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1 Johdanto 
 

Peruskoulun kotitalousopetuksen yhtenä aihealueena on kuluttajakasvatus. 

Omien kokemuksiemme mukaan aihetta lähestytään opetuksessa usein teoria, 

ei käytäntö edellä. Kaikilla oppilailla ei kuitenkaan ole omakohtaisia kokemuksia 

kuluttajana toimimisesta vanhempien ostaessa kotona tarvittavat tarvikkeet, jol-

loin aiheen opiskelu voi tuntua turhalta ja etäiseltä. Tämä voi synnyttää oppi-

laassa esimerkiksi turhautumisen tunnetta. Murrosiän ollessa juuri käynnissä, voi 

tunteet nousta herkästi pintaan muissakin tilanteissa, esimerkiksi oppilaan itse 

toimiessa kuluttajana tai ollessa mukana kulutustilanteissa vanhempiensa 

kanssa yhdessä.  

 

Opettaja työnsä tutkijana -opintojaksolla opiskelijoita kannustetaan kokeilemaan 

uusia lähestymistapoja opetukseen. Yhteisten keskustelujemme aikana huoma-

simme, kuinka kulutusvalintoja monesti ohjaa tunteet eikä järki myös meillä aikui-

silla. Päädyimme lähestymään kuluttajakasvatusta tunnetaitojen kautta, jotta voi-

simme antaa oppilaille kokemuksen tunteiden vaikutuksesta kuluttajuuteen. Kes-

keisiä käsitteitä työssämme ovat kuluttajakasvatus, tunnetaidot ja eläytymisme-

netelmä sekä oppimiskäsityksenämme toimiva humanistinen oppimiskäsitys. Li-

säksi käsittelemme työssämme digitaalisia oppimismenetelmiä. 

 

Opetuskokeilumme toteutettiin pääkaupunkiseutulaisen yläasteen kotitalousope-

tuksen osana, jolloin opetuskokeiluamme ohjasi omien ideoidemme lisäksi har-

joittelukoulun mahdollisuudet, toiveet ja vaatimukset opetuskokeilun sisällöstä ja 

toteutuksesta. Opetuskokeilun keskiössä oli tunnetaidot ja kuluttajuus -pelikortit, 

joissa oli erilaisia kulutustapahtumia sekä kysymyksiä siitä, mitä tilanteen henkilöt 

saattaisivat tuntea. Lisäksi toisella parista oli hyvän kuuntelijan kortti. Tämän li-

säksi tunnilla käytiin opettajajohtoisesti läpi lyhyesti, mitä kuluttajuus ja tunnetai-

dot tarkoittavat sekä ohjaavan opettajan toiveesta leivottiin laskiaispullia. Opetus-

kokeilu toteutettiin neljälle eri seitsemännen luokan kotitalousryhmälle. Tunti-

suunnitelmia muokattiin ryhmille sopiviksi, samalla testaten erilaisia opetuksen 

tapoja. 
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2 Opetuskokeilun taustalla vaikuttavat teoriat 
2.1 Humanistisen oppimiskäsityksen ilmeneminen opetusko-

keilussa 
 

Humanistisen oppimiskäsityksen juuret juontavat antiikin Kreikkaan asti. Antiikin 

Roomassa humanismi tarkoitti kulttuurin ihannetilaa, jossa ihmisen moraaliset, 

kulttuuriset ja esteettiset arvot ja voimat on kehitetty korkeimpaan muotoonsa 

(Kauppila, 2007, s. 27). Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on 

prosessi, jossa oppilas löytää ja toteuttaa autenttista itseään, olemalla todella 

oma itsensä (Tennant, 2009, s. 149). Humanismi korostaakin ihmisen ainutker-

taisuutta ja omavastuullisuutta, vaikka tämä johtaakin oppimiskäsityksen kritiikin 

mukaan yliyksilöllistämiseen (Kauppila, 2007, s. 27; Tennant, 2009, s. 149). Kas-

vatuksen ihanteena pidetään yksilön kykyjen jalostusta sekä sosiaalisen ja per-

soonallisen kasvun tukemista, itsenäistymistä ja oman identiteetin kehitystä. Op-

pimiskokemuksia tulisi reflektoida ja oppilaan olla itseohjautuva, jotta oppilaan 

ainutkertainen persoona voisi kasvaa. Oppimiskokemuksissa luovuus ja aitous 

ovat tärkeitä, jotta oppilas voi oppimisessa toteuttaa itseään. Oppilaan tulee itse 

tehdä johtopäätöksiä, kokeilla ja saada vaikutteita. (Kauppila, 2007, s. 28-29.) 

Tieto kuitenkin nähdään annettuna, eikä sosiaalisella ympäristöllä ole vaikutusta 

yksilöön tai oppimiseen.  

 

Tässä opetuskokonaisuudessa humanistinen oppimiskäsitys näkyy erityisesti 

kannustuksena reflektoida omia ajatuksia. Kuten humanistisessa oppimiskäsityk-

sessä, kaikki tieto ja opetus oli kuitenkin oppilaille opettajan toimesta annettua. 

Opetuskerralla oppimisessa keskeistä on persoonallisuuden kehittyminen ja 

tunne-elämän jäsentyminen, sillä tunnetaidot auttavat ymmärtämään omia tun-

nereaktioita ja omaa itseä. Tämä on humanistiseen oppimiskäsitykseen soveltu-

vaa, sillä tunnetaitojen kehittyessä oppilaan persoona voi kasvaa ja identiteetti 

kehittyä. Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan opettajalla on suuri rooli ilma-

piirin luomisessa ja empaattisena mallintajana, jonka takia opetuskerralla toimi-

neet opetusharjoittelijat sanallistivat omia tunteitaan ja kokemuksiaan tunnin ai-

kana sekä kannustivat oppilaita tuomaan esiin omia tunteitaan ja kokemuksiaan 
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sensitiivisessä ympäristössä. Humanistisen oppimiskäsityksen opetuksessa kes-

keisiä oppimisen työtapoja ovat oppilaslähtöiset työtavat kuten roolipelit ja ryh-

mätyö, joista molempia sovellettiin opetuskokeilun aikana tunnetaidot ja kulutta-

juus -korttien kautta. 

 

2.2 Tunnetaidot ja kotitalousopetus 
 

Tunnekasvatuksen merkitys on kasvanut suomalaisessa peruskoulussa muun 

muassa yhteisten kasvatustavoitteiden toteutumiseksi. Peruskoulun opetussuun-

nitelmassa (2014) tunnetaitojen kehittäminen on osa itsestä huolehtimisen ja ar-

jen taitojen laaja-alaisia tavoitteita. Tunnetaidot nivoutuvat myös sosiaalisten tai-

tojen kehittämiseen. (POPS, 2014, s. 22.) Tunnetaitojen opettaminen tähtää op-

pilaan itsetuntemuksen lisääntymiseen sekä oppilaan oman toiminnan ohjauk-

seen. Erilaisten tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen edesauttavat tunteen 

ymmärtämistä. Tunteen ymmärtäminen ja siitä keskusteleminen mahdollistavat 

tunteen hallinnan. Tunnekasvatuksen tavoitteena onkin laajemmassa mittakaa-

vassa ihmistenvälinen hyvä keskinäinen vuorovaikutus. 

 

Ihminen elää, kokee ja havaitsee tunteiden kautta. Tunteet herättävät ihmisen 

käyttäytymisen ja määrittävät käyttäytymisestä syntyneet ratkaisut. (Keltikangas-

Järvinen, 2000, s. 152.) Tunteet ovat siis henkilökohtaisia kokemustiloja, jotka 

ohjaavat toimintaamme. Tunteiden yksi lajikehityksellisesti vanhimmista tehtä-

vistä on asettaa arkiset toimintomme tärkeysjärjestykseen. Tällöin tunteet ohjaa-

vat meitä toimintoihin, jotka tuottavat mielihyvää. Tunteet ohjaavat meitä myös 

välttelemään tilanteita, jotka vahingoittavat hyvinvointiamme, esimerkiksi pelko 

jotakin kohtaan. (Kokkonen, 2010, s. 11.) Tunteilla on biologinen pohja. Tietyt 

perustunteet, kuten ilo, suru ja pelko, ilmenevät kaikilla ihmisillä ja saavat aikaan 

samanlaisessa tilanteessa samanlaista toimintaa. (Keltikangas-Järvinen, 2000, 

s. 165.) Ihmisen synnynnäisen temperamentin sekä kasvatuksen vuorovaikutus 

rakentaa persoonallisuuden. Ihmisen tapaan ilmaista jotakin tunnetta vaikuttaa 

paitsi persoonallisuus, myös suurelta osin kulttuuri ja kasvatus. Tunteita ilmais-

taan verbaalisesti (nimeäminen, kertominen) ja motorisesti (ilmeet, liikkeet). (Kel-

tikangas-Järvinen, 2000, s. 153 – 175.)  
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Opettajan työ on pitkälti tunnetyötä, ja opettajan toiminnalla on oma vaikutuk-

sensa oppilaiden käyttäytymiseen. Opetustyöhön kuuluu sosiaalisten viestien tul-

kintaa sekä tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja hallintaa. (Talib, 2002, s. 57 – 

58.) Kotitaloustunneilla opettaja havainnoi oppilaita monenlaisissa oppimistilan-

teissa. Kotitalousopettajalla on mahdollisuus päästä lähelle oppilaan tunne-elä-

mää, koska tunneilla harjoitellaan perustavanlaatuisia elämässä selviytymisen 

taitoja. Selviytymiseen liittyy olennaisesti myös se, miten kykenemme toimimaan 

omien tunteidemme ja tunnereaktioidemme kanssa. Oma tunne-elämä vaikuttaa 

olennaisesti yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.  

 

Kotitaloustunneilla harjoitellaan erilaisia taitoja, ja taidon opettelemiseen ja yllä-

pitämiseen liittyy itsessään jo paljon tunteita. Esimerkiksi ruoanvalmistus ja kodin 

puhtaanapito ovat jokapäiväisiä, toistuvia toimia. Haverisen (2009) mukaan tai-

don opettamisessa voidaan korostaa aistielämyksen ja tunnekokemuksen merki-

tystä tietämisen ohella (Haverinen, 2009, s. 18). Esimerkiksi ruoanvalmistuksen 

lomassa koetut aistielämykset sekä itse ruoanlaitto ja sen lopputulos herättävät 

hyvinkin erilaisia tunteita. Kuumaan uuniin osunut käsi kiukuttaa, onnistunut juh-

laruoka riemastuttaa.  

 

2.3 Kuluttajakasvatuksen merkitys 
 

Kuluttajakasvatus on prosessi, jossa yksilö saavuttaa sellaisia tietoja ja taitoja, 

jotka auttavat häntä tekemään harkittuja, tietoon perustuvia päätöksiä. Kuluttaja-

kasvatus auttaa yksilöä luovimaan moniulotteisten markkinoiden maailmassa, ja 

edistää parhaimmillaan kriittistä ajattelua. (OECD, 2009.) 

 

Tunnetaitojen ohella myös kuluttajana toimiminen liittyy yksilön jokapäiväiseen 

elämään ja hyvinvointiin. Peruskoulussa kuluttajakasvatuksen keskiössä ovat 

oman talouden suunnittelu ja siitä huolehtiminen. Kotitaloustuntien kuluttajakas-

vatuksessa pyritään kohtuullisuuteen, säästäväisyyteen ja jakamiseen. Oppilaita 

tulisi ohjata vastuuntuntoisiksi kuluttajiksi, jotka tunnistavat rahankäyttöön liittyviä 
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tilanteita ja ongelmia. Tähän liittyvät muun muassa medialukutaito, omat oikeudet 

ja vastuut sekä eettisyys. (POPS, 2014, s. 22; 439.)  

 

Valitsimme opetuskokeilumme kotitalousaiheeksi kuluttajakasvatuksen, koska 

halusimme opetuksessa tarttua johonkin muuhun kotitalousopetuksen ilmiöön 

kuin käytännön työtaitoihin. Mediassa on kuvattu niin nuorten maksuhäiriöitä, ku-

lutushysteriaa kuin rahan arvon tuntemattomuutta. Pohdimme, että olisi tärkeää 

opettaa nuorille järkevää rahankäyttöä, joka oman talouden hallinta olisi helpom-

paa, sillä talouden hallinta mahdollistaa myös sujuvan jokapäiväisen elämän. Ku-

lutustilanteissa ei aina kuitenkaan voi toimia rationaalisesti, vaan omilla tunteilla 

on merkittävä rooli myös ostokäyttäytymisessä. Jos oppii pysähtymään ja kuun-

telemaan omia tunteitaan ostopäätöstä tehdessä, voisiko se auttaa omien raho-

jen hallinnassa? Oppilaamme ovat ainutlaatuisessa kehitysvaiheessa ihmisen 

elämässä, jolloin tunteilla on suuri merkitys käytöksen ilmentämisessä. Nuoruus-

iässä ihminen alkaa muodostaa todellista kuvaa itsestään. Nuori pohtii, millainen 

hän on, millaisena muut ihmiset häntä pitävät, mikä hänestä tulee ja mikä on juuri 

hänelle itselleen arvokasta. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras, 2007, s. 26.) Näihin 

arvopohdintoihin liittyy myös oman kulutuskäyttäytymisen määrittäminen. 

 

2.4 Digitaalisuuden kehityskaari ja uudenlainen tapa oppia 
 

TVT eli tieto- ja viestintätekniikan tulemisesta suomalaisiin kouluihin voidaan 

erottaa erilaisia vaiheita. Ensimmäinen vaihe sijoittuu 1990-luvulle. Tämän en-

simmäisen aallon aikana tietokoneet tulivat kouluihin ja kouluja varustettiin uusilla 

laitteilla. Uuden tekniikan toivottiin tuovan mukanaan uusia menetelmiä opetuk-

seen, oppimiseen sekä innostavan oppilaita ja opettajia välineiden monipuoliseen 

käyttöön. Opettajia koulutettiin käyttämään uutta teknologiaa, kouluihin perustet-

tiin tietokoneluokkia ja ensimmäiset etäopetuskokeilut alkoivat Etelä-Suomen ja 

Lapin koulujen välillä. Suomi saikin maailmalla teknologiamaan maineen. Erilai-

sia oppimisalustoja kehitettiin ja kustantajat alkoivat tuottaa digitaalisia oppima-

teriaaleja oppikirjojen rinnalle. TVT:n rooli opetuksessa oli kuitenkin vain joiden-

kin opettajien erityisosaamista ja yleisesti tietotekniikkaa käytettiin tekstin käsit-

telyyn ja muokkaamiseen sekä sähköpostin lähettämiseen.  
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2000-luvun alussa tiedonhaku ja verkkopalvelut tulivat osaksi arkipäivää ja lähes 

jokaisella opettajalla oli pääsy tietokoneelle sekä koulussa, että kotona. Kaikista 

innovaatiosta ja investoinneista huolimatta vuonna 2006 OECD:n kansainvälisen 

arvioinnin perusteella Suomi oli pudonnut kärkimaista TVT:n opetuskäytössä. 

Oppilaat käyttivät paljon teknologiaa vapaa-aikanaan mutta sen käyttö ei ollut 

saanut jalansijaa koulun arkipäivän käytännöissä. Tämä toi esille tarpeen kehit-

tää uusia pedagogisia malleja sekä käytäntöjä opetuskäyttöön. Esille tuotiin myös 

opettajankoulutus ja kuinka jo opiskeluvaiheessa on tarpeen sisällyttää TVT tai-

dot opintoihin. Haasteena on ollut kuinka saada teknologia koulujen voimavaraksi 

ja osaksi toimintakulttuuria. (Niemi, Vahtivuori-Hänninen, Aarnio & Kynäslahti, 

2014, s. 50–56.) Toimintakulttuuri kouluissa ja pedagogiset käytänteet eivät ke-

hity itsekseen ja muutos kohti uutta on usein hidasta ja toisinaan se voi vaatia 

myös luopumista jostain sekä asioiden tekemistä ja näkemistä uudesta näkökan-

nasta. Kehittyminen edellyttää halua tutkia, kehittää ja luoda tietotekniikan mah-

dollistamia sosiaalisia ja pedagogisia käyttötapoja. Pitääksemme suomen kan-

sainvälisissä vertailuissa laadukkaan koulutuksen maana tarvitaan strategisten 

linjauksien ja päätöksenteon perustaksi vahvaa tutkimusta uudenlaisista suunta-

viivoista ja reiteistä. (Kankaanranta, Vahtivuori-Hänninen, & Koskinen, 2011, s. 

8.) 

  

Nykynuorista voidaan käyttää nimitystä diginatiivi tai nettisukupolvi. Näillä ter-

meillä viitataan sukupolviin, jotka ovat eläneet koko elämänsä tietotekniikan ym-

päröiminä. Näiden nuorten on kuvailtu ottavan helposti käyttöön uutta teknolo-

giaa ja käyttävän hyväkseen erityisesti verkon tuomia mahdollisuuksia. Julkaise-

misen foorumit ja muodot ovat hyvin laajat ja Internet tarjoaakin periaatteessa 

kaikille mahdollisuuden julkaista tuotoksiaan, tekstejään ja kuviaan. Näiden digi-

natiivien on todettu hahmottavan ja arvottavan maailmaa toisin kuin aiemmat su-

kupolvet ja tällä on arveltu olevan vaikutusta tulevaisuudessa työelämään ja yh-

teiskunnalliseen osallistumiseen. (Villikka, 2013, s. 6–7) 

 

Myös tapa oppia on muuttunut radikaalisti tietotekniikan myötä ja katsotaan, että 

nettisukupolven tapa oppia ja opiskella on erilainen kuin aiemmilla sukupolvilla. 

He eivät pelkästään vastaanota tietoa vaan myös aktiivisesti etsivät, käsittelevät 



 7 

ja tuottavat sitä itse. Enää ei tarvitse samanlaista yksittäisen tiedon omaksumista 

kuin ennen, koska kaikki voidaan tarkastaa nopeasti Internetistä. Nykypäivänä 

tärkeäksi taidoksi on noussut taito oppia analysoimaan ja yhdistelmään tietoa 

sekä suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon. Perinteisesti oppiminen on tapah-

tunut lukemalla kirja alusta loppuun ja tieto sisäistetty opettajajohtoisesti. Netti-

sukupolven tutustuminen ruudulla oleviin asioihin alkaa todennäköisesti kuvasta 

siirtyen sitten leipätekstiin ja jatkaa lukien ruudulla olevia ikoneja luontevasti. 

Nuoret etsivät avainsanoja hakurobottien avulla ja kyselevät tarkennuksia sosi-

aalisen media kautta. Tieto onkin muuttunut yhä visuaalisempaan muotoon ja 

monella nuorelle videokerronta onkin luontevampi tapa vastaanottaa ja tuottaa 

tietoa kuin kirjoitettu teksti. (Vähähyyppä, 2011, s. 18–19). 

 

  



 8 

3 Opetuskokeilu 
3.1 Oppimisympäristöt 
 

Oppimista voidaan tarkastella yksilön näkökulman lisäksi muista näkökulmista. 

Oppimisympäristöksi kutsutaan tilaa, jossa oppimista tapahtuu. Oppimisympä-

ristö voi olla sekä fyysinen luokkahuone tai verkossa oleva oppimisalusta. Laa-

jemmin tarkasteltuna oppimisympäristöstä voidaan puhua oppimisen ekosystee-

mistä. Siihen sisältyy ihmiset, fyysiset ja teknologiset tilat ja erilaisten tilojen ja 

yksilöiden väliset vuorovaikutussuhteet. Koulu on osa tätä ekosysteemiä, johon 

lukeutuvat myös koulun ulkopuolella olevia ihmisiä ja vuorovaikutussuhteita. Op-

pimisen ekosysteemiin kuulu näkemys, jossa tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

olisi osa rajatonta tai rajat ylittävää koulua. Rajattomassa koulussa toimintamuoto 

olisi sellainen, jossa tehdään paljon yhteistyötä, jaetaan osaamista ja opitaan jat-

kuvasti toinen toisiltaan. Rajaton koulu myös pyrkii murtamaan koulun ja ympä-

röivän yhteiskunnan rajoja eri tasoilla, kehittää koulun toimintamalleja ja kehittää 

teknologian sekä verkon palveluiden mahdollisuuksia. (Multisilta, Niemi & Lavo-

nen, 2014, s. 211–212.) 

 

Nykypäivänä tiedonhankinnasta, vapaa-ajanvietosta, ihmisten välisestä kommu-

nikoinnista ja itseilmaisusta on tullut yhä enemmän mediavälitteistä. Nuorten ar-

keen uudet teknologiset innovaatiot vaikuttavat monin tavoin. Digitaalinen tekno-

logia tarjoaakin uudenlaisia väyliä nuorten kohtaamiseen ja tavoittamiseen. (Vil-

likka, 2013, s. 4.) Koulun tulevaisuudesta on paljon erilaisia visioita ja kaikissa 

niissä tietotekniikka on vahvasti mukana. Se nähdään uusien ja luovien työtapo-

jen mahdollistajan, arjen helpottajana sekä yhteisöllisyyden kehittäjänä. Tieto ja 

viestintätekniikan on katsottu mahdollistavan omalta osaltaan kansalaisten pe-

rustaitoja. Näitä ovat ajattelun taidot, työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot, kä-

den ja ilmaisun taidot, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä vastuullisuuden 

ja itsetuntemuksen taidot. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tasa-arvoisen mah-

dollisuuden opiskella näitä taitoja asianmukaisin välinein ja menetelmin. (Vähä-

hyyppä, 2011, s. 18.) Käsityksemme maailmasta rakentuu yhä enemmän media-

välitteisesti. Media on muutakin kuin joukkoviestintäväline ja sitä voidaan tarkas-
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tella laajemmin kulttuurisesta ja kasvatuksellisesta viitekehyksestä. Erilaiset vir-

tuaaliset ympäristöt ja media onkin tunnistettu nykypäivänä olevan tärkeitä kana-

via myös oppimiselle. (Villikka, 2013, s. 6.) 

 

Opetuksessa jopa liitutaulu on mahdollista toteuttaa digitaalisessa muodossa. 

Tässä opetuskokeilussa digitaalisena oppimisympäristönä toimi Flinga, joka on 

uudenlainen liitutaulu, johon osallistujat voivat lähettää kommentteja anonyymisti. 

Sitä voi käyttää myös käsitekarttojen kokoamiseen. Flinga toimii Internetissä ja 

erillistä ohjelmiston latausta ei tarvita. Flingan käyttöönotto tapahtuu kirjautumalla 

Flinga.fi sivustolle, joko tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Pääkäyttä-

jän täytyy kirjautua sivustolle voidakseen luoda tehtävän pohjan. Sivustolla voi 

luoda enimmillään viisi avointa pohjaa. Jokaiselle pohjalle tulee oma kirjautumis-

koodi. Ryhmän muiden jäsenten ei siis tarvitse luoda omia tunnuksia vaan heille 

riittää koodin avulla kirjautuminen. (Flinga.fi, 2019.)  Flinga on suhteellisen help-

pokäyttöinen. Uusia ”liitutauluja” on helppo luoda. Jokaiselle ”liitutaululle” voi 

määritellä erikseen mitä osallistujat pääsevät muokkaamaan. Valittavana on, että 

jokainen pääsee muokkaamaan kaikkia kommentteja, tai vain omaa kommenttia. 

Vaihtoehtona on myös, että ”liitutaululle” ei pysty enää lähettämään tai muokkaa-

maan kommentteja. Nämä vaihtoehdot ovat vain pääkäyttäjän valittavissa. Koti-

talousopetuksessa Flingaa voi hyödyntää esimerkiksi kotitehtävien läpi käymi-

sessä tai jonkun aihealueen yhteenvedossa. (kuva 1.) Se voi toimia myös oppi-

tunnin palautteen keräämisessä. 

 

 
Kuva1. Flingan käyttöä oppitunnilla 
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Tässä opetuskokeilussa yhdistimme eläytymismenetelmän ja digitaalisen sovel-

luksen toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Eläytymismenetelmä mielletään 

tutkimuksessa tiedonhankintamenetelmäksi, jossa tutkimushenkilö kirjoittavat 

vastauksen tutkijan antaman orientaation eli kehyskertomuksen perusteella. 

Yleensä koehenkilö jatkaa tätä kertomusta eteenpäin tai kertoo, mitä on tapahtu-

nut, jotta on päädytty kehyskertomuksen tilanteeseen (Eskola, Mäenpää & Walin, 

2017, s. 267). Opetuskokeilun ideana ei kuitenkaan ollut tutkimuksen toteuttami-

nen, vaan sovelsimme eläytymismenetelmän ideaa kehyskertomuksesta ja sii-

hen vastauksen kirjoittamisesta pelikorttitehtävässä. Kehyskertomuksina toimivat 

pelikorttien kuvaamat tilanteet, joihin oppilaat vastasivat apukysymysten avulla. 

Tapamme toteuttaa eläytymismenetelmää yhdisti kertomuksen vastausten kirjoit-

tamisen passiivista toimintaa ja draamapedagogian aktiivista rooliin eläytymistä 

ja muiden kanssa vuorovaikutuksessa olemista. 

 

 

3.2 Opetuksen tavoitteet 
 

Opetuskokeilun pedagogisena tavoitteena oli herätellä oppilaita pohtimaan 

omien tunteiden vaikutuksia ostotilanteessa. Halusimme opetuskokeilussa luoda 

oppilaille tilan ja mahdollisuuden tunnetaitojen kehittämiselle samalla yhdistäen 

aiheen kotitalousopetukseen. Opetuskokeilussa oli esillä opetussuunnitelman 

laaja-alaisista tavoitteista seuraavat: L1 Ajattelutaidot, L2 Kulttuurinen osaami-

nen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

(POPS, 2014, s. 20 – 22). Pelikorttitehtävässä oppilaat joutuivat itse ajattelemaan 

korttien tilanteita (L1), samalla ollen vuorovaikutuksessa toisen oppilaan kanssa 

(L2). Laskiaispullia tehdessä oppilaat pääsivät harjoittelemaan arjen taitoja (L3).  

 

Opetuksen tavoitteiden lisäksi opetuskokeiluun heijastuivat opetusharjoittelun ta-

voitteet sekä harjoittelijoiden omat tavoitteet. Opetusharjoittelun tavoitteena oli 

digitaalisen/digitaalisten oppimismenetelmien hyödyntäminen oppimistilan-
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teessa. Harjoittelijoiden tärkeimmät tavoitteet olivat oppilaan kohtaamisen harjoit-

teleminen sekä tunne siitä, että kokee olevansa riittävän hyvä opettamaan eli 

opetusvarmuus. Lisäksi tavoitteisiin vaikutti osaltaan ohjaavan opettajan tai-

donoppimisen painotus. Koulun kotitalouskulttuurissa pyrittiin harjoittelemaan 

mahdollisimman paljon käytännön työtaitoja. 

 

 

3.3 Opetuksen toteutus 
 

Alun perin opetuskokeilu oli tarkoitus toteuttaa yhdelle 7. luokan kotitalouden ryh-

mälle 90 minuutin opetuskerralla (2x45 min.). Koulussa vaihtui kuitenkin jakso 

opetusharjoittelun ensimmäisen viikon jälkeen, ja uudessa jaksossa seitsemän-

nen luokan kotitaloustunnit olivat pituudeltaan 180 minuuttia (4x45 min.). Keskus-

teltuamme ohjaavan opettajan kanssa opetuskokeilustamme ja opetustuntien ai-

katauluista, päätimme opettaa koulun kaikkia seitsemännen luokan kotitalousryh-

miä. Ryhmiä oli yhteensä neljä. Tunteja rytmitti opetuskerran aikana 30 minuutin 

välitunti ja osassa opetuskertoja lisäksi kouluruokailu. Molemmat opetusharjoit-

telijat toimivat opettajina ensimmäisellä ja kahdella viimeisellä opetuskerralla. 

Toisen opetuskerran toteutti yksi opettaja. Kaikkiin opetuskertoihin sisältyi kulut-

tajuuteen ja tunnetaitoihin liittyvät diat, pelikortit sekä ruoanvalmistussovellus, 

mutta osioiden keskinäinen järjestys vaihteli eri tunneilla.  

 

Ensimmäisen opetuskerran rakenne oli meidän opetusharjoittelijoiden suunnitte-

lema (Liite 3). Opetusjakson ohjeiden mukaan meidän tuli hyödyntää opetusko-

keilussa digitaalisia oppimismenetelmiä. Olimme antaneet ryhmälle edellisellä 

oppitunnilla kaksiosaisen kotitehtävän, jossa oppilaan miettiä kolme itseä kuvaa-

vaa piirrettä sekä yhden liikkuvan tai liikkumattoman mainoksen herättämiä tun-

teita. Tunti alkoi kotitehtävän läpikäymisellä Flinga-sovelluksen avulla. Pää-

dyimme Flinga-sovellukseen, koska olimme käyttäneet sitä aiemmin kotitalous-

opettajaopinnoissa. Koimme, että kyseinen sovellus on tarpeeksi yksinkertainen 

ottaa haltuun yhden opetuskerran aikana, sekä sopiva opetuskokeiluumme Flin-

gan ollessa anonyymi tapa kertoa omia ajatuksia muille. Kotitehtävän läpikäymi-

nen ei kuitenkaan valitettavasti onnistunut digitaalisesti, koska oppilaat kirjoittivat 
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sovelluksen alustalle asiattomia kommentteja. Kotitehtävän jälkeen kävimme yh-

dessä läpi diashow’n avulla mitä kuluttajuus ja tunnetaidot tarkoittavat. Tämän 

jälkeen siirryttiin opetuskokeilun keskeisimpään asiaan, pelikortteihin (Liite 1). 

Pelikorttien pohjana käytimme Mielenterveysseuran verkkosivuilta ladattavia 

keskustelukortteja, koska niiden idea tuntui sopivan aiheeseemme. Askartelimme 

konkreettiset, pahviset kortit, joihin suunnittelimme itse kuluttamiseen liittyviä ar-

kielämän tilanteita. (kuva 2.)  

 

      
Kuva 2. Pelikortit     Kuva 3. Hyvän kuuntelijan kortti 

 

Erilaisia tilanteita oli yhteensä kahdeksan, sekä yksi ylimääräinen kortti nopeille 

oppilaille. Kuluttajatilanteen lisäksi korteissa oli tarkentavia kysymyksiä, jotta op-

pilaan olisi helpompi tarttua tehtävään. Askartelimme vielä pahviset “hyvän kuun-

telijan” kortit (Liite 2), koska halusimme, että oppilaat saisivat harjoitella läsnä 

olevaa, eläytyvää kuuntelemista. (kuva 3.) Pelikorttitehtävän toteutuksessa ja-

oimme oppilaat pareiksi tai kolmen hengen ryhmiksi. Jaoimme jokaiselle pa-

rille/ryhmälle ensin yhden kuluttajatilannekortin, yhden hyvän kuuntelijan kortin, 

lyijykynän ja tyhjän kirjoituspaperin. Kun kuluttajatilannekortin vastaukset oli kir-

jattu paperille, sai ryhmä seuraavan, eri kulutustilannetta kuvaavan kortin. Kun 

tehtävään varattu aika oli loppu, kävimme yhdessä jutellen pelikorttien tilanteita 
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läpi. Opiskelijoiden kirjoitetuissa vastauksissa näkyi heidän monipuolinen poh-

dinta aiheesta. (kuvat 4. ja 5.) Opetuskokeilumme jälkeen siirryimme valmista-

maan ruokasovellusta. 

 

  
Kuva 4. Opiskelijoiden vastauksia ryhmä A  Kuva 5. Opiskelijoiden vastauksia ryhmä B 

 

 

Ensimmäisen opetuskokeilutunnin jälkeen ohjaava opettajamme oli sitä mieltä, 

että tunnin rakennetta tulisi muuttaa. Harjoittelukoulumme kotitaloustuntien toi-

mintakulttuuriin kuuluu, että oppilaat saavat harjoitella mahdollisimman paljon 

käytännön työtaitoja. Näin ollen oppilaat osaavat odottaa tekemistä istumisen ja 

opettajajohtoisen puheen sijaan. Kuten edellä kuvattiin, ensimmäinen opetusker-

tamme toteutettiin siten, että oppilaat keskittyivät yhtäjaksoisesti tehtäviimme ja 

yhtäjaksoisesti leipomiseen. Tämä aiheutti rauhattomuutta ja keskittymiskyvyn 

herpaantumista, kun oppilaat istuivat pöydän ääressä yhteen menoon tunnin 

ajan. Palautekeskustelun jälkeen päädyimme muokkaamaan tuntisuunnitelmaa 

oppilaita huomioivampaan suuntaan (Liite 4). Tämä tarkoitti opetuskokeilumme 

limittämistä käytännön työskentelyyn niin, että oppilaat jaksaisivat keskittyä myös 

aiheeseemme. Seuraavat tunnit osoittivatkin, että muutos oli tarpeellinen. Sekä 
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oppilaiden että opetusharjoittelijoiden oli helpompi keskittyä tehtäviin ja luokkati-

lanne oli rauhallisempi. Vaikka 7.luokan ryhmät olivatkin erilaisia, koimme, että 

keskittyminen ja rauha johtuivat nimenomaan tunnin rakenteen muuttamisesta.  

 

Toisella oppitunnilla opetukseen osallistui vain yksi opetusharjoittelija. Oppitunti 

sovelluksineen on sellainen, jonka pystyy opettamaan myös yksin. Tässä yksilö-

tunnissa tärkeäksi nousi teoriaosuuden hallinta kokonaisuutena. Olimme jaka-

neet teoriaosuuden ensimmäisellä oppitunnilla niin, että toisella harjoittelijalla oli 

vastuulla kertoa tunnetaidoista kun taas toinen keskittyi kuluttajuudesta kertomi-

seen. Tämä oli ensimmäinen opetuskerta, jossa kokeiltiin uutta tuntirakennetta. 

Uudessa rakenteessa oli vuorotellen teoriaa ja ruoanvalmistusta. Tämä tuntira-

kenne koettiin toimivaksi ja sitä käytettiin myös seuraavilla opetusharjoittelu tun-

neilla.  

 

Oppitunnin uusi rytmitys auttoi aikataulun seuraamisessa ja tehtäväkohtaisessa 

ajankäytön muokkaamisessa. Esimerkiksi tilanteissa, jossa ruoanvalmistus kesti 

kauemmin kuin oli ajoitettu, pystyimme vähentämään teoriaosuudelle tai pelikort-

titehtävälle varattua aikaa. Toisaalta taas, jos ruoanvalmistuksen osa-alue val-

mistui nopeammin, pystyimme käyttämään enemmän aikaa pelikorttitehtävään. 

Tässä uudessa rakenteessa oppitunnille jäi myös aikaa katsoa informatiivisia vi-

deoita kuluttamisesta, kuten eri maksutavoista, kuluttajan oikeuksista ja vastuista 

sekä tunteiden vaikutuksesta ostamiseen.  

 

Kolmannella ja neljännellä oppitunnilla mukana olivat molemmat opetusharjoitte-

lijat.  Tunnin alussa oppilaat valmistivat hiivataikinan, ja kotitehtävä sekä harjoit-

telijoiden diat kuluttajuudesta ja tunteista käytiin läpi hiivataikinan kohotessa. Ko-

hoamisen jälkeen pullat muotoiltiin, kohotettiin uudelleen välitunnin aikana, pais-

tettiin ja asetettiin jäähtymään. (Kuvat 6,7 ja 8.) Pelikorttitehtävä toteutettiin pul-

lien jäähtymisen aikana.  

 

 



 15 

 
Kuva 6. pullien sokerointi  

 

   
Kuva 7. pullien paisto    Kuva 8. pullien jäähdytys 
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4 Opetuskokeilun arviointi 
 

Tunnetaitojen opettamiseen voi löytää ja keksiä lukuisia erilaisia vaihtoehtoja. 

Opetuskokeilussamme olisimme voineet pohjustaa aihetta osallistavammalla ta-

valla tunteista luennoimisen sijaan. Olisimme myös voineet ottaa huomioon eri 

perustunteiden yhteyteen määriteltyjä tunteita. Perustunteisiin liittyviä tunteita on 

kymmeniä, ja niiden tiedostaminen voi tuottaa hankaluuksia. Tunnetaidot olisi 

voitu kytkeä käytännön tekemiseen vahvemmin. Ruoanvalmistuksen aikana op-

pilaat olisivat voineet miettiä ruoanvalmistuksen aikana syntyviä tunteita, kuten 

miltä pullataikinan alustaminen tai niiden uunissa valmistumisen odottaminen 

tuntui. Ensimmäisessä opetuskokeilussa kysyimme kyllä oppilailta ruoanvalmis-

tuksen jälkeen, mitä tunteita pullan alustaminen herätti, mutta koska sen herättä-

mien tunteiden ajattelua ei ollut erikseen ohjeistettu, eivät kaikki oppilaat osan-

neet (tai halunneet) vastata kysymykseen. 

 

Humanistinen oppimiskäsitys toteutui ainakin teoriassa opetuskokeilussamme. 

Persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen on keskeistä humanismissa, ja 

opetuskokeilussamme oli havaittavissa molemmat puolet. Kotitehtävän tarkoitus 

oli oppilaan itsetuntemuksen lisääminen, ja siten persoonallisen kasvun tukemi-

nen. Pelikorttitehtävän painotus oli sosiaalinen, joka myös ilmentää humanismia, 

jossa painotetaan ryhmätyön merkitystä yksilön oman identiteetin kehittymi-

sessä. 

 

Opetuskokeilun digitaalinen kokeilu olisi voinut onnistua paremmin. Puhelimien 

käyttö oppitunnin aikana ilman lupaa ei ollut sallittua, vaan oppilaat säilyttivät pu-

helimiaan naulakossa omassa repussa tai takin taskussa oppitunnin ajan. Oppi-

laat eivät olleet harjoitelleet puhelimien asiallista käyttöä oppituntien aikana en-

nen opetuskokeilua. Ensimmäisellä opetuskokeilun oppitunnilla emme vielä 

osanneet ohjeistaa Flingan käyttöä painottaen asiallisuutta, minkä takia jou-

duimme vaihtamaan Flingan paperiin ja kyniin jo heti Flinga- työskentelyn aloi-

tuksen jälkeen. Tarkoituksena oli kerätä vastaukset sekä kotitehtävään että peli-

korttitehtävään Flingan avulla, mutta koimme lopulta pelikorttitehtävän osalta pa-
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perin ja kynän Flingaa paremmaksi tavaksi kerätä vastauksia. Flingaan pelikort-

titehtävän vastausten laittaminen olisi ollut sekavaa kun kortteja oli useita, kun 

taas paperille oppilaiden oli helpompi niitä kirjoittaa. Myöhemmillä oppitunneilla 

jätimme Flingan käyttämisen kokonaan pois pelikorttitehtävän osalta, jolloin tun-

nin digitaalinen sovellus koski vain kotitehtävää. Opetuskokeiluiden aikana pa-

rantelimme Flingan käytön ohjeistusta, ja lopulta yksi ryhmä sai kirjoitettua asial-

lisia vastauksia alustaan onnistuneesti. Koimme kuitenkin tilanteet, joissa oppi-

laat käyttäytyivät digitaalista alustaa käyttäessään epäasiallisesti pedagogisesti 

hyödyllisiksi tilanteiksi. Jos Flingan käyttäminen jouduttiin lopettamaan oppilaiden 

epäasiallisen käytöksen vuoksi, opetusharjoittelijat osasivat purkaa tilanteen tun-

nin teemaan sopivalla tavalla sanoittamalla omia tunteitaan. Oppilaat olivat tä-

män jälkeen selvästi pettyneitä omaan epäasialliseen käytökseensä, ja luulta-

vasti myöhemmin samankaltaisissa tilanteissa osaavat käyttäytyä asiallisemmin.  

 

Myös pelikorttitehtävä kaipasi kehittelyä, jota pääsimme opetuskokeilun aikana 

tekemään. Ensimmäisellä opetuskerralla kortteja oli kahdeksan erilaista, minkä 

vuoksi tehtävän purkaminen oli kiireistä. Vähensimme myöhemmin korttien mää-

rää noin puoleen alkuperäisestä, jolloin yhden kortin tilanteen purkamiseen oli 

mahdollista käyttää enemmän aikaa. Tämän lisäksi päädyimme muokkaamaan 

hyvän kuuntelijan kortin käyttöä niin, että viimeisellä opetuskerralla korttia ei enää 

jaettu oppilaille vaan oppilaita vain muistutettiin siitä, millainen hyvä kuuntelija on. 

 

Keräsimme oppilailta palautetta kirjallisesti opetusharjoittelijan vihkoon. Oppilaat 

käyvät tuntien lopussa kirjaamassa opettajan vihkoon mitä kukakin ryhmässä teki 

tunnin aikana, ja koimme palautteen keräämisen oppilaille tutussa muodossa hy-

vänä tapana. Jälkikäteen ajateltuna palautteen olisi voinut kerätä digitaalisesti ja 

vapaan kommentoinnin sijaan kysyä oppilailta tarkempia kysymyksiä. Saimme 

oppilailta muun muassa seuraavia palautteita. 

 

Oppilas 1: ”Hyvin meni” 

Oppilas 2: ” Voisi olla vähemmän puhumista, muuten hyvä” 

Oppilas 3: ”Olitte kivoja ja hyviä opettajia” 

Oppilas 4: ”Oli kivaa” 
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Oppilaat olivat pitäneet tuntia hyvänä, ja negatiivista palautetta oli vain vähän. 

Myös harjoittelun ohjaaja kehui tunteja ja sanoi tunnin olevan hyvä kokonaisuus. 

Yliopiston didaktikko tuli seuraamaan viimeisen opetuskokeilutuntimme. Hänen 

mielestään opetuskokeilumme oli onnistunut, ja tuntisuunnitelman muokkaami-

nen oli selvästi myönteinen asia. Kehittämisehdotuksena didaktikko esitti, että 

opetuskokeilun yhteys tunnin käytännön taitojen harjoitteluun olisi voinut olla vah-

vempi. 

 

 

5 Pohdinta 
 

Toteuttamamme opetuskokeilu oli mielenkiintoinen ja uusia näkökulmia tuova 

projekti. Ensinnäkin saimme tilaisuuden muokata suunnittelemaamme tuntisuun-

nitelmaa usealle oppilasryhmälle. Vaikka oma opetuskokeilu olisi ollut mahdol-

lista toteuttaa ainoastaan yhdellä tunnilla, halusimme pitää tunnin kaikille 7.luo-

kan ryhmille tasavertaisuuden vuoksi. Tuntisuunnitelman muokkaaminen opetti 

meitä ensinnäkin kehittämään omaa työtämme paremmaksi ja toiseksi havain-

noimaan, miten erilaiset ryhmät suhtautuvat opetuskokeiluumme. Tunnin sisällön 

suunnitteleminen ja kehittäminen onkin yksi merkittävä osa opettajan työtä.  

Toiseksi opimme astumaan omien mukavuusrajojen ulkopuolelle. Kotitalous op-

piaineena ei välttämättä ensimmäisenä syleile digitaalisuutta, mutta opetuskokei-

lussa tuli hyödyntää digitaalisia oppimismenetelmiä. Saimme arvokasta käytän-

nön kokemusta digitaalisuuden eduista ja haasteista kotitaloustunneilla. 

 

Kurssin 'Opeta toisin'-tavoite ei mielestämme toteutunut omassa opetuskokeilus-

samme. Vaikka hyödynsimme digitaalisuutta, käyttämämme sovellus oli meille 

tuttu, joten emme varsinaisesti hypänneet tuntemattomaan. Lisäksi sovelluksen 

käyttämättä jättäminen ei ollut mikään ongelma edes kesken oppitunnin. Digitaa-

lisen oppimismenetelmän koimme ylimääräiseksi tehtäväksi, koska henkilökoh-

taiset tavoitteemme opetusharjoittelulle keskittyivät eri asioihin kuin opetuskokei-

lulle määritellyt asiat. Ehkä juuri henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelulle nousivat 

tärkeämmiksi kuin kehotus kokeilla itselle vaihtoehtoista tapaa opettaa. ‘Opeta 
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toisin’ - tavoitteen toteutumattomuuteen liittyi myös koulun kotitalouskulttuuri. Oh-

jaava opettaja oli rakentanut luokkaan opiskelukulttuurin, jossa ruoanvalmistus ja 

opettajajohtoinen osuus limittyivät toisiinsa lyhyissä jaksoissa. Olisimme halun-

neet toteuttaa tunnin ilman ruoanvalmistusta, mutta aikataulutus ja opetuskult-

tuuri ei siihen taipunut. Ensimmäinen opetuskokeilun oppitunti oli suunniteltu luo-

kan opetuskulttuurista eriävällä tavalla, joka näkyi tunnilla oppilaiden levottomuu-

tena. Muokkasimmekin sitten opetusta myöhempien opetustuntien osalta ottaen 

huomioon oppilasaineksen sekä ohjaavan opettajan opetuskulttuurin. Kokemus 

osoitti meille, kuinka suuri vaikutus oppilaisiin on opettajan luomalla opetuskult-

tuurilla.  

 

Eettisten periaatteiden huomioiminen opetuskokeilussamme oli meille tärkeää ja 

ne toteutuivatkin, kuten olimme ajatelleet. Pohdimme etukäteen aiheen henkilö-

kohtaisuutta kuten sitä, että ihmiset reagoivat erilaisin tuntein samaan tilantee-

seen. Kotitehtävä purettiin Flinga-sovelluksella siten, että vastauksesta ei voinut 

päätellä, kuka sen oli kirjoittanut. Jokainen sai siis anonyymisti kuvailla itseään 

sekä jonkin mainoksen herättämiä tunteita. Pelikorttitehtävät suunnittelimme sel-

laisiksi, että aiheet olivat lähellä nuorta, ja esimerkkitilanteessa tuli kuvitella siinä 

esiintyvän henkilön tunteita. Näin ollen saimme moninaisia vastauksia, koska op-

pilaat saivat vapaasti pohtia toisen henkilön tunteita omien tunteiden sijaan.  

 

Yhteiskunnan moniarvoistuminen on tuonut myös koulun arkeen enenevässä 

määrin uusia, yllättäviä tilanteita ja konflikteja. Opettaja joutuu usein luottamaan 

intuitioonsa ja oman elämänkokemuksensa muokkaamiin automaattisiin toimin-

tamalleihin.  (Talib, 2002, s. 57 – 59.) Opettaja yhteys omiin tunteisiinsa edesaut-

taa työssä jaksamista, kun tilanteet muuttuvat ja opettaja voi tukea oppilaitaan. 

Tunnekasvatuksen tuominen osaksi opettajankoulutusta voisi kehittää tulevien 

opettajien omaa tunnetyöskentelyä. Itsetuntemus vahvistaa opettajan omanar-

vontuntoa. Lisäksi auttaa myös suhtautumaan empaattisesti lasten ja nuorten 

käyttäytymiseen, kun tietää oman paikkansa. 

 

Opetuskokeilumme on käyttökelpoinen jatkossa. Pelikorttitehtävää voitaisiin hyö-

dyntää muihin kuluttajuustilanteisiin, esimerkiksi oman talouden budjetointiin tai 

laskujen maksamiseen. Pelilliset menetelmät tuntuvat mielekkäiltä nimenomaan 
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kuluttajakasvatuksen osana, koska kuluttajuusasiat voivat tuntua vierailta yläas-

teikäisille oppilaille. Lasten tunnekasvatukselle kotitalousopetus on hedelmälli-

nen maaperä. Kokemuksemme mukaan useimmat oppilaat nauttivat muusta kou-

lutyöstä poikkeavista kotitaloustunneista, joten kotitalousopettajalla on mahdolli-

suus nostaa opetukseensa myös epämukavia asioita. Tunteiden tunnistaminen 

ja sivistynyt ilmaiseminen ei nimittäin ole helppoa monille aikuisillekaan. Käytän-

nön työtaitojen harjoittelemiseen voi liittyä voimakkaitakin tunteita, joten tunne-

kasvatusta voitaisiin painottaa jopa nykyistä enemmän opetuksessa. Oppilaat 

mukaan tunnekasvatuksen suunnittelutyöhön - sehän herättäisikin varmasti pal-

jon tunteita! 
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6 Summary 
 

Emotions and consumer studies in home economics education 

 

One core themes of home economics education in Finland is consumer studies. 

Even though young students do not always have first-hand experience as being 

a consumer, this theme is often taught with theory, not with practical applications. 

However, students usually have had some consumer experiences with their par-

ents. With this teaching experiment we wanted to give the students a different 

way to see and look at consuming. When buying something, one is always af-

fected by own emotions, which in turn affects the consuming situation a lot. That 

is why we focused on emotions and consuming in this teaching experiment. Be-

sides that, we had to use digital learning methods in our teaching, since it was 

one main theme guiding the development of teaching experiments in this study 

course.  

 

The core themes of our teaching experiment were humanistic learning theory, 

consumer studies and empathising as a learning method. Humanistic learning 

method focuses on one’s personal growth and development. Through humanistic 

teaching and learning methods students can find their true self and focus on 

achieving it (Tennant, 2009, s. 149). Learning should be reflected, and the stu-

dent needs to be independent in order to truly gain personal growth. Student must 

be able to do their own deductions, try and fail and get influenced. (Kauppila, 

2007, s. 28-29.) In this teaching experiment humanistic learning theory is seen in 

our push to reflect on one’s own feelings and thoughts. Good emotional skills are 

part of personal growth, because having good emotional skills helps to under-

stand both own and others emotional reactions in different situations.  

 

People live through their emotions. Emotions affect how we can or will act during 

different situations (Keltikangas-Järvinen, 2000, s. 152). Emotions tell us when to 

be afraid and avoid something in order to survive, but also when to do something 

that can make us feel good (Kokkonen, 2010, s. 11). When teaching home eco-

nomics, teacher can emphasize the role of emotions during cooking (Haverinen, 
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2009, s. 18). For example, the final outcome of the cooking process can make 

you feel hungry, satisfied, disappointed, angry or anything else. Everyone feels 

emotions differently and different people can feel very differently during the same 

situation. Emotions are not something that is unattached to real life but something 

that affects every moment of our lives. When a consumer has to decide which 

product to use, emotions affect the process of rational thinking. 

 

Empathy-based stories as a learning method are used in drama pedagogy. In 

pedagogical science, it has also been used as a way to gather information from 

the research subjects. When the collecting research data, the subjects usually 

get a short story and they have to write down what will happen after the story 

ends or how the person in the story got to the situation described (Eskola et all, 

s. 267). In our teaching experiment we did not use empathizing as a way to gather 

information but as a way to learn. We loosely based our learning experiment, 

playing cards, to this method. In our playing cards we had a consumer situation 

followed by short, leading, questions. Our way to use empathy-based stories as 

a learning method combined both passive actions of writing down answers to the 

short questions and active actions of being in contact with others. 

 

The goal of this teaching experiment was to wake students up to think about their 

own feelings during consuming. We wanted to create a place and possibility to 

practise emotional skills through home economics teaching. This experiment was 

originally planned to be applied with just one group of 7th grade students, but in 

the end, we got to do it with all four groups of 7th grade home economics students. 

This procedure gave us a great possibility to get to experience how teacher can 

improve their own teaching. 

 

The first lesson started with a longer teacher focused part followed by baking 

buns. The students had to sit at the tables for a longer period than they were used 

to, which made them restless. For later lessons, we broke the teacher focused 

parts into shorter parts and interlaced it with baking. The lesson started with ori-

entating to the lesson by watching a short video about being a consumer made 

by a famous youtube-person. It was followed by telling the students the main 

focuses and evaluation criteria of the lesson. After that, we went through the 
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homework (think three words that describe you and see a commercial and think 

about what emotions it raises in you) with Flinga. We did not tell the students 

carefully enough how to act in an anonymous web page, and with three groups 

we had to close the Flinga board after just a couple of minutes. One group was 

able to use it, when the teachers gave the instructions carefully enough. We 

wanted to use Flinga with the homework, as describing oneself out loud to others 

can be stressful. After finishing with homework, we discussed together with the 

stuents what being a consumer is about and what emotional skills are.  

 

The main teaching experiment of the lessons was the playing cards. After finish-

ing with baking the bun dough, the students sat down around the table and we 

started to play with the playing cards. Each card had a different consumer situa-

tion followed by short questions to lead the conversation. We gave each pair of 

students one card and the students had to discuss what happens in the situation 

and what emotions the person in the situation might have and write down their 

thoughts. After the students had been playing with the cards for about 10-15 

minutes we stopped and started to go through what each pair talked about. There 

were originally eight different cads plus one card for fast students but after the 

first lesson we reduced the number of different cards to four, as with eight cards 

the conversation felt too hurried. We originally planned on writing the answers to 

the cards on Flinga, but during teaching we changed it to paper as it felt that 

Flinga would have been too complicated to use. 

 

The students seemed to like the lesson, and nearly all feedback was positive. 

The only negative feedback was from the first lesson with a longer teacher led 

part at the beginning of the lesson, as the students preferred interlaced teacher 

led pars and baking. We could have been more careful when instructing the stu-

dents on how to use Flinga but apart from that we are very satisfied with our 

lessons. It was interesting to get to improve the lesson after seeing how it works 

with other groups.  
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Liitteet 
Liite 1: Pelikortit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kello on neljä iltapäivällä. Kaverillasi on takana pitkä päivä koulussa, ja hänen 

vatsa kurnii nälästä. Koulunne vieressä on pikkukauppa. Kaverisi päättä poiketa 

kotimatkalla Alepaan, vaikka hänen kotona on ruokaa. Hänen mukana on vain 

euro käteistä, pankkikortin hän unohti aamulla kotiin. Pikkukaupassa on pieni va-

likoima, ja eurolla saa ostettua vain banaanin tai suklaapatukan. Kaverisi on hi-

moinnut koko päivän kokista ja pasteijaa, jotka molemmat maksavat molemmat 

yli euron. 

* Mitä kaverisi ostaa kaupasta? 

* Mitä tunteita koet kaupassa väsymyksen ja nälän lisäksi? Iloa suklaapatukasta 

tai banaanista, pettymystä kun et saanutkaan haluamaasi ruokaa, ärsytystä kun 

mukana on vain vähän rahaa, onnellisuutta kun kotona odottaa ruokaa? Mitä 

muuta? 

 

2) Serkkusi seuraa Instagramissa tubettajaa, joka kertoo syöneensä erittäin 

hyvää pizzaa. Kyseinen tubettaja mainitsee, että hän osti kyseisen pizzan ruo-

kakaupasta, joka sattuu olemaan serkkusi lähellä. 

* Luuletko, että serkkusi menee kauppaan ostamaan kyseisen pizzan? 

* Mitä tunteita tilanteeseen liittyy? Uteliaisuutta pizzan mausta? Pelkoa ulko-

puolisuudesta jos ei heti tiedä miltä pizza maistuu? 
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3) Naapurisi tulee kaveriltaan kotiin rautatieaseman kautta. Rautatiease-

malla jaetaan ilmaiseksi sirkkasuklaata, eli suklaapatukoita joissa on jauhet-

tuja sirkkoja mukana. 

* Ottaako hän suklaan vai et? Miksi? 

* Mitä tunteita tilanteeseen liittyy? Mitä tunteita sirkkojen syöminen naapuris-

sasi herättää? Mielenkiintoa suklaapatukan mausta? Jännitystä kun suklaan 

mukana on sirkkoja? Pelkoa, että suklaa onkin pahaa ja se jääkin syömättä? 

Mitä muuta? 

 

4) Siskosi ostaa kaupasta kaksi arpaa, joista toisen hän antaa kaverilleen synttäri-

lahjaksi. Siskosi kaveri voitti lahjaksi saamallaan arvalla 10€. Siskosi ei voittanut 

mitään. 

* Mitä siskosi tuntee? Miksi? Onko hän kenties pettynyt, ärtynyt, surullinen tai ka-

teellinen kun hänen kaverinsa voitti ja hän ei? Vai iloinen kaverinsa puolesta kun 

hänen lahja oli onnistunut? 

* Jos siskosi olisi tiennyt että toinen arpa voittaa ja toinen ei, kumman arvan hän 

olisi antanut kaverille lahjaksi ja kumman pitänyt itsellään? Miksi? 

 

5) Kaverisi on säästänyt vuoden rahaa uuteen puhelimeen. Kauppakeskuksen 

tarjouspäivillä kyseinen puhelin oli tarjouksessa, ja kaverisi sai ostettua puheli-

men jo nyt, eikä vasta kesällä jolloin puhelimen koko hinnan piti olla säästettynä. 

* Mitä tunteita kaverisi kokee? Iloa uudesta puhelimesta, yllätystä tarjouksesta, 

onnellisuutta kun saikin puhelimen jo nyt? Mitä muuta? 
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6) Äitisi osti kaupasta uudet kengät kaksi kuukautta sitten. Äitisi kerkesi käyttää 

kenkiä viidesti, kunnes vasemman kengän pohja repesi. Tämä ei ole normaalia ko-

vaa kulutusta kestäville kengille, ja äitisi päättää tehdä valituksen eli reklamaation 

kengistä. 

* Mitä tunteita äitisi kokee? Surua tai ärtymystä kun kengät menivät rikki? Jännitystä 

kun hänen tulee mennä kauppaan tekemään valitus? Pelkoa että kaupassa syyte-

tään häntä kenkien rikkomisesta vaikka syy ei ollut hänen? 

 

7) Kaverisi lempibändi tulee Suomeen ensimmäistä kertaa. 

Hän liittyy netissä lippukaupan jonoon saadakseen keikka-

liput. Hän kerkesi olla jonossa kaksi tuntia, kunnes näytölle 

tuli teksti, jossa kerrotaan lippujen olevan loppuunmyydyt. 

* Mitä tunteita kaverisi kokee? Onko hän pettynyt kun ei 

saanutkaan keikkalippua? Ärsyyntynyt kun käytti kaksi tun-

tia elämästään turhaan keikkalippujen jonottamiseen? Ka-

teellinen niille jotka saivat keikkalipun? Vai iloinen heidän 

puolesta? 
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LISÄTEHTÄVÄ NOPEILLE  

9) Kaverisi on hyvin ujo, ja häntä pelottaa mennä yksin kauppaan ilman kaverin tai per-

heen läsnäoloa. Nyt kuitenkin hänen piti lähteä kauppaan, sillä maito on loppu. 

* Mitä tunteita kaverisi kokee kaupassa ollessaan? 

* Miten häntä voisi auttaa? 

* Mitkä asiat voisivat helpottaa kaverisi kaupassakäyntiä? 

 

 

 

 

8) Kaverisi lempibändi tulee Suomeen ensimmäistä kertaa. Hän 

liittyy netissä lippukaupan jonoon saadakseen keikkaliput. Hän 

kerkesi olla jonossa kaksi tuntia, kunnes vihdoin saa ostettua keik-

kalipun. Hieman myöhemmin hän saa kuulla, että keikka on lop-

puunmyyty. 

* Mitä kaverisi tuntee? Onko hän iloinen kun sai keikkalipun lempi-

bändinsä keikalle? Helpottunut kun jonottaminen kannatti? Innos-

tunut tulevasta keikasta? Tyytyväinen, kun keikkalippujen saannin 

odotus on ohi? Vai kenties surullinen niiden puolesta jotka eivät 

saaneet lippua? 
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Liite 2: Hyvän kuuntelijan kortti  

Nyt treenataan toisen kuuntelemista! Asetu istumaan parin kanssa vastatusten, jotta 

näet hänen eleensä. Kuuntele tarkasti, mitä parisi sanoo ja keskity miettimään, mitä ta-

rinan henkilö tuntee. Tehtävänäsi on tämän lisäksi harjoitella hyvän kuuntelijan taitoja. 

Hyvä kuuntelija voi muun muassa tehdä seuraavia asioita: 

v Katso silmiin! 
v Hymyile ystävällisesti! 
v Nyökkäile luontevasti! 
v Ole kiinnostunut ja osoita se eri tavoin (mm, ahaa, niin...)! 
v Kuuntele keskeyttämättä loppuun asti!  
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Liite 3: Ensimmäisen opetuskerran tuntisuunnitelma 

 

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Humanistinen, oppilaan oma oivaltaminen opetuskerran aiheesta ja yhteyden 

luominen omaan elämään. 

Opetuskerran tavoitteet.  

Laaja-alaiset tavoitteet: L1 Ajattelutaidot (tiedon hallinta, käyttäminen, soveltami-

nen, uuden tiedon luominen, ongelmanratkaisu, päättely, päätöksenteko) L3 It-

sestä huolehtiminen ja arjen taidot (tunnetaitojen kehittäminen, kulutustaitojen 

kehittäminen, omasta taloudesta huolehtiminen) L2 Kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu (arvostavan vuorovaikutuksen taidot, tunteiden, näkemys-

ten, ajatusten ilmaiseminen) 

Oppiaineen tavoitteet:  1. Arjen hallinta, kestävä ja hyvinvointia edistävä elämän-

tapa (kyky tehdä valintoja) 2. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset: (vrt. opetussuunnitelman perus-

teet ja koulun opetussuunnitelma). 

Tunnin tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat kuluttajuuteen tunnetaitojen avulla.   

Arviointi:  
ajattelun taito (keskustelun kautta arvioimme onko oppilas sitoutunut tehtävään 

ja mahdollisesti oppinut itsestään jotain), vuorovaikutustaidot 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?    

Käydään läpi edellisellä kerralla annettu tehtävä (kuvaa itseäsi kolmella sanalla). 

Tehtävä palautetaan Flingaan tämän tunnin alussa.  

1. Mieti, miten kuvailisit itseäsi kolmella sanalla (iloinen, auttavainen, reipas, 

ujo jne.) 

• oppilaat kirjoittavat vastaukset Flingaan 

2. Kiinnitä huomiota yhteen mainokseen (ulkona kadulla, telkkarissa, netissä, 

lehdissä jne.) ja mieti, mitä tunteita se sinussa herättää. 

• oppilaat kirjoittavat vastaukset Flingaan 

Kerrotaan esimerkkejä omista kulutustilanteista, joihin tunteet vaikuttivat suuresti. 

C Opetuskerran suunniteltu kulku  

 

Ajankäyttö MITÄ MITEN JA MIKSI MISSÄ 
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MILLOIN Tehtävä ja 

sen tavoite 

  

Opetustapahtuman 

organisointi: Oppimis-

tehtävät, opetusme-

netelmät ja kriittiset 

kohdat tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN 

TYÖVÄLINE (ruoka, 

asuminen ja kulutta-

juus) 

Materiaalit ja väli-

neet ja oppimisym-

päristö 

  

12:30 Oppilaiden 

saapuminen 

tunnille 

Oppilaat ohjataan is-

tumaan paikoilleen, 

puhelimet mukaan 

  

12:33-12:40 Tunnin alus-

tus 

  

Istutaan paikoilleen 

Keitä ollaan?  

Mitä ollaan teke-

mässä? 

Tavoitteet ja aika-

taulut taululla esillä 

12:40-12:55 Kotitehtävä Kotitehtävän läpi-

käynti Flingan avulla 

Flinga 

12:55-13:05 Aiheen alus-

tus 

Mitä on tunteet?  

Määritelmät sanoille 

kuluttaja ja kuluttajuus 

Miten tunteita koetaan 

kulutustilanteissa? 

Miten ne vaikuttavat 

ostostilanteisiin?  

Tehtävän alustus 

Luokassa esillä ole-

vat tunne-julisteet, 

powerpoint 

13:05-13:25 Pelikortit Korttien läpikäyntiä 

pareittain 

Vastaukset Flingaan 

Flinga 

Pelikortit 
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13:25-13:30 Hiivataikinan 

kriittiset koh-

dat 

Kerrataan hiivataiki-

nan tekeminen: 

- hiiva lämpimään 

maitoon (lämmitys 

mikrossa, lämpötilan 

toteaminen aistinva-

raisesti) 

- jauhojen lisääminen  

- alustus käsin  

Jaetaan parit. 

E-kirja 

13:30-14:00 Hiivataikinan 

tekeminen 

Oppilaat valmistavat 

hiivataikinan pareit-

tain. Hiiva lämpimään 

maitoon. Kierrellään 

luokassa ja autetaan 

oppilaita  

Muistutetaan siivoa-

misesta! 

Jätetään pullataikinat 

kohoamaan kuivaus-

kaappiin. 

Jokaiselle parilla 

ohje tulostettuna e-

kirjasta  

14:00-14:15 Välitunti: seu-

raavan tunnin 

esivalmistelut 

Välineet (leipurin 

lasta, pullasuti, kuppi 

vedelle, uunipelti, lei-

vinpaperi, veitsi, säh-

kövatkain, kaksi lusik-

kaa)  

Aineet (jauhot, vesi, 

raesokeri, hillo, kuo-

hukerma) 

Aikataulu ylös taululle 

  

14:15-14:35 Tehtävän 

purku 

Puretaan tehtävä Powerpoint, 

Flinga: 
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Mitä vastauksia saa-

tiin 

Mistä vastaukset voi-

vat johtua? 

Samalla reflektoidaan 

sitä, mitä korttien 

avulla opittiin. Esim 

puhutaan verkko-os-

tamisesta ja maini-

taan kuinka tällöin 

tunteita on hel-

pompi/vaikeampi 

kontrolloida jne. Esi-

merkkeinä esim. Vii-

kon ruokaostokset ne-

tistä jottei tee kau-

passa heräteostoksia 

vrt nettishoppailu tun-

teiden turruttamiseksi 

https://flinga.fi/s/FA-

RAA98  

14:35-14:40 Pullien muo-

toilun, paiston 

ja täyttön 

kriittiset vai-

heet 

Pullien tulisi olla tasa-

kokoisia, jotta ne pais-

tuvat tasaisesti. 

Pullien paisto: älä 

polta pullia. Väri kul-

lanruskea. 

Anna pullien jäähtyä 

ennen täyttämistä. 

Pullan leikkaaminen 

halki: kyljelleen, hattu 

pois / pulla puoliksi. 

E-Kirja 
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Täyttö: yksi teelusikal-

linen hilloa, yksi ruo-

kalusikallinen kerma-

vaahtoa. 

Muistutetaan aikatau-

lusta 

14:40-15:25 Pullien muo-

toilu, paisto ja 

täyttö sekä 

keittiön sii-

voaminen 

Uunit päälle. Autetaan 

oppilaita. 

Muistutetaan siivoa-

misesta ja kattami-

sesta. 

Pullat uuniin viimeis-

tään 14:55. Sillä aikaa 

kun pullat ovat uu-

nissa ja jäähtyvät, 

keittiö siivotaan. 

  

15:25-15:40 Ruokailu Kysellään oppilailta 

mitä tunteita ruoan-

valmistuksen aikana 

heräsi 

Minkä laskiaispullan 

itse valitsisi: kaupan, 

itse tehdyn? 

  

15:40-15:45 Loppukoonti 

ja lopetus 

Mitä tällä tunnilla käy-

tiinkään läpi? 

Mitä jäi mieleen? 

Palaute? 

Palautevihko 
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Liite 4: Toisen opetuskerran tuntisuunnitelma 

Opetuskerran aihe: Tunnetaidot ja kuluttajuus /tunnista kulutustilanteissa 
esiintyviä tunteita ja leivotaan laskiaispullia 

Mitä sisältöjä opetusaiheesta on opetettu aikaisemmin? Kiva-koulu, terveys-
tieto: tunteet, kotitaloustunnit: hiivataikina 

Mitä johtopäätöksiä olet tehnyt opetuksen suunnitteluun oppilaiden tunte-
mukseen liittyvien havaintojen perusteella:  

Selkeä ohjeistus, tarpeeksi aikaa tehtävin läpikäyntiin, oppilaiden ohjaaminen ja 

seuraaminen ruoanvalmistuksen aikana, ajankäytön painottaminen 

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Humanistinen, oppilaan oma oivaltaminen opetuskerran aiheesta ja yhteyden 
luominen omaan elämään. 

Opetuskerran tavoitteet.  

Laaja-alaiset tavoitteet: L1 Ajattelutaidot (tiedon hallinta, käyttäminen, soveltami-

nen, uuden tiedon luominen, ongelmanratkaisu, päättely, päätöksenteko) L3 It-

sestä huolehtiminen ja arjen taidot (tunnetaitojen kehittäminen, kulutustaitojen 

kehittäminen, omasta taloudesta huolehtiminen) L2 Kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu (arvostavan vuorovaikutuksen taidot, tunteiden, näkemys-

ten, ajatusten ilmaiseminen) 

Oppiaineen tavoitteet: 1. Arjen hallinta, kestävä ja hyvinvointia edistävä elämän-
tapa (kyky tehdä valintoja) 2. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset: (vrt. opetussuunnitelman pe-

rusteet ja koulun opetussuunnitelma). 

 Tunnin tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat kuluttajuuteen tunnetaitojen avulla.   

Arviointi:  

Ajattelun taito (keskustelun kautta arvioimme onko oppilas sitoutunut tehtävään 

ja mahdollisesti oppinut itsestään jotain), vuorovaikutustaidot 
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Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?    

Käydään läpi edellisellä kerralla annettu tehtävät: 

- Miten kuvailisit itseäsi kolmella sanalla (iloinen, auttavainen reipas, ujo 
jne.)  

o oppilaat kirjoittavat vastaukset Flingaan 
- Kiinnitä huomiota yhteen mainokseen ja mieti mitä tunteita se sinussa 

herättää? (ulkona kadulla, telkkarissa, netissä, lehdissä jne.) 
o oppilaat kirjoittavat vastaukset Flingaan 

Kerrotaan esimerkkejä omista kulutustilanteista, johon tunteet vaikuttivat suu-
resti  

Video(t) aiheesta, jos keskustelua ei synny 

C Opetuskerran suunniteltu kulku  

 

Ajan-

käyttö 

MIL-

LOIN 

MITÄ 

Tehtävä ja 

sen tavoite 

 

MITEN JA MIKSI 

Opetustapahtuman organi-

sointi: Oppimistehtävät, 

opetusmenetelmät ja kriitti-

set kohdat tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN TYÖVÄ-

LINE (ruoka, asuminen ja 

kuluttajuus) 

MISSÄ 

Materiaalit ja väli-

neet ja oppimisym-

päristö 

 

10:15 

Oppilaiden 

saapumi-

nen tunnille 

Oppilaat ohjataan istu-

maan paikoilleen, puheli-

met mukaan 

 

10:18–

10:25 

Tunnin 
alustus 

 

Istutaan paikoilleen 

Esittelemme itsemme 

sekä vieraat 

Mitä teemme tänään?- 

tavoitteet 

Tavoitteet ja aika-

taulut taululla esillä 
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10:25–

10:40 Kotitehtävä 

Kotitehtävän läpi-

käynti Flingan 

avulla, Flingan neu-

vonta 

Flinga 

10:40–

10:50 

Aiheen 

alustus 

Mitä on tunteet?  

Määritelmät sanoille 

kuluttaja ja kuluttajuus. 

Miten tunteita koetaan 

kulutustilanteissa? Mi-

ten ne vaikuttavat os-

tostilanteisiin?  

Tehtävän alustus 

luokassa esillä ole-

vat tunnejulisteet, 

powerpoint 

10:50–

11:10 
Pelikortit 

Korttien läpikäyntiä pa-

reittain 

Vastaukset Flingaan 

Puhelimet pois 

Flinga 

Pelikortit 

11:10-

11:15 

Hiivataiki-

nan kriittiset 

kohdat 

Kerrataan hiivataikinan 

tekeminen: 

- hiiva lämpimään mai-

toon, lämmitys mik-

rossa 

- jauhojen lisääminen 

pikkuhiljaa 

- alustus käsin  

powerpoint 

11:15-

11:45 

Hiivataiki-

nan tekemi-

nen 

Oppilaat valmistavat 

hiivataikinan pareittain. 

Hiivataikina maitoon. 

Maito lämmitetään mik-

rossa, ja oikea lämpö-

tila arvioidaan aistinva-

Ruoka-ohje tulostet-

tuna paperille jokai-

selle parille 
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raisesti. Kierrellään luo-

kassa ja autetaan oppi-

laita  

Muistutetaan siivoami-

sesta! 

Jätetään pullataikinat 

kohoamaan 

11:45–

12:30 

Ruoka-

tauko: seu-

raavan tun-

nin esival-

mistelut 

Välineet (leipurin lasta, 

pullasuti, kuppi kanan-

munalle (voitelu), uuni-

pelti, leivinpaperi, 

veitsi, sähkövatkain, 

kaksi lusikkaa 

Aineet (jauhot, kanan-

muna, raesokeri, hillo, 

kuohukerma, kideso-

keri) 

Aikataulu ylös taululle 

aikataulu taululla 

12:30-
12:50 

Tehtävän 

purku 

Puretaan tehtävä 
Mitä vastauksia saa-

tiin? 
Mistä vastaukset voivat 

johtua? 
 Reflektoidaan sitä, mitä 

korttien avulla opittiin. 

Esim puhutaan verkko-os-

tamisesta ja mainitaan 

kuinka tällöin tunteita on 

helpompi/vaikeampi kont-

rolloida jne. Esimerkkeinä 

esim. Viikon ruokaostokset 

netistä jottei tee kaupassa 

Flinga, Diat, vi-

deoita, power-

point 
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heräteostoksia vrt net-

tishoppailu tunteiden tur-

ruttamiseksi 

12:50-
12:55 

Pullien 

muotoilun, 

paiston ja 

täytön kriitti-

set vaiheet 

Pullien tulisi olla tasa-

kokoisia, jotta ne pais-

tuvat tasaisesti. Voitelu 

kananmunalla. 

Pullien paisto uunin 

keskitasolla, ylä-, ala-

lämpö. Älä polta pullia. 

Väri kullanruskea. 

Anna pullien jäähtyä 

ennen täyttämistä. Pul-

lan leikkaaminen halki: 

kyljelleen, hattu pois / 

pulla puoliksi. 

Täyttö: yksi teelusikalli-

nen hilloa, yksi ruokalu-

sikallinen kermavaah-

toa. Vaihtoehtona yksi 

teelusikallinen manteli-

massaa, yksi ruokalusi-

kallinen kermavaahtoa.  

Muistutetaan aikatau-

lusta. Uunit päälle. 

Ohjeen tuloste, 

kuva 

12:55-
13:40 

Pullien 

muotoilu, 

paisto ja 

täyttö sekä 

keittiön sii-

voaminen 

Autetaan oppilaita 

muotoilussa ja täy-

tössä. Pullat uuniin vii-

meistään 13:10. Sillä 

aikaa kun pullat ovat 

uunissa ja jäähtyvät 

keittiö siivotaan. Pullien 

Kotitalousvihko, 

palautevihko 
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seuraksi oppilaat val-

mistavat mehua. 

Muistutetaan siivoami-

sesta ja kattamisesta. 

Oppilaat kirjoittavat ko-

titalousvihkoon, mitä 

tekivät tänään. Oppi-

laat kirjoittavat meidän 

vihkoon palautetta op-

pitunnista. 

 

13:40–
13:55 

Ruokailu 

Syödään pullia. Kysel-

lään oppilailta mitä tun-

teita ruoanvalmistuk-

sen aikana heräsi 

Minkä laskiaispullan 

itse valitsisi: kaupan, 

itse tehdyn? 

 

13:55–

14:00 

Loppu-

koonti ja lo-

petus 

Mitä tällä tunnilla käy-

tiinkään läpi? 

Mitä jäi mieleen? 

Palaute oppilaille. 

 

 

 

 

 

 


