä radalla oli vuorossa “painetehtävä”. Tehtävän ideana oli yhdistää kat-

tausaiheiset sanat. Tämä tehtävä toimi tehtäväradan loppuhuipentumana. Tehtävän 

alussa, kassalippaan äärellä, oppilaat saivat ratkaistavakseen sanaristikon. Näiden sa-

nojen kirjaimet olivat sekaisin ja tarkoitus oli keksiä kattausaiheinen sana laittamalla kir-

jaimet oikeaan järjestykseen. Ristikon vastauksena saatiin esineen nimi. Tämä esine 

löytyi pakohuoneesta. Esine sisälsi avaimen, jolla kassalippaan sai auki. Viimeisessä 

tehtävässä kaksi ryhmää kilpailivat keskenään, sillä lippaita oli vain yksi.  

 

Tunnin lopussa loppureflektion jälkeen oppilaat tekivät vielä yhden aiheeseen liittyvän 

tehtävän. Oppilaiden tuli suunnitella omaan vihkoon oma kapselivaatekaappi. Heidän tuli 

listata 16 vaatetta numeroilla 1–16, ja sen jälkeen tehdä niistä mahdollisimman monta 

asukokonaisuutta. Heidän tuli huomioida myös asukokonaisuuksien käyttötarkoitus, ku-

ten koulu, juhla ja vapaa-aika. 
 

4.5 Opetustilanteen arviointi 
 

Arvioimme pakohuoneen toteutusta ja onnistumista omilla havainnoillamme, ohjaavilta 

opettajilta saadulla palautteella, koulutuksemme didaktikolta saadulla palautteella sekä 

radan suorittaneilta oppilailta pyydetyllä palautteella. Oppilailta saamamme palaute oli 

pääasiallisesti vastauslomakkeeseen pohjautuvaa, mutta osittain myös suullista. Suulli-

nen palaute tuli keskustelun muodossa joidenkin ryhmien osalta, jos esimerkiksi radan 

suorittaminen sujui suunniteltua aikataulua nopeammin. 

 

Omat havaintomme opetustilanteesta 

Olimme tulleet hyvissä ajoin koululle ennen molempia opetuskertoja, koska radan pys-

tyttäminen vaati jonkin verran ennakkovalmisteluja ennen tunnin alkua. Näin ollen rata 

oli toimintavalmiina aikataulun mukaisesti tunnin alkaessa. Itse opetustilanne tehtävära-

dalla sujui hyvin kummallakin kerralla, osaltaan varmasti juuri riittävän alkuvalmistelun 

takia. Ainoa isompi haaste opetustilanteessa oli toisella opetuskerrallamme ensimmäi-
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sen ryhmän kanssa, kun molemmat radalla olleet ryhmät läpäisivät kaikki tehtävät huo-

mattavasti suunnittelemaamme aikataulua nopeammin. Tämä seikka aiheutti hieman 

odottelua radan päätteeksi, koska samaan aikaan kotitalousluokassa oleva ryhmä nou-

datti alkuperäistä aikatauluamme. Toisaalta tässä välissä oli hyvä kysyä myös suullista 

palautetta radasta. 

 

Oppilaiden reagointi tehtävärataan opetustilanteen aikana tuntui olevan enimmäkseen 

positiivista. Suullista palautetta kysyttäessä heti radan jälkeen osa oppilaista totesikin 

radan olleen haastavuudeltaan sopiva ja muutenkin mielekäs, vaihtoehtoinen tapa oppia 

kotitaloutta.  

 

Opetuskokeilumme yksi keskeinen tavoite oli käyttää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, 

jotta ryhmä pääsisi aina mahdollisimman nopeasti etenemään tehtäväradalla. Arvioimme 

radan edetessä ryhmien yhteistyön sujumista, kommunikaatiota ja ryhmän yleistä toimin-

taa. Seurantatehtävää helpotti huomattavasti se, että kaksi opettajaopiskelijaa oli vas-

taamassa radan toiminnasta. Näin ollen kumpikin pystyi havainnoimaan vain yhtä ryh-

mää koko radan alusta loppuun.    

 

Oppilaiden antaman kirjallisen palautteen pohjalta voitiin todeta, että seitsemän ryhmää 

kahdeksasta arvioi oman ryhmänsä toimineen hyvässä yhteistyössä tehtäviä suorittaes-

saan. Myös omat havaintomme, ohjaavien opettajien ja didaktikon antama palaute oli 

samansuuntaista. Omien havaintojemme mukaan kaikki ryhmät tekivät pääasiallisesti 

hyvin yhteistyötä ja yhteishenki oli hyvin havaittavissa. Yhteistyö tuntui paranevan enti-

sestään kaikilla ryhmillä radan kuluessa, ja se oli huipussaan viimeisessä ristikonratkai-

sutehtävässä. 

 

Palautetta ohjaavilta opettajilta ja didaktikolta 

Ohjaavilta opettajiltamme saamamme palaute oli pääasiallisesti positiivista ja kannusta-

vaa. Muutimme tuntisuunnitelmaamme ensimmäisen opetuskerran jälkeen ohjaavan 

opettajan palautteen pohjalta sen verran, että lisäsimme ylimääräisen tehtävän loppu-

tunnille, koska ensimmäisellä opetuskerralla tuntimme aikataulutus oli lopussa liian väljä. 

Sama tehtävä tosin improvisoitiin jo ensimmäiselle tunnille, mutta se liitettiin osaksi seu-

raavan tunnin suunnitelmaa palautteen pohjalta. 

 

Ensimmäisellä opetuskerralla emme korostaneet oppilaille, että radalla käytännössä kil-

paillaan toista suorittavaa ryhmää vastaan, koska viimeisen tehtävän avaimen voisi löy-

tää vain toinen ryhmistä. Kumpi ryhmä löytäisi avaimen, voittaisi näin ollen tehtäväradan. 
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Pohdimme tunnin jälkeen ohjaavan opettajan kanssa, olisiko syytä korostaa tehtävära-

dan kilpailullista olemusta. Päädyimme palautteen pohjalta korostamaan toisella opetus-

kerralla ennen tehtävärataa, että kyseessä on kilpailu.  

 

Toisen opetuskerran ohjaava opettajamme olisi toivonut välituntia opetuskokonaisuuden 

puoliväliin, joka normaalisti kuului tuntien (2x75 min) väliin. Koska emme pitäneet väli-

tuntia, oppilaiden keskittymiskyky ei ollut enää parhaimmillaan tunnin loppupuoliskolla. 

Oppilaat itse ottivat myös asian esille tunnin aikana, että välitunti olisi kuulunut pitää. 

 

Koulutuksemme didaktikko kävi seuraamassa toista opetuskertaamme. Saamamme pa-

laute oli pääasiallisesti positiivista. Erityisesti hän oli kiinnittänyt huomiota siihen, miten 

ratamme edetessä oppilaat ryhmäytyivät ja tiivistivät yhteistyötään kohti loppuhuipen-

nusta. Opetuskokonaisuutta olisi vielä voinut hienosäätää didaktikon mielestä tehtävä-

radan tehtävien osalta jonkin verran ja pitämällä välitunnin kokonaisuuden keskellä. Vä-

litunnin puuttuminen aiheutti jonkin verran levottomuutta oppilaissa myös didaktikon mie-

lestä, ja se olisi myös sopinut aikatauluumme. Totesimme itsekin, että välitunti olisi ollut 

tarpeellinen toisella opetuskerralla. Ensimmäisellä opetuskerralla välitunnin tarvetta ei 

kuitenkaan ollut. 

 

Palaute oppilailta 

Keräsimme tehtäväradan päätteeksi oppilailta kirjallista palautetta radasta sähköisessä 

muodossa Google forms -lomakkeen avulla (liite 4). 18.3.2019 pitämämme oppitunnin 

palaute (liite 5) oli pääosin yhdenmukaista. Ensimmäiseen kysymykseen (Miten ryh-

männe yhteistyö sujui radalla? Valitkaa parhaiten kuvaava vaihtoehto.) kolme neljästä 

ryhmästä vastasi yhteistyön sujuneen hyvin. Yksi ryhmä koki, että yhteistyössä jäi pa-

rantamisen varaa jonkin verran. 

 

Toiseen ja kolmanteen kysymykseen (Oliko radan ohjeistus riittävän selkeä? ja Oliko 

rata miellyttävä oppimiskokonaisuus?) kaikki neljä ryhmää vastasivat yksimielisesti ra-

dan ohjeistuksen olleen riittävän selkeä ja radan olleen miellyttävä oppimiskokemus. 

 

Kaksi viimeistä kysymystä (Mikä radassa oli parasta? ja Missä olisi parantamisen va-

raa?) olivat avoimia kysymyksiä. Parasta radassa oli yhden ryhmän mielestä voitto, kol-

men muun ryhmän mielestä viimeinen tehtävä joko kokonaisuudessaan, ristikon täyttä-

misen tai kulhon etsimisen osalta. Parantamisen varaa oli kahden ryhmän mielestä no-

peudessa, yhden ryhmän mielestä roskien lajittelussa. Yksi ryhmä ei nähnyt parantami-

sen varaa missään. 
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25.3.2019 pidimme tehtäväradan toiselle luokalle. Tällä kertaa saamamme palaute (liite 

6) poikkesi jonkin verran ensimmäisen kerran palautteesta. Oman arviomme mukaan 

keskeinen ero palautteessa voisi johtua siitä, että tällä opetuskerralla korostimme, että 

kyseessä on kilpailu. Tulkitsemme tämän aiheuttaneen sen, että kilpailun tuntu sai hä-

vinneet joukkueet kokemaan radan ohjeistuksen epäselkeänä ja radan epämiellyttävänä 

oppimiskokemuksena. 

 

Tällä kerralla kaikki ryhmät kokivat, että ryhmän sisäinen yhteistyö sujui hyvin. Parasta 

radassa oli avoimen vastauksen mukaan minä, ei oikeen mikään, vaatekapselitehtävä ja 

ristikko. Parantamisen varaa esiintyi seuraavin vastauksin: ei missään, kaikessa, lajitte-

lussa, sinä. Oman tulkintamme mukaan myös näistä avoimista vastauksista on päätel-

tävissä hävinneiden joukkueiden turhautuneen oloiset vastaukset ja voittaneiden jouk-

kueiden reflektoivammat vastaukset. 

 

Kyselylomakkeen viimeinen kysymys (Missä olisi parantamisen varaa?) oli tulkittu 

useimmiten koskemaan tehtäväradan suorittanutta ryhmää itseään. Kysymys oli kuiten-

kin alun perin tarkoitettu koskemaan meitä opetuskokonaisuuden suunnittelijoita. Jotta 

olisimme saaneet palautetta omasta toiminnastamme, parempi kysymyksen muoto olisi 

ollut: Mitä parantaisit tehtäväradassa?  

 

5 Opetustilanteen reflektointi  
 

Kehittämisprojektimme tarkoituksena oli opettaa kotitaloutta uudella tavalla. Opetusko-

keilussa pääsimme toteuttamaan ”opeta toisin” ajattelua ja kehittämään pedagogiikkaa 

ja suunnitelmaan leikillisen oppimisympäristön. Oppimisympäristön ja työtapojen valin-

nassa halusimme painottaa vuorovaikutteista toimintaa, yhteisöllistä tiedon rakentu-

mista, osaamisen jakamista ja soveltavaa opiskelua. Opetuksessa hyödynnettiin moni-

puolisesti koulutiloja sekä digitaalisuutta. Tavoitteena oli rohkaista oppilaita pelin kautta 

aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Tavoitteenamme oli, että 

oppilaat oivaltavat kestävän kuluttajuuden ja estetiikan merkityksen arjen rakentumi-

sessa. Tarkoituksena oli ohjata heitä hyödyntämään oppimiaan asioita nyt ja tulevaisuu-

dessa. 

 

Tämän lisäksi halusimme pelin avulla herättää uudenlaista mielenkiintoa oppimista koh-

taan. Oppimisen ei kuitenkaan tarvitse aina olla mielekästä ja hauskaa, vaan pääasiassa 

oppiminen vaatii ponnistelun. Uskomme, että saimme tehtäväradalla motivoitua oppilaat 
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ponnistelemaan tehtävien parissa ja näin pakohuone toimi välineenä uuden asian opet-

tamiseen. Toisena tärkeänä tavoitteena oli kehittää oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaiku-

tustaitoja sekä empatian ja myötätunnon taitoja. Ennen peliin siirtymistä kannustimme 

oppilaita huomaamaan ja kannustaman ryhmän jäsenten suorituksia ja osallistumaan 

myös itse aktiivisesti ryhmän toimintaan. Mielestämme pelaaminen kasvatti oppilaita toi-

mimaan yhteistyössä ja tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Se lisäsi positii-

vista ilmapiiriä joukkueen sisällä. 

 

Opetuksen ja toiminnan suunnittelussa tulee aina huomioida pedagogiset näkökulmat ja 

pidämme todennäköisenä, että pakohuoneen tehtävillä voidaan tukea myös uuden op-

pimista. Toiminnan purku pakohuonekokemuksen jälkeen on tällöin erittäin tärkeää. Pa-

kohuoneen tehtävät käsittelivät kotitalouden opetussuunnitelmaan lukeutuvia aiheita: 

kuluttajuutta ja estetiikka. Yhteiseen loppureflektioon olisimme voineet ottaa vielä laa-

jemmin mukaan estetiikkaan ja digitaalisuuteen liittyviä teemoja. Tälle ajalle on tyypil-

listä, että havainnoimme ympäristöä digitaalisten laitteiden kautta. Digitaalisuus on an-

tanut estetiikalle uusia muotoja. Meillä on mahdollista nähdä ja kokea erilaisia ympäris-

töjä ilman, että meidän tarvitsee matkustaa paikan päälle. Mutta miten digitaalisuuden 

läsnäolo vaikuttaa meidän havainnointiimme arjen estetiikasta. Onko mahdollista, että 

laitteet vievät huomion arjesta, emmekä aisti ympäristöämme? (Naukkarinen, 2018.) 

Olisi ollut mielenkiintoista pohtia aihetta oppilaiden kanssa. 

 

Pakohuonetta voisi lähteä kehittämään myös yhdessä oppilaiden tai muiden opettajien 

kanssa laajempana projektina. Pakohuoneesta saisi vielä innostavamman, kun siihen 

liitettäisiin mukaan kohderyhmää puhuttava teema ja tarinallisuusuutta. Pakohuoneen 

rakentaminen erilliseen tilaan, jossa hyödynnetään teeman mukaisia rekvisiittoja, vaatii 

kuitenkin paljon resursseja. Koimme, että rakentamamme kevyempi versio on mahdol-

lista toteuttaa esimerkiksi luokassa työpistetyöskentelynä. 

 

Pakohuoneen suunnittelu ja toteuttaminen oli mielenkiintoinen ja antoisa prosessi. Työs-

kentely oli aikaa vievää ja se vaati paljon suunnittelua, jotta pakohuoneesta saatiin toi-

miva ja sujuvasti etenevä kokonaisuus. Havaitsimme pakohuonetilanteen vuorovaiku-

tuksen rakentuvan pelitoimintojen ympärille. Pelissä eteneminen ja yhteinen onnistumi-

nen myös lähensi ryhmää pelin kuluessa. Leikillisyyttä ja pelitilannetta voidaan käyttää 

monipuolisesti osana opetusta ja oppimisprosesseja. Pelitilanteet eivät kuitenkaan saa 

olla irrallaan opetuksesta, vaan niiden tulee olla aina jollain tavalla sidoksissa siihen, mitä 

opiskellaan. Näemme pakohuonepelissä mahdollisuuksia niin ryhmäytymisessä kuin it-

sestä oppimisen menetelmänä koulumaailmassa. 
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Opeta toisin -tavoite täyttyi erinomaisesti, sillä saimme luotua opetusmenetelmän, joka 

oli oppilaille täysin uusi. Ohjaavat opettajamme olivat myös innostuneita keksimästämme 

ja suunnittelemastamme opetusmenetelmästä ja odottivat jännityksellä, kuinka näinkin 

kunnianhimoinen tavoite tulee käytännössä onnistumaan. Saimme lisäksi yhdistettyä 

opetusmenetelmään digitaalisuutta käyttämällä QR-koodeja ohjeiden antamisen väli-

neenä. Oppilaille pakohuone oli täysin vieras, eivätkä he olleet käyneet vapaa-ajallaan 

kokeilemassa niitä. Onnistuimme rakentamaan tehtävät sopivan haastaviksi, mutta sa-

malla nopeasti palkitseviksi. Uskomme myös, että pelitilateen leikillisyys sai herätettyä 

oppilaissa innostusta, joka puolestaan motivoi oppilaita jatkamaan pinnistelyä myös vaa-

tivimpien tehtävien parissa. 

 

Havaitsimme pelitilanteen vuorovaikutuksen rakentuvan pelitoimintojen ympärille. Koska 

oppilaat oli jaettu pienempiin ryhmiin, saattoi sillä olla osaa siihen, ettei kiusaamista esiin-

tynyt pelitilanteen aikana lainkaan. Kiusaaja tarvitsee monesti taustalleen “hovin” eli po-

rukan, joka tukee ja ihailee häntä. Ryhmien ollessa hyvin pieniä, ei tämän hovin mukaan 

saaminen tulisi edes mahdolliseksi. Ujommille ja hiljaisemmille, sekä mahdollisesti myös 

kiusatuille tarjoutuu tilaisuus päästä tutustumaan muihin oppilaisiin matalalla kynnyksellä 

ja pelin varjolla. Työskentelytapa vaatii jokaiselta ryhmän jäseneltä aktiivista osallistu-

mista, jolloin ujotkin oppilaat pääsevät tuomaan esille omaa persoonaansa. Opetusme-

netelmä voi tarjota kentän uusien ystävyyssuhteiden syntymiselle, luokkahengen para-

nemiselle ja jopa kiusaamisen vähenemiselle. Pelissä eteneminen ja yhteinen onnistu-

minen lähensi ryhmää, ja loppua kohden ryhmähenki kasvoi silmin nähden. Oppilaiden 

toimiminen yhdessä lisääntyi koko ajan lähes huomaamatta, ja ehkä jopa oppilaidenkin 

tiedostamatta. Tämä on tärkeä havainto opetusmenetelmän kehittämisen kannalta, sillä 

sosiokonstruktiivinen pakohuonepeli osoitti yhteistyön merkitystä erittäin havainnolli-

sesti. Taidot, joita tällaisia menetelmiä hyödyntämällä opitaan, ovat tulevaisuuden kan-

nalta tärkeitä, sillä ne ovat avainasemassa myöhemmin työelämässä. 
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6 Summary 
 

Playing games is one of the learning methods. In a new kind of learning organization 

students learn through experimentation and active action. The purpose of the games is 

to motivate learning. Today, games are easy to implement in a digital environment, but 

that is not mandatory. The adventure pedagogy aims to bring experiences that promote 

learning as a result of the unusual environment or exciting events. The activity is simul-

taneously focused on the knowledge, action and feelings of people. The key to adventure 

pedagogy is group activity, collaboration, positive learning experiences and emotional 

experiences, and learning or growing through reflection. Escape rooms are live-action 

team-based games where players discover clues, solve puzzles, and accomplish tasks 

in one or more rooms in order to accomplish a specific goal in a limited amount of time. 

 

In the subject didactical development project an escape room involving consumption and 

aesthetic was developed. Those themes are part of the Finnish home economics curric-

ulum. Sustainable consumption is important. Also, the aim is to encourage students to 

creativity and aesthetics. The learning concept behind the escape room game is socio-

constructive, in which information is built by the group's activities and cooperation. The 

role of the teacher is to support the students in problem solving and though they should 

try to find the needed information themselves. 

 

The teaching experiment was conducted for two groups of 16 students. Half of the stu-

dents made a snack in the home economics classroom while the other half did the es-

cape room game in another classroom. Halfway of the lessons, groups changed places. 

There were two identical task routes in the escape room, i.e. two groups of 4 people did 

tasks at the same time. Teacher trainees were three altogether: two located in the es-

cape room and one in the home economics classroom. Teachers help was minimal dur-

ing the game so that pupils would have the opportunity to comprehend things together. 

However, teachers provided hints for performing the tasks if the tasks seemed too chal-

lenging. A role of teachers was more important in the final reflection. 

 

There was a total of seven tasks on the route. After solving one, a team could move on 

to the next step. Tasks were performed using QR-codes. Although there were two iden-

tical routes side by side, the teams did not compete against each other except in the last 

position: only one key existed in the room that was needed to open a box, so the faster 

group won the game. 
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The tasks were as follows: 

1) Capsule wardrope. As many outfits as possible were designed using the present 

garments. 

2) Make a mess aesthetic. The messy table was cleaned and the waste was sorted 

in the correct way in the waste bins. After that, the students set the table aesthe-

tically. 

3) Identification of consumer types. Consumer types of cartoon characters were 

identified. Home economics textbooks were used in searching information. 

4) Lint removing. A sweater was made more aesthetic by removing the lint. The task 

was fullfilled with the aid of a lint remover and a tape brush.  

5) Use for objects. Various uses for kitchen utensils of special design were invented. 

6) Reuse of clothing. As many ways as possible to recycle unwanted clothes were 

figured. 

7) Pressure task. A crossword had to be solved by making up table setting related 

words. In response, the object's name appeared in crossword and it was found 

in the escape room. The object contained a key to the box. 

 

At the end of the lesson, the whole group met in the home economics classroom for a 

final reflection. The students thought that the tasks were adequate challenging. 7 teams 

out of eight thought that their teamwork was working good. Feedback was collected dig-

itally using google forms software. 

 

The purpose of our development project was to teach home economics subject in a new 

way. In choosing the learning environment and working methods, we wanted to empha-

size interactive activities, communal knowledge building, knowledge sharing and applied 

learning. School facilities and digitalism were used in a variety of ways. The aim was to 

encourage students to generate knowledge through active gaming. An additional goal 

for pupils was to realize sustainable consuming and aesthetics in everyday life. 

 

The escape room learning would be even more exiting if a certain theme or narrative 

story was added in it. However, it requires much more resources. A small-scale escape 

room like we did in the project can easily be implemented in the classroom. 

 
 



25 
 

Lähteet 
 

Gee, J. P. (2005). Good video games and good learning. Phi Kappa Phi Forum 85(2), 
33–37. 

Hacking, I. (2009). Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? Tampere: Vastapaino. 

Harju, V. & Multisilta, J. (2014). Leikkien, mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäris-
töön. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.), Oppiminen pelissä: 
Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (s. 153–165). Tampere: Vastapaino. 

Harviainen, J.T. (2013). Pelit opetusvälineinä – teoriaa ja tutkimusta. Teoksessa J.T. 
Harviainen, M. Meriläinen & T. Tossavainen (toim.), Pelikasvattajan käsikirja (s. 
63–67). Luettu 8.2.2019. http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf  

Harviainen, J.T., Meriläinen, M & Tossavainen, T. (2013). Johdanto. Teoksessa J.T. Har-
viainen, M. Meriläinen & T. Tossavainen (toim.), Pelikasvattajan käsikirja (s. 7–9). 
Luettu 8.2.2019. http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf   

Hentonen, E. (2013). Oppimispelit. Teoksessa J.T. Harviainen, M. Meriläinen & T. Tos-
savainen (toim.), Pelikasvattajan käsikirja (s. 68–70). Luettu 8.2.2019. 
http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf  

Hopkins, D. & Putnam, R. (1997). Personal growth through adventure. Repr. 1998. Lon-
don: David Fulton. 

Kangas, M. (2014). Leikillisyyttä peliin: Näkökulmialeikillisyyteen ja leikilliseen oppimi-
seen. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.), Oppiminen pelissä: 
Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (s. 73-92). Tampere. Vastapaino. 

Kankaanranta, M., Mikkonen, I. & Vähähyyppä, K. (2012). Tutkittua tietoa oppimisympä-
ristöistä – Tieto ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 
2012:13. Opetushallitus. 

Karppinen, S. (2007). Elämyksestä kokemukseen ja oppimiseen. Teoksessa S. Karppi-
nen & T. Latomaa (toim.), Seikkaillen elämyksiä: Seikkailukasvatuksen teoriaa ja 
sovelluksia (s. 75–97). Tampere: Lapin yliopistokustannus.  

Karppinen, S. & Latomaa, T. (2015). Seikkaillen elämyksiä 3. Rovaniemi: Lapin yliopis-
tokustannus. 

Kauppila, R. (2007). Ihmisen tapa oppia: johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsityk-
seen. Jyväskylä: PS-Kustannus. 

Kopisto, K., Krokfors, L. Kangas, M. & Aumola, P. (2014). Omaa tietä etsimässä: Minä 
ja tulevaisuus pelilaudalla. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.), 
Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (s. 93–115). Tam-
pere: Vastapaino. 

Kortesuo, K. (2018). Pakohuone- suunnittele- toteuta- pakene. Hämeenlinna: Karisto. 

Krokfors, L., Kangas, M. & Hyvärinen, R. (2014). Oppimispelit rajoja ylittävinä ja osallis-
tavina oppimisympäristöinä. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto 
(toim.), Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (s. 67–72). 
Tampere: Vastapaino. 

Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V., Hilppö, J. & Rajala, A. (2010). 
Oppimisen sillat – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsinki: Cicero Learning, 
Helsingin yliopisto. 



26 
 

Lempinen, J. (2007). Seikkailukasvatuksella arjen hallintaan. Teoksessa S. Karppinen & 
T. Latomaa (toim.), Seikkaillen elämyksiä: Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovel-
luksia (s. 139–152). Tampere: Lapin yliopistokustannus. 

Lipponen, L., Rajala, A. & Hilppö, J. (2014). Kuka pelaa ja kenen säännöillä? Ajatuksia 
pelien pedagogisista seurauksista. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto 
(toim.), Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (s. 145–151). 
Tampere: Vastapaino. 

Meriläinen, M. (2013). Mitä on pelikasvatus ja miksi sitä tarvitaan? Teoksessa J.T. Har-
viainen, M. Meriläinen & T. Tossavainen (toim.), Pelikasvattajan käsikirja (s. 10–
13). Luettu 8.2.2019. http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf  

Michael, D. R., & Chen, S. L. (2005). Serious games: Games that educate, train, and 
inform. Boston, MA, USA: Course Technology / Cengage Learning. 

Mikkonen, I. Vähähyyppä, K. & Kankaanranta, M. (2012). Mistä on oppimisympäristöt 
tehty? Teoksessa M. Kankaanranta, I. Mikkonen & K. Vähähyyppä (toim.), Tutkit-
tua tietoa oppimisympäristöistä (s. 5–8). Oppaat ja käsikirjat 2012:13. Helsinki: 
Opetushallitus. 

Naukkarinen, O. (2011). Arjen estetiikka. Aalto-yliopiston julkaisusarja 1/2011. Helsinki: 
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu.  

Naukkarinen, O. (2018). Estetiikan avaruus: miten ymmärtää estetiikka 2000-luvulla? 
Aalto-yliopiston julkaisusarja 3/2018. Helsinki: Aalto-yliopisto.  

Naukkarinen, O. (2008). Maailma paremmaksi – tyylillä. Teoksessa A. Portin (toim.), Kai-
kesta jää jälki (s. 250–275). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Avain.  

Nicholson, S. (2016). State on escape: Escape Room Design and Facilities. Luettu 
8.2.2019. http://scottnicholson.com/pubs/stateofescape.pdf 

Pihkala, J. (2018). Mikä ihmeen QR-koodi? Helsinki: Books On Demand. 

POPS (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetus-
hallitus. 

Rannisto, T. (2007). Luonnon estetiikka. Helsinki: Multikustannus Oy. 

Suomisanakirja. (2019). https://www.suomisanakirja.fi/konstruoida. Luettu 3.2.2019. 

Suomisanakirja. (2019). https://www.suomisanakirja.fi/sosiaalinen. Luettu 3.2.2019. 

Värri, V-M. (2019) Ekologisen sivistyksen kasvatusfilosofisia lähtökohtia. Teoksessa M. 
Arnala, J. Peltonen & R. Huttunen (toim.), Samalta viivalta 13. (s. 105–133). Jy-
väskylä: PS-Kustannus. 

Zampollo, F., Kniffin, K.M., Wansink, B. & Shimizu, M. (2012). Food plating preferences 
of children: the importance of presentation on desire for diversity. Acta Pædiatrica, 
101, 61–66.  



1 
 

Liitteet 
 
LIITE 1. Valokuvat tehtäväradasta. 
 

  
Kapselivaatekaappi    Sotkusta esteettisempi 

 
 

  
Kuluttajatyyppien tunnistus   Nypynpoisto 
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 Esineille käyttötarkoitus   Painetehtävä 
 
 
 

    

 

  
 Tehtävärata 1     Tehtävärata 2 
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LIITE 2. Tehtävä 3: Kuluttajatyyppien tunnistus. 
 
Tunnista kuvien perusteella, mikä kuluttajatyyppi on kyseessä?  
  
a) Hedonistinen kuluttaja 
b) Rationaalinen kuluttaja 
c) Taloudellinen kuluttaja 
d) Eettinen kuluttaja 
e) Ekologinen kuluttaja 
f) Taitava kuluttaja 
  
Merkitse kirjain vastauslomakkeeseen kuvan yläpuolelle. 
1.______________________________ 
  

 
  
  
2.__________________________________ 
  

 
  
  
3.____________________________________ 
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4._______________________________________________ 
  

 
5.___________________________________________ 
 
 
 
Liite 3. Tehtävän 5 esineet. 
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LIITE 4. Palautelomake. 
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LIITE 5. Palaute 18.3.2019 
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LIITE 6. Palaute 25.3.2019 
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LIITE 7. Tuntisuunnitelma 

Yhden opetuskerran tuntisuunnitelmarunko 

  A Perustietoja harjoittelutilanteesta ja oppijoista  

Opiskelijan nimi, puh. ja s-postiosoite: Ida Manninen ida.hm.manninen@helsinki.fi, Jo-
hannes Lokka johannes.lokka@helsinki.fi, Sanni Klemelä sanni.klemelä@helsinki.fi 

Ohjaaja(t) Meri, Reetta 

Paikka Herttoniemen yhteiskoulu Opetusaika (tarkka alkamis- ja päättymisaika) 
18.3.2019 8.10-10.55 

Luokka 7 

 B Opetuskerran aihe: Kuluttajuus/estetiikka 

Mitä johtopäätöksiä olet tehnyt opetuksen suunnitteluun oppilaiden tuntemukseen 
liittyvien havaintojen perusteella: 

Oppilaat ovat saanet itse muodostaa ryhmänsä, mikä voi vaikuttaa positiivisesti pako-
peli-tyyppisessä tehtävässä suoriutumiseen. 

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Kehittämisprojektimme tarkoituksena on opettaa kotitaloutta uudella tavalla. Olemme 
valinneet opetustavaksemme pakopelin, jonka taustalla vaikuttaa sosiokonstruktiivinen 
oppimisnäkemys. Pakopeli-tyyppisessä oppitunnissa on monia sosiokonstruktivistisia 
piirteitä. Oppilaat toimivat pelissä ryhmissä tai joukkueissa. Pakopeli sisältää sosiokon-
struktiivisia tehtäviä, jotka pohjautuvat lähtökohtaisesti ongelmanratkaisuun. Ongelmia 
ratkaistaan oman pienryhmän kanssa, jonka johdosta sosiaalinen toiminta ja vuorovai-
kutus on avainasemassa pelissä etenemisen kannalta. Oppilaiden tulee kunkin pyrkiä te-
kemään parhaansa ryhmänsä hyväksi, jakamaan omaa tietoaan ja osaamistaan, sekä yh-
distelemään sitä muiden ryhmäläisten tietojen ja osaamisen kanssa. Oppilaat etenevät 
pelissä itsenäisesti ilman opettajaa eri pisteillä, ja pääsevät jatkamaan aina yhden ongel-
man ratkaistuaan seuraavalle pisteelle tai tehtävälle. Oppilaiden osallisuus on tärkeässä 
roolissa, sillä ilman oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta pelissä ei etene. Tiukan paikan tul-
len oppilaat voivat kuitenkin kysyä opetusharjoittelijoilta vihjeitä, jotta liika haastavuus 
ei vie pelin mielekkyyttä. Tehtävien tulee olla haastavia, mutta kuitenkin läpäistävissä 
olevia, jotta oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia ja pyrkivät eteenpäin.  

Opetuskerran tavoitteet.  

Oppimisympäristön ja työtapojen valinnassa halusimme painottaa vuorovaikutteista toi-
mintaa, yhteisöllistä tiedon rakentumista, osaamisen jakamista ja sekä soveltavaa opis-
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kelua. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti koulutiloja sekä digitaalisuutta. Ta-
voitteena rohkaista oppilaita pakopelin kautta aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja yhtei-
sölliseen oppimiseen.  Tavoitteena on, että oppilaat oivaltavat kestävän kuluttajuuden 
ja estetiikan ja arjen rakentumisessa ja osaavat hyödyntää oppimiaan asioita nyt ja tule-
vaisuudessa. 
 
Pakopeli sisältää monipuolisia tehtäviä, jotka ohjaavat oppilasta luovuuteen ja ongel-
manratkaisuun erilaisissa tilanteissa. Tehtävät ohjaavat myös oppilaita kiinnittämään 
huomioita kestävään elämäntapaan arjen valintoja tehdessä. Tiedonhallinnan taitoja 
oppilaat käyttävät tehtävissä heidän lukiessaan toimintaohjeita hyödyntäen QR-koodeja 
sekä heidän ratkaistessaan tehtäviä oppilaita ohjataan käyttämään luotettavaa tietoa 
valintojen perustana. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen osalta opetuksen tavoitteena 
on, että oppilaat harjaantuvat kuuntelemaan ja keskustelemaan rakentavasti, kun he 
suunnittelevat ja toteuttavat oppimistehtäviä. Oppilaiden yhdessä tekeminen ja oppimi-
nen edistävät heidän ongelmanratkaisutaitojaan ja opettavat heitä ymmärtämään eri-
laisia näkökantoja. Yhdessä tekeminen vaikuttaa myös positiivisesti oppilaiden kriittisen 
ajattelun kehitykseen Tavoite on ohjata oppilaita toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa ja pohtia oman käytöksen merkitystä ryhmässä. 
T1-2, T6, T9-10 T12-13 sekä L1-L7 

Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset: (vrt. opetussuunnitelman perusteet ja 
koulun opetussuunnitelma).  

Tavoitteena rohkaista oppilaita pakopelin kautta aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja yh-
teisölliseen oppimiseen.  Tavoitteena on, että oppilaat oivaltavat kestävän kuluttajuu-
den ja estetiikan ja arjen rakentumisessa ja osaavat hyödyntää oppimiaan asioita nyt ja 
tulevaisuudessa 

Oppilaille jaettavat tavoitteet. 

1. Tavoite toimia pakopelissä yhdessä, ryhmänä. Tietoa ja ideoita on jaettava ja 
otettava vastaan. 

2. Tehtävät on suoritettava niin, että jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan mah-
dollisuus osallistua tehtävien suorittamiseen. 

3. Olette joukkue, muistakaa jakaa kannustavaa palautetta, ryhmän jäsenten on-
nistumisista. 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut? 

Ryhmämme suunnittelema pakopeli tyylinen tehtävärata, jossa hyödynnetään QR-koo-
deja tehtävältä toiselle siirryttäessä yhdistää sekä digitaalisen että fyysisen pelin omi-
naisuuksia oppimispelin muodossa. Tämän tyyppisestä tehtävästä kertominen ja voi 
saada ja monet oppilaat innostumaan tulevasta. Kun oppilaat saapuvat luokkaan tau-
lulle on heijastettu PowerPoint esityksestä otsikko pakopeli. 
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C Opetuskerran suunniteltu kulku  

Ajan-
käyttö 
MIL-
LOIN 

MITÄ 
Tehtävä ja sen 

tavoite 
 

MITEN JA MIKSI 
Opetustapah-
tuman organi-

sointi: Oppimis-
tehtä-vät, ope-
tus-menetel-

mät ja kriittiset 
kohdat tavoit-
teiden saavut-

tamiseksi 
 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN 
TYÖVÄLINE 

(ruoka, asumi-
nen ja kulutta-

juus) 

MISSÄ 
Materiaalit ja 

välineet ja oppi-
misympä-ristö 

 

PALAUTE 
Tehtävän tavoit-
teen saavuttami-

sen arviointi 
 

8.10-
8.30 

(20 min) 

Oppilaiden saa-
puminen tunnille 

& ohjeistus 

Esittely, tunnin op-
pimistavoitteet, 

motivointi, päivän 
ohjelman läpi-

käynti, ryhmiin ja-
kautuminen 

Powerpoint 
Liitteenä sähkö-

posti. 
 

8.30-
9.15 

(45 min) 

Ryhmän jako 
puoliksi (keltai-
nen & vihreä) ja 

(punainen ja sini-
nen) ja ohjeistus 
koskien tehtävä-
rataa ja keittiö-
työskentelyä. 

Keltainen ja vih-
reä tehtävära-

dalla ja punainen 
ja sininen keitti-

össä. 

Keltainen ja vih-
reä: Ryhmien 

vienti pakohuo-
neeseen & radan 
ohjeistus sarjaku-
van avulla. Kaksi 

ryhmää suorittavat   
samanaikaisesti 

identtistä rataa, 3-
4 oppilasta per 

rata. 
Punainen ja sininet 
jää keittiöön, oh-

jeistus ruokasovel-
lutuksen toteutta-
miseen (välipala, 
motivaattorina). 

Kotitalousluokka 
(keltainen ja vihreä) 
Kemianluokka (Pu-
nainen ja sininen) 

Arviointi suorittaan  
vertaisarviointina. Jo-
kainen ryhmä saa arvi-

oida toisen ryhmän 
työskentelyn annettu-
jen kriteerien pohjalta 
 
 

n. 5 min 

Tehtävä 1. 
Tavoitteena 

saada oppilaat 
pohtimaan oman 

ostokäyttäyty-
mistä vaatteiden 

osalta. 
Kapselivaate-
kaappi voi olla 
monelle uusi 

termi. Se idea on 
helpottaa omaa 

Kapselivaate-
kaappi 

Oppilaiden tehtä-
vänä on rakentaa 
mahdollisimman 
monta eri asuko-
konaisuutta esillä 

olevista vaatteista. 
Oppilaat merkitse-
vät lukumäärään 

vastauslomakkee-
seen. 

Tehtävän ohjeistuk-
sen saa tulostetun 
QR-koodin luke-
malla. 

Ohjeistus: 
Rakenna mahdolli-

simman monta 
asukokonaisuutta 

esillä olevista vaat-
teista. 

Opettaja arvio havain-
noimalla ryhmän yh-

teistyötä tehtävän suo-
rittamisen aikana. 

 Ryhmässä toimiminen, 
yhteistyö tehtävien 

suorittamisessa. Ote-
taanko kaikki mukaan 
vai jätetäänkö joku ul-

kopuolelle. 
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arkea ja kehittää 
omaa tyyliä kes-

tävämpään suun-
taa, kun vaate-

kaappi karsitaan 
käyttämättömis-

tä vaatteista. 
Jäljelle jääviä 

vaatteita pystyy 
yhdistelemään 

keskenään ja saa-
daan uusia asuja. 

 
 

 
Sekä selvittää ja 

vastata vastauslo-
makkeeseen, mitä 
tarkoittaa kapseli-

vaatekaappi. 
 

Kun tehtävä on op-
pilaiden mielestä 

valmis pääsevät he 
jatkamaan seuraa-

vaan tehtävään. 
 

Vastaa kysymyk-
seen vastauslo-

mak-keeseen, mitä 
tarkoittaa kapseli-

vaatekaappi? 

Oikeat vastaukset käy-
dään läpi yhteisessä 

osuudessa. 
 

Opettajat voivat jakaa 
omia kokemuksia onko 
heillä käytössä kapseli-

vaatekaappi. 

n. 5 min Tehtävä 2. 
 

Sotkusta esteetti-
nen kattaus. 

Oppilaiden tehtä-
vänä on siivota 

sotkuinen pöytä 
roskista ja lajitella 
jätteet oikeaoppi-

sella tavalla jäteas-
tioihin. 

 
Tämän jälkeen op-
pilaiden pitää kat-
taa pöytä esteetti-

sesti. Opettajan 
tulee hyväksyä 

lopputulos ennen 
kuin ryhmä pääsee 

jatkamaan. 
 

Askarrellut jäteas-
tiat. 

Pöytäliina, 
Astioita, serviettejä. 

Yhteisessä keskuste-
lussa pohditaan: Mitä 
tarkoittaa estetiikka, 
entä arjen estetiikka.  

5. min 

            Tehtävä 3. 
Tehtävän tavoite 
on herätellä poh-
timaan, millaisia 

kuluttajia 
olemme. 

Minkälaiset arvot 
ja asenteet oh-
jaavat erilaisten 
kuluttajien osto-
käyttäyty-mistä. 

Kuluttajatyyppien 
tunnistus sarjaku-

vista. 
Oppilaiden tehtä-
vänä on tunnistaa 
kuvasarjoista ku-
luttaja tyyppi. Esi-
merkit kuluttaja-
tyypeistä on poi-
mittu oppilaiden 

oppikirjasta kotita-
lous 7-9 s. 236. 

Joka on myös pöy-
dällä esillä ja sitä 

voi käyttää tiedon 
etsintää. 

 
a) Hedonistinen 

kuluttaja 
b) Rationaalinen 

kuluttaja 
c) Taloudellinen 

kuluttaja 

 
Tehtävän ohjeistuk-
sen saa tulostetun 
QR-koodin luke-

malla. 
Ohjeistus: 

Tunnista kuvien 
perusteella, mikä 

kuluttajatyyppi on 
kyseessä?  

 
a) Hedonistinen ku-

luttaja 
b) Rationaalinen 

kuluttaja 
c) Taloudellinen 

kuluttaja 
d) Eettinen kulut-

taja 
e) Ekologinen ku-

luttaja 
f) Taitava kuluttaja 

 

Yhteisessä osuudessa 
käydään oikeat vas-

taukset läpi ja keskus-
tellaan eri kuluttajatyy-

peistä. 
Kun oppilas osittaa ak-
tiivisuutta ja viittaa an-

netaan hänelle kan-
nustavaa palautetta, 
vaikka vastaus ei olisi 

ollut oikea. 
 
 

Tavoitteena on, että 
oppilaat havaitsevat 

kuinka monia erilaisia 
tapoja on kuluttaa. 

 
Yhteisessä keskuste-
lussa on hyvä ottaa 

myös esiin, että 
olemme erilaisia kulut-

tajia myös eri tilan-
teessa. Yksi henkilö voi 
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d) Eettinen kulut-
taja 

e) Ekologinen ku-
luttaja 

f) Taitava kuluttaja 
 
 

Merkitse kirjain 
vastauslomakkee-

seen kuvan yläpuo-
lelle. 

 
 
Pakohuoneessa on 
tulostettuna 6 eri-

laista kuluttajatyyp-
piä kuvasarjojen 

muodossa (liite 2.) 
Sekä vastauslo-

make 
Oppilaille. 

vaihtelevasti toteuttaa 
kaikkia tehtävässä mai-
nittuja kuluttajatyyp-

pejä. 
 

Kannustusta, kun oppi-
las on tuonut rohkeasti 
esiin oman ajatuksen 
ja osallistunut keskus-

teluun 
 

n. 5 min Tehtävä 4 

Nypynpoisto/ pi-
pon siistiminen 

Oppilaiden tehtä-
vänä on saada 
nyppyisestä pi-
posta (tai villa-

paidasta) esteetti-
sesti paremman 

näköinen. Pipon li-
säksi pöydällä on 
nypynpoistolaite, 

teippiharja, kynä ja 
paperia. Tavoit-

teena on, että op-
pilaat tekevät en-

sin lyhyen työ-
suunnitelman, mi-
ten he aikovat siis-
tiä pipon. Kun vie-

restä seuraava 
opettaja hyväksyy 
tämän kirjallisen 

suunnitelman, saa-
vat he luvan to-
teuttaa sen käy-

tännössä, eli käyt-
tää nypynpoisto-
laitetta (ja teippi-
harjaa). Jos työs-
kentely ei käyn-
nisty omatoimi-

sesti, vierestä seu-
raava opettaja voi 

antaa vinkkejä, 
jotta tehtävästä 

suoriutuu määrä-
ajassa. Tarvitta-
essa esimerkiksi 
työsuunnitelman 
laatimisessa seu-
raava opettaja voi 

olla apuna.  

Pakohuoneessa. 
Kynä, paperia, ny-

pynpoistaja, teippi-
harja ja pipo. QR-

koodin kautta luet-
tava tehtävän oh-

jeistus: 
Pöydällä on hie-
man epäsiistiksi 
päässyt pipo (tai 

villapaita) ja teks-
tiilinhoitovälineitä. 

Miten siitä saisi 
siistimmän? 1.Teh-
kää ryhmän kesken 
paperille lyhyt kir-
jallinen työsuunni-
telma ja esittäkää 

se opettajalle. 
2. Luvan saatuanne 
siistikää pipo teke-
männe suunnitel-

man pohjalta. 

Välitön suullinen pa-
laute työsuunnitel-

masta ja sen toteutuk-
sesta käytännössä. Yh-
teisessä loppureflekti-
ossa voidaan herättää 
keskustelua siitä, että 
joskus tekstiilihuollolla 
voidaan pidentää vaat-
teiden käyttöikää, eikä 

aina tarvitse ostaa 
uutta. 
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6min 

Tehtävä 5 
Tavoitteena kek-
siä käyttötarkoi-
tuk-sia muotoi-
lultaan erilaisille 
keittiövälineille. 
Useiden erilais-

ten käyttötarkoi-
tuk-sien keksimi-
nen osoittaa op-
pilaille reflekti-

ossa, kuinka mie-
likuvitustaan voi 

käyttää keitti-
össä, ja yhteen 

käyttötarkoituk-
seen suunnattua 
keittiövälinettä 

voi käyttää muu-
hunkin. 

Esineiden 
käyttö/tunnistus 
Oppilaiden tehtä-
vänä on keksiä tu-
lostetuissa kuvissa 
olevat neljä nume-
roitua esteettistä 
keittiövälinettä. 

Oppilaille jaetaan 
myös vastauslo-
make, johon he 

saavat jokaisesta 
keittiövälineestä 

kertoa, millaiseen 
käyttötarkoituk-

seen sitä käyttäisi-
vät. Pisteitä saa 

niin oikeasta vas-
tauksesta, kuin 

myös kekseliäistä 
ja toteutettavissa 

olevista muista 
käyttötarkoituksis-

ta. Aikaa kunkin 
kuvan tunnistuk-
seen ja käyttötar-
koituksen rapor-

tointiin on 1,5min, 
eli yhteensä koko 

tehtävään n. 6min. 
Vastauslomake pa-
lautetaan opetta-

jalle, joka ilmoittaa 
pääseekö ryhmä 
jatkamaan tehtä-
västä eteenpäin. 

Jokaiseen kohtaan 
on vastattava, 

jotta tehtävä on lä-
päisty. Myöhem-
min reflektion jäl-
keen opettaja ja-
kaa laput takaisin 

oppilaille. 

Pakohuoneessa, 
materiaaleina 4 ku-
vamonistetta, joissa 
tunnistettavat esi-

neet, vastauslo-
make (1 lomake per 
ryhmä), sekä kynä 
kirjoittamista var-
ten. Tehtävän oh-
jeistuksen saa tu-

lostetun QR-koodin 
lukemalla. Ohjeis-

tus kuuluu: 
Pöydälle on levitet-
tynä neljän erilai-

sen keittiövälineen 
kuvat numeroi-

tuina. Millaiseen 
käyttötarkoituk-

seen käyttäisit ku-
vien esineitä? Vas-
taa opettajan anta-

malle vastauslo-
makkeel-le oikei-
den numeroiden 

kohdalle. 

Yhteinen keskustelu 
keksityistä käyttötar-

koituksista loppu-
reflektiossa, sekä oi-

kean käyttötarkoituk-
sen kertominen. Oppi-

laat havaitsevat, 
kuinka monella tavalla 
erilaisia välineitä voi-

daan käyttää. Oppilaat 
toivottavasti oppivat 

kuluttajina arvioimaan 
esineiden ja tavaroi-

den monikäyttöisyyttä 
hankintoja tehdessään. 

He myös havaitsevat 
muotoilun ja esteetti-
syyden merkityksen. 
Opettaja kehuu oppi-

laita hyvistä käyttötar-
koitusideoinneista ja 
esteettisyyden merki-
tykseen liittyvistä aja-

tuksista. 

 

Tehtävä 6  
Tehtävässä testa-
taan oppilaiden 
luovuutta ja tie-
donhallina tai-

toja. 

Vaatteiden uu-
siokäyttö 

Oppilaiden tehtävä 
on keksiä mahdol-
lisimman monta 
tapaa kierrättää 

tarpeettomat vaat-
teet. (Kirpputori, 
pelastusarmeija, 

kaveri, hyvänteke-
väisyys, kontti). 
Oppilaat saavat 

käyttää tehtävässä 

Tehtävän ohjeistuk-
sen saa tulostetun 
QR-koodin luke-
malla. Ohjeistus 

kuuluu: 
Kuinka monta ta-
paa keksit kierrät-
tää tarpeettomat 

vaatteet. 
Kirjoita ylös vas-

tauslomak-keeseen 
niin monta kuin 

keksit. 

Ajan ollessa tiukalla 
tämä tehtävä voidaan 
käydä nopeasti läpi. 

Esitetään luokalle kysy-
mys, mitä eri tapoja he 
keksivät kierrättää tar-

peettomat vaatteet. 
 Opettajat voivat kek-
siä myös jatko kysy-
myksen, että miksi 

vaatteiden kierrättämi-
nen kannattaa? 
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oppikirjaa tai inter-
nettiä. 

Eniten vaihtoeh-
toja kerännyt 

ryhmä saa eniten 
tehtävässä pis-

teitä. 

• Kestävä kulut-
taminen 

• Vaateteolli-
suus kuormit-
taa luontoa. 
(suuri vesija-

lanjälki) 

 Tehtävä 7 

Koodi/”paineteh-
tävä” 

Tehtävän ideana 
on yhdistää este-
tiikka-aiheiset sa-
nat, ryhmässä toi-
minen paineen alla 

ja arvoitukselli-
suus. Tämä teh-
tävä ikään kuin 

huipentaa tehtävä-
radan. Tehtävän 
alussa, matkalau-
kun äärellä, oppi-

laat saavat ratkais-
tavakseen sanaris-
tikon. Näiden sa-
nojen kirjaimet 
ovat sekaisin ja 

tarkoitus on keksiä 
estetiikka-aiheinen 

sana laittamalla 
kirjaimet oikeaan 
järjestykseen. Sa-

nat ristikkoon täyt-
tämällä saadaan 

vastaukseksi esine. 
Tämä esine löytyy 
pakohuoneesta. 
Esineeseen on 

kiinnitetty koodi, 
jolla matkalaukun 
saa auki. Viimei-
sessä tehtävässä 
kaksi ryhmää kil-
pailevat toisiaan 

vastaan, sillä lauk-
kuja on vain yksi. 

Nopeampi joukkue 
saa 5 pistettä lau-
kun avaamisesta 

Pakohuoneessa. 
Matkalaukku, jossa 
on numeroyhdis-

telmä. Sanaristikko 
ja kynä sen täyttä-
miseen. Ristikosta 
esiin tuleva esine 

(lipas). 
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 Tehtävä 8 

Sähköinen pa-
lautelomake 

Radan lopussa on 
vielä yksi QR-

koodi. Sen takaa 
löytyy sähköinen 

lomake, jonka 
avulla oppilaat ar-
voivat sekä oman 
ryhmän toimintaa 
itsearviointina ja 

radan toimivuutta 
(=palaute opetta-
jille). Kysymykset 
ovat pääasiassa 

monivalintakysy-
myksiä, jotta vas-
taaminen sujuu 

nopeasti. 

Pakohuoneessa. 
Chromebook. 

Yhteisessä loppureflek-
tiossa saamamme pa-
laute käsitellään läpi 
oppilaiden kanssa. 

8.30-
9.15 

 
5min kä-
sipesu ja 

essut, 
15min 

pirtelöi-
den ja 
leipien 
valmis-

tus, 
10min 

keittiöi-
den sii-
vous, 
15min 

ruokailu 

Samanaikaisesti 
keittiössä 

 
Tavoitteena op-

pia huomaamaan 
esteettisyys ruo-
anvalmistuksessa 

(värit, erilaiset 
raaka-aineet, 

asettelu) 

Oppilaat valmista-
vat pirtelöt ja väli-
palaleivät yhden 

harjoittelijan opet-
taessa heitä. Kriit-
tinen kohta on ki-
vien poistaminen 
hedelmistä. Opet-
taja demoaa ensin, 
ja oppilaat tekevät 
itse tämän jälkeen. 

Avokadosta voi-
daan kertoa, että 
värin pitämiseksi 

kirkkaana tipaute-
taan hedelmäli-

halle muutama pi-
sara sitruunaa. 

Kotitalousluokassa. 
Pirtelöön: jäätelöä, 
marjoja, maitoa, so-

keria. 
Välipalaleipiin: 

paahtoleipäviipalei-
ta, avokadoa, ba-
naania, persikkaa, 

kiiviä, saksanpähki-
nöitä ja hunajaa. 

Opettaja kehuu oppi-
laiden pirtelöiden vä-
riä, ja välipalaleipien 
hedelmien sommitte-
lua ja värejä. 

9.15-
9.20 

(5 min) 
Ryhmien vaihto 

Keltainen ja vihreä 
joukkue vaihtavat 
paikkoja punaisen 
ja sinisen kanssa.  

  

9.20-
10.05 

(45 min) 

A keittiössä 
B tehtäväradalla Ks. ylhäältä   
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10.05-
10.10 

(5 min) 

Ryhmien yhteen 
kokoontuminen 

Kaikki kokoontuvat 
kotitalousluok-

kaan. 
  

10.10-
10.55 

(45 min) 

Loppuyhteen-
veto 

-Tehtävien läpi-
käynti/ opetuskes-
kustelu 
- Voittajajoukku-
een julistus. 

  

 
 


