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1 Johdanto 
 

Tämän opetuskokeilun lähtökohtana on “opeta toisin” -ajatus. Pohdimme toisin 

opettamista opetusmetodien kautta. Onko jotain meille uutta, mitä emme ole 

aiemmin kokeilleet mutta haluaisimme? Mikä olisi kiinnostava ja hyödyllinen 

metodi sekä meille oppia että oppilaiden oppimisen kannalta? Opetusmetodilla 

tarkoitetaan tapaa, jolla oppijoiden ja opettajan välinen interaktio on järjestetty 

(Kansanen, 2004). Lähdimme liikkeelle siitä, että oppilas on aktiivinen toimi-

ja. Emme halua olla syöttämässä valmista tietoa oppilaille ja odottaa, että he 

omaksuvat sen, vaikka se tuntuisi heidän omassa arjessaan irrallisel-

ta.  Totesimme haluavamme tuoda oppimiskokemuksen mahdollisimman lähelle 

oppilaan omaa arkea. Emme halunneet nojata vain siihen, että mitä kotitalou-

den taitoja he tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan. Yhdistämällä oppimisen 

oppilaan omaan arkeen hyödynnetään heillä jo olevaa tietoa ja rakennetaan 

uutta tämän päälle.  

 

Valitsimme narratiivisen pedagogiikan luomaan raamit opetuskokeilulle. Koim-

me, että saisimme narratiivisen pedagogiikan avulla luotua kotitalousopetuk-

seen ”opeta toisin” -periaatteen mukaisia uusia toimintamalleja. Narratiivinen 

pedagogiikka opetusmetodina tuo oppimiseen tarinallisen ulottuvuuden, jossa 

korostuu juonellisen ympäristön kehittely (Hakkarainen, Vuorinen & Peppanen, 

2010). Pedagogisena välineenä hyödynsimme juhlaa, joka toimi toteuttamista-

pana narratiiviselle pedagogiikalle. Oppilaille luotiin rekvisiittaa, kuten vastaus-

kortit juhlakutsuun. Oppilaiden tavoitteena oli oppia yhteistyön ja tiedonhaun tai-

toja eläytymällä juhlanpitäjien rooliin. Heidän tuli muokata ruokaohjeita sopiviksi 

vieraittensa erityisruokavalioihin ja valmistaa nämä ruoat. Tämän jälkeen kaikki 

syötiin yhteisesti ”juhlapöydässä”. 
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2 Oppilaan elämykset opetuksen lähtökohtana 
 

2.1 Aktiivinen yhteisöllinen oppija 
Ainedidaktisen kehittämisprojektimme taustalla oli halu tuoda opetus lähelle op-

pilaan omaa elämää. Tämä tavoite ei kuitenkaan ole aina saavutettavissa opet-

tamalla oppilaille jotain, mitä he voivat jo peruskouluikäisinä kotonaan tehdä. 

Kotitalousopetuksessa taitoja opetellaan myös tulevaisuutta varten. Tästä syntyi 

idea narratiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä. Narratiivisesta pedagogiikas-

ta ja oppilaan näkemisestä aktiivisena toimijana taas kumpusi näkemys juhlista 

narratiivisen pedagogiikan työkalun. Eläytymällä juhlien pitoon, oppilas tuo ope-

tetut aiheet lähemmäs omaa elämää ja muodostaa ikään kuin kokemuksen ta-

pahtumasta, vaikka juhlien itse järjestäminen saattaa olla edessä vasta pitkällä-

kin tulevaisuudessa. Eläytyminen oikeasti mahdolliseen tilanteeseen roolien 

kautta auttaa muistamaan opitun eri tavalla, kuin vain sen lukeminen tai toimin-

nan kokeileminen.  

 

Kansanen (2004) nostaa interaktion esiin opetustapahtuman perustavimpa-

na käsitteenä. Vuorovaikutus interaktion synonyyminä ei hänen mukaansa ku-

vaa interaktion merkitystä tarpeeksi laajasti. Interaktio on ihmisten välistä toi-

mintaa, kun taas vuorovaikutus vaikuttamista vuoron perään. Opetustapahtu-

man interaktiossa ovat mukana kaikki oppilaat sekä opettaja, mutta opettajalla 

on tässä tilanteessa asiantuntijuutta, mikä nostaa hänet valta-asemaan oppilai-

siin nähden. Opettaja pyrkii kuitenkin ohjaamaan oppilaita itsenäisyyteen ja irti 

aikuisen vallasta. Tätä ilmiötä kutsutaan muun muassa pedagogiseksi paradok-

siksi. Asian tiedostaminen on opettajana toimimisessa olennaista. Haluamme 

omassa opetuskokeilussamme pyrkiä ennemminkin oppimisen mahdollistami-

seen kuin suoraan tiedon siirtämiseen. Tavoitteenamme on luoda oppimisympä-

ristö, jossa oppilas itse aktiivisena toimijana pyrkii lisäämään tietoaan ja ymmär-

rystään opetuskerran aihealueesta. Hän ohjaa omaa oppimistaan. Interaktiota 

ei tapahdu vain oppilaan ja opettajan välillä, vaan myös oppilaiden kesken. 

Opettaja ei ole tietoa antava auktoriteetti, vaan oppilaat yhdessä etsivät sekä 

hyödyntävät tietoa ja reflektoivat oppimaansa. Myös perusopetuksen opetus-

suunnitelma (POPS, 2014, s. 20, L1) ohjaa siihen suuntaan, että opettaja ei ole 

vain tietoa jakava auktoriteetti, vaan ohjaa oppilaita itsenäiseen ajatteluun.  
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2.2 Narratiivinen pedagogiikka 
Päätimme luoda oppimiskokemuksen narratiivisen pedagogiikan avulla. Narra-

tiivisessa pedagogiikassa yhdistyvät interaktiivinen oppimisympäristö ja opitta-

van aihealueen linkitys oppilaan omaan arkeen, ymmärrykseen ja tunnemaail-

maan. Narratiivisessa pedagogiikassa oppiminen on kiedottu tarinan juoneen, 

mikä mahdollistaa mielekkään ja motivoivan oppimisen. Narratiivisuus on siis 

opetusmetodi, mutta myös samalla motivointikeino. Opettajan tehtävänä narra-

tiivisen opetuksen järjestämisessä korostuu juonellisen ympäristön kehittely, 

vuorovaikutukselliset taidot sekä kyky organisoida oppilaiden keskinäistä vuoro-

vaikutuksellista työskentelyä. Opettaja on narratiivisessa oppimistilanteessa 

mukana viemässä tarinaa eteenpäin. (Hakkarainen, Vuorinen & Peppanen, 

2010.)  

  

Juonellisessa oppimisympäristössä ei anneta valmiita vastauksia, vaan kannus-

tetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja kysymysten herättämiseen. Tämä ei haasta 

ainoastaan opettajaa opettamaan toisin, vaan myös oppilasta oppimaan uudella 

tavalla. Hakkarainen, Vuorinen ja Peppanen (2010) painottavat, et-

tä tarinan avulla voidaan koota luokka yhteisen kokemuksen avulla yhdessä te-

kemiseen, mikä antaa tehokkaan välineen osallistavan oppimisympäristön ra-

kentamiseen. Tarinaan sijoitetaan realistisia ongelmia, joidenka ratkaisussa op-

pilaiden apua kaivataan. Ongelmien ratkaisusta luodaan koko luokalle yhteinen 

elämyksellinen haaste. Tehtävän ratkaisuun tulevat mukaan tunteet, kun se ei 

ole opettajan ulkopuolelta antama yksilöllinen tehtävä, vaan elämys, jonka on-

gelmat ratkotaan yhdessä vertaistensa kanssa.  
  

Narratiivinen pedagogiikka on erinomainen väline myös vastuullisuuden opet-

tamiseen. Vastuullisuus yltää yksilön ja ryhmässä toimimisen tasoilta aina glo-

baaleihin teemoihin asti. Kotitalousopetuksessa vastuullisuus on keskeis-

tä kaikilla tasoilla. Esimerkiksi itsestä huolehtiminen, yhteisölliset taidot sekä ku-

luttajan globaalin tason vastuut muun muassa ympäristöstä ovat kaikki osa koti-

talouden opetusta. Kotitalousopetus yhdistää yksilön perheeseen, ympäristöön-

sä ja yhteiskuntaan sekä opettaa vastuullista toimimista kaikissa tilanteis-

sa. Vastuullisuuden voidaan ajatella olevan vastuun ottoa omista teoistaan. Tä-
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hän liittyy yksilön valta omien päätöstensä toimeenpanijana sekä muun olemas-

saolon kunnioittaminen sitä tehdessä. Vastuun oppimiseen liittyy empatiakyky. 

Lapsen tulee oppia kestävän yhteiselon turvaavia arvoja, jotka eivät välttämättä 

aja yksilön omaa etua. (Wennonen & Palojoki, 2015, ss. 7–12.) Narratiivisessa 

opetuksessa oppilas eläytyy johonkin rooliin, ikään kuin hän olisi siinä tilantees-

sa itse.  Opetuskokeilussamme pyrimme siihen, että oppilaat oppisivat vastuul-

lisuutta ja yhteistä huolenpitoa muista ihmisistä. Muiden huomioon ottaminen li-

sää kollektiivista hyvinvointia. Oppilaat joutuvat narratiivisessa tehtävässä aset-

tamaan itsensä eri rooleihin ja pohtia ongelmatilannetta erilaisten ihmisten nä-

kökulmista.  

 

2.3 Juhla pedagogisena välineenä ja ruoan yhteisöllisyys 
Kotitaloustiede on kiinnostunut tutkimaan arkea. Myös kotitalousopetus keskit-

tyy erilaisten arjentoimintojen oppimiseen. Suomenkielinen käsite arki jättää 

herkästi ulkopuolelle pyhäpäivät toisinkuin englanninkielinen every day life, jolla 

tarkoitetaan jokapäiväistä elämää. Arki siis käsittää myös juhlat ja kotitalouden 

toiminnalle oleellista on myös juhlan järjestäminen. (Haverinen & Saarilahti, 

2009, s. 80.) Kotitalousopetuksessa juhlan opetus voidaan ajatella osaksi kotita-

louden tarvittavia taitoja. Juhlan käyttäminen opetuksen välineenä mahdollistaa 

myös monien arjen taitojen opettamista pedagogisesti toimivalla ja mielenkiin-

toisella tavalla. Tästä syystä päätimme valita opetuskokeiluun narratiivisen pe-

dagogiikan työkaluksi juhlan. 
 

Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014, s. 41) mainitaan juhlat 

osana opetusta ja kasvatusta tukevana muuna toimintana. Juhlien avulla voi-

daan vahvistaa oppilaan kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä, mut-

ta myös tuoda siihen vaihtelua. Näin kotitalousopetuksessakin voidaan lisätä 

vaihtelua sekä vireyttä koulupäivään. (POPS, 2014, s. 41.) Juhlat ovat usein 

koulun yhteisiä tapahtumia, mutta tässä tapauksessa tuomme juhlan kotitalous-

luokkaan, jolloin oppilaat pääsevät juhlan kautta harjoittelemaan niin yhteistyö- 

ja vuorovaikutustaitoja, käytännön toimintataitoja kuin tiedonhallintataitoja. Juhla 

antaa loistavan ja helposti sovellettavan juonen tarinalliselle opetukselle.  
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Kotitalousopetus voi myös osallistua koulun yhteisten juhlien järjestämiseen. 

Kouluissa saatetaan esimerkiksi valmistaa tarjoiluita yhteiseen juhlaan muille 

oppilaille ja henkilökunnalle. (Suonpää, 2019, ss. 56–57.) Mahdollista olisi tuoda 

myös muita aineita mukaan, esimerkiksi yhdistää juhliin taidenäyttely tai muiden 

oppiaineiden projektien esittelyä. Juhlat toimivat tässäkin pedagogisena väli-

neenä ja mahdollistavat monipuolisempaa ja oppiainerajat ylittävää opetusta.   
 

Juhlat toimivat myös keskeisenä teemana osana kestävyysopetusta. Kestävyy-

den kulttuurinen ulottuvuus sisällyttää muun muassa eri kulttuurien ruoan perin-

teikkyyden sekä muiden ruokakulttuurien oppimisen. Juhlat ovat tärkeässä roo-

lissa eri kulttuureissa ja kulttuuriopetusta voidaankin toteuttaa erilaisten juhlien 

kautta. Kotitalousopetuksessa kulttuurista kestävyyttä voidaan toteuttaa esimer-

kiksi huomioimalla eri vuodenaikoja sekä juhlapäiviä. (Risku-Norja, Kurppa, Sil-

vennoinen, Nuoranne, & Skinnari, 2010, s. 48.) Kestävyyden osa-alueena sosi-

aalinen kestävyys nousee toiseen rooliin juhlan kautta. Yhdessä oloa ja vuoro-

vaikutustaitoja voi hyvin opetella juhlan kautta kotitalousopetuksessa.  

 

Yhteisöllisyys onkin suuri osa ruokaa ja ruoanlaittoa. Se ulottuu laajemmallekin 

kuin vain oman lähiyhteisön tasolle ja kaikille ruoan tasoille aina tuotannosta 

ruoan syömiseen. Magnusson Sporre (2015) esittelee väitöskirjassaan käsit-

teen "Den nya medvetna måltiden" (liite 1), jossa hän avaa uutta näkemystä 

ruokailusta. Magnusson Sporren mukaan paitsi ruoanvalmistusta ammatikseen 

harjoittavat, myös yksityiset ihmiset käyvät paljon eettistä reflektointia ruokai-

luun liittyviä valintoja ja toimintoja suorittaessaan. Raaka-ainevalintoja tehdessä 

pohditaan ympäristövaikutuksia, eri tuotteiden elinkaaria sekä eläinten elinoloja 

tuotannon eri vaiheissa. Kestävyysajatteluun tulee kiinnittää huomiota paitsi 

ruoka-aineiden parissa työskentelevien ihmisten, mutta myös ruokapöydässä 

ruokailevien ihmisten kannalta. Tuloksena nousi esille, että tänä päivänä ruoka-

alan ammattilaisen tulee seurata yhteiskunnallisista asioista käytävää keskuste-

lua ja olla tietoinen eettisesti hyväksytyistä teoista. Käytännön taitojen lisäksi tu-

lee osata myös paljon teoriatietoa liittyen eettisesti hyväksyttyisin valintoihin. 

Kuvio 1. uudesta tarkoituksenmukaisesta ruokailusta lisää ruokailuun eettisen 

reflektoinnin sekä ilmastovaikutuksen näkökulman. (Magnusson Sporre, 2015, 

ss. 81–84.) 
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Kuvio 1.  Tarkoituksenmukainen ruokailu, tekijöiden oma käännös ruotsinkielisistä alkuperäistermeistä 

(Magnusson Sporre, 2015, s. 83) 

Ruokailuun liittyvä eettinen reflektointi nousi esille myös opetuskokeilussamme. 

Juhlia järjestäessä toisten tarpeiden huomioimisella voidaan lisätä vieraiden 

viihtyvyyttä. Eettinen reflektointi näkyi useiden eri erityisruokavalioiden huomi-

oimisella. Oppilaat saivat pohtia, kuinka esimerkiksi gluteenitonta ruokavaliota 

noudattava henkilö tulisi huomioida ruoka-ohjeita muokatessa. 
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3 Juhlat kotitaloustunnilla 
 
3.1 Opetettavat taidot ja osaamisen tavoitteet 
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka arvot, tieto, taito, 

tahto sekä asenteet muodostavat. Globaalilla tasolla tarkasteltuna, ympäröivän 

maailman muutokset ovat johtaneet laaja-alaisen osaamisen tarpeen lisäänty-

miseen. (POPS, 2014, s. 20.) Digitalisaation mukanaan tuoma virtuaalimaailma 

ja päästöjen kautta ilmastonmuutos nousevat uutisten keskiöön yhä vahvem-

min. Opetuskokeilumme kohdalla oppilaiden omat arvot ja entuudestaan tuttu 

tieto ohjaavat heidän asennettaan ruokaohjeiden muutoksia kohtaan.  

  

Voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppiaineena 

kotitalouden tehtävänä on antaa valmiuksia yhdessä elämiseen sekä vuorovai-

kutustaitojen kehittymiseen. Oppilaiden organisointi- ja suunnittelutaitoja pyri-

tään kehittämään erilaisten oppimistehtävien avulla. (POPS, 2014, s. 437). Luo-

kan yhteisten juhlien järjestäminen tukee kotitalouden tehtävää vahvistaen yh-

dessä toimimisen valmiuksia sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oppilai-

den välisellä yhteistyöllä voidaan monipuolistaa oppimiskokemusta.  

  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esiin, että oppiai-

neena kotitalous kattaa kaikki osa-alueet laaja-alaisesta osaamisesta (POPS, 

2014, s. 438). Tämän takia laaja-alainen osaaminen nousee esille myös omas-

sa opetuskokeilussamme. Se mahdollistaa opitun asian monipuolisen käsittelyn 

erilaisten oppimistapojen kautta.   

  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (POPS, 2014, ss. 18–19, L1) 

Oppimiskokeilumme rakentuu oppimistapahtumana juhlan ympärille, jossa fyy-

sinen aktiivisuus ja leikillisyys nousevat keskiöön. Työskentely on toiminnallista 

ja onnistuessaan vahvistaa oppilaiden luovaa ajattelua sekä oivaltavaa ajatte-

lua. Tarkoituksena on saada oppilaat itse oivaltamaan, ettei uusi tieto rakennu 

ainoastaan kirjasta lukemalla vaan myös intuitiivisesti tai vaihtoehtoisesti omiin 

kokemuksiin pohjautuen. Ruoka-ohjeiden muokkaamisella erityisruokavalioihin 

sopiviksi on tarkoitus tuoda luovaa ja tutkivaa otetta työskentelyyn. Laaja-
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alaisen osaamisen mukaisesti ensin uutta tietoa haetaan, jonka jälkeen se 

muokataan sopivaksi kyseistä tehtävää varten. Tarkoituksena on kyetä teke-

mään loogisia johtopäätöksiä ja harjoittaa ongelmanratkaisukykyä. Laajempien 

kokonaisuuksien hahmottaminen karttuu oppilaiden nähdessä asioiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita.  

  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (POPS, 2014, s. 20, L3)  

Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään oman toimijuutensa vaikutuksen 

niin toisten, kuin omaankin hyvinvointiin. Ympäristön hyvinvoinnin lisäksi oppilai-

ta kannustetaan harjoittelemaan oman arjen kannalta oleellisia taitoja.  

  

Monilukutaito (POPS, 2014, ss. 20–21, L4)  

Monilukutaidon avulla oppilas voi rakentaa omaa identiteettiään ymmärtäes-

sään viestinnän monimuotoisuutta. Monilukutaito kattaa erilaisten tekstien tuot-

tamisen, tulkitsemisen sekä arvottamisen taitoja. Taidon taustalla on ajatus laa-

ja-alaisesta osaamisesta. Jotta oppilaat kykenisivät tulkitsemaan ympäröivää 

maailmaa sekä sen rakenteellisia yksityiskohtia, tulee heidän osata monilukutai-

toa. Se auttaa hahmottamaan myös eri kulttuurien välisiä eroavaisuuksia, mutta 

myös samankaltaisuuksia ja yhtymäkohtia. "Monilukutaito merkitsee taitoa 

hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri 

ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla." (POPS, 2014, s. 

20).   
 

Vuorovaikutus ja tiedonhallinta (POPS, 2014, s. 438, T8 & T10) 

Vuosiluokille 7-9 on erikseen asetettu kotitalouden opetuksen tavoitteet. Yhteis-

työ- ja vuorovaikutustaitojen osalta opetuskokeiluamme ohjaa kahdeksas tavoi-

te. Tavoitteen päämääränä on ohjata oppilaita työtehtävien jakamisesta ja ajan-

käytöstä heidän työskennellessään paitsi yksin, mutta myös ryhmässä. Tiedon-

hallintataitojen osalta kymmenes tavoite kannustaa oppilaita etsimään ja arvi-

oimaan tietoa, sekä ohjaa oppilaita lähdekriittiseen ajatteluun perustellessaan 

valintoja. (POPS, 2014, s. 438.) Tasa-arvo ei ole tavoitteemme, vaan koko toi-

minnan lähtökohta.  

  



 9

 
 
3.2 Opetuskerran tavoitteet 
Opetuskerran tavoitteena oppilaiden kannalta olivat ensisijaisesta opettaa vuo-

rovaikutustaitoja ja yhdessä toimimista (POPS, 2014, s. 438, T8) sekä oppilai-

den tiedonhaun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoja (POPS, 2014, s. 438, 

T10). Ainedidaktisen kehittämisprojektin kannalta tavoitteena oli soveltaa onnis-

tuneesti narratiivista pedagogiikkaa ja juhlaa sen työkaluna opetuksessa. Ope-

tuskerran tavoitteet kehitysprojektin kannalta narratiivisuuden ja juhlan osalta on 

avattu tarkemmin raportin edellisessä osiossa. 

 

Janhonen, Mäkelä ja Palojoki (2015, s. 109) tarkastelevat ruokakasvatuksen 

käsitettä neljän eri teeman kautta: 1) Ruokakasvatus osana terveyskasvatusta, 

2) Ruokaan liittyvä lukutaito, kansalaisuus ja sivistys, 3) Ruokakasvatus osana 

kestävyyskasvatusta, ja 4) Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa. Tässä kokei-

lussa kiinnitämme huomiota ruokaan liittyvään lukutaitoon erityisesti ruokaohjei-

den soveltamisen näkökulmasta. Erityisruokavalioiden opetus taas on ruoka-

kasvatusta osana terveyskasvatusta.  
 

Yksi tavoitteistamme tällä opetuskerralla oli käytännön työskentelyn kautta aut-

taa oppilaita hahmottamaan ruokavalioiden moninaista ja ehkä jopa monimut-

kaiseksi koettua maailmaa. Soljanto ja Palojoki (2015) toteavat artikkelissaan, 

että kotitalouden tavoitteena on antaa oppilaille konkreettisia välineitä heidän 

arkeensa. Näillä tarkoitetaan niin toiminnan kuin ajattelunkin taitoja. Arjen hallin-

ta on hyvin kokonaisvaltaista ja se vaatiikin vahvoja käytännön työtaitoja, kykyä 

tiedon etsimiseen sekä sen luotettavuuden tarkasteluun sekä myös yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja.  Käytännönläheinen opetus antaa jouston mahdollisuuksia 

eri näkökulmien välillä ja kasvattaa kriittiseen ajatteluun. (Soljanto & Palojoki, 

2015, s. 122.) Tämän johdosta oppimistehtävänä oli ruokaohjeiden muokkaa-

minen erityisruokavalioihin sopiviksi. Oppilaiden tavoitteena oli oppia ruokavali-

oiden moninaisuutta ja kuinka ruokaohjeita muokkaamalla voidaan ottaa eri 

ruokavaliot huomioon. 
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3.3 Opetusmateriaalit ja oppimistehtävät 
Oppitunnin oppimistehtävien suunnittelun pohjalla oli idea siitä, että oppilas oh-

jaa itse oppimistaan ja toimii aktiivisesti sekä tiedonhaussa, hyödyntämisessä 

että käytännön toteutuksessa. Itseohjautuvina tehtävinä oppilailla oli ryhmissä 

muokata ruokaohjeita erityisruokavalioille sopiviksi ja soveltaa tämä käytännön 

ruoanvalmistuksessa. Opetusmateriaaleina toimivat narratiivisen pedagogiikan 

hengessä juhlakutsu ja kutsukortit. Oppilaiden kanssa kerrattiin Powerpoint-

esityksen avulla juhlien järjestämistä. Powerpoint-esitykseen sisältyi myös kutsu 

luokan yhteisiin juhliin. Tämän jälkeen työskentelyryhmille jaettiin juhlien vas-

tauskortit (esimerkki: liite 2) sekä ruokaohjeet (kuva: liite 3, tuntisuunnitelma: lii-

te 4). Juhlien vastauskorteissa luki vastaavanlaisia vastaustekstejä: ”Kiitos kut-

susta! Ihanaa! Tulen mielelläni juhliinne. Noudatan vegaanista ruokavaliota, 

mutta teidät tuntien se ei varmasti ole ongelma. Ystävällisin terveisin Linnea.” 

Oppilaat muokkasivat ruokaohjeen sopivaksi juhlavieraan ruokavaliolle.  

 

Ruokaohjeen muokkauksessa hyödynnettiin tiedonhaussa internettiä omista 

puhelimista. Aina mukana kulkevat matkapuhelimet ovat iso osa nuorten arkea 

ja niiden hyödyntäminen tiedonhaun välineenä on hyvä ottaa mukaan myös 

opetuksessa. Halusimme tuoda opetuksessa myös esiin sen, miten helposti ja 

nopeasti informaatiota on saatavissa. Internettiä tiedonhaun välineenä käyttä-

essä on kuitenkin hyvä muistaa myös tiedonlähteen luotettavuus. Digitalisaation 

ja globalisaation myötä tietoa on jatkuvasti valtavia määriä tarjolla ja se voi olla 

ristiriitaista eri lähteiden välillä. Myös ruokakasvatuksessa tulee opettaa kriittistä 

arviointikykyä, sillä siitä on tullut entistä tärkeämpi taito. (Janhonen, Mäkelä & 

Palojoki, 2015, s. 111.)  

 

Koko tunnin oppimisympäristöksi pyrittiin luomaan juhlien järjestämisen ja juhli-

misen tilanne. Aluksi pohdittiin juhlien järjestämistä, käytiin läpi juhlien tarjoilut ja 

muokattiin ruokavaliot. Oppilaat valmistivat erilaisiin erityisruokavalioihin sopivi-

na unelmatorttua, täytettyjä ruisnappeja, pitsakiekkoja, juustosarvia ja suklaa-

keksejä. Valmiit ruoat kerättiin noutopöytään, jonka ympärille keräännyttiin ker-

tomaan valmistetuista ruoista. Pöydän ääressä käytiin myös yhdessä läpi mitä 

on tarjolla. Jokainen ryhmä sai kertoa mitä he olivat valmistaneet ja mihin eri-



 11

tyisruokavalioon sopivaksi resepti oli muokattu. Oppilaat keräsivät ruoat nouto-

pöydästä ja söivät ison yhteisen pöydän ääressä (kuva: liite 3). 

 
3.4 Opetuskerran kulku ja johtopäätökset 
Soljannon ja Palojoen (2015, s. 122) mukaan kotitalouspedagogiselta kannalta 

on tärkeää pohtia, perustuuko käytännön kotitalousopetus asioiden syvälliseen 

ymmärtämiseen vai auktoriteettilähtöiseen ruokaohjeiden noudattamiseen. 

Myös ruokakasvatuksen ravitsemuksellisesta näkökulmasta on tärkeää, että tie-

toa ei vain tarjota vaan tietoa ja taitoja pääsisi soveltamaan käytäntöön (Janho-

nen, Mäkelä & Palojoki, 2015, s. 110). Olemme halunneet tässä kokeilussa 

kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että kotitalousopetus pohjautuisi syvälli-

seen käytännön työtaitojen sekä tietotaitojen ymmärtämiseen sekä yhdistämi-

seen. Opetuskokeilu tehtiin yhdeksännen luokan oppilaille siitä syystä, että ope-

tuskokeilussa toivoimme taustatietojen hyödyntämistä. Kotitalousopetuksessa ja 

terveystiedossa on jo käyty läpi yhdeksännen luokan oppilaille ruokavalioihin liit-

tyviä seikkoja. 

 
Opetuskokeilu tehtiin yhdeksännen luokan valinnaisen kotitalouden tunnilla. 

Yhdeksännen luokan oppilailla käytännön taidot olivat jo kehittyneemmät ja hei-

dän oli mahdollista saada paljon aikaan vain 90 minuuttia kestävällä kotitalou-

den oppitunnilla. Myös heidän tietotaitonsa erityisruokavalioista oli kehitty-

neemmällä tasolla kuin esimerkiksi seitsemäsluokkalaisilla. Erityisruokavalioita 

oli käyty läpi jo aiempina vuosina ainakin kotitalouden opetuksessa. Olimme 

havainnoimassa opetuskokeilun suorittavaa kotitalouden oppiryhmää jo aiem-

malla viikolla. Tällöin pystyimme arvioimaan myös millaisia ruokaohjeita olisi 

mahdollista toteuttaa ja mikä soveltuisi millekin ryhmälle. Koimme myös, että 

narratiivinen pedagogiikka soveltuu hyvin myös yhdeksännen luokan oppilaille. 

Kerronnallisuus opetuksessa ei ole vain lapsille, vaan innostaa kaiken ikäisiä 

oppimaan.  

 

Juhlat oppitunnin teemana selkeästi innosti oppilaita aiheen pariin. Tunnin alus-

sa, kun oppitunnin aiheen alustus oli käyty läpi, kysyimme oppilailta tietävätkö 

he mistä syistä erityisruokavalioita noudatetaan. Monille tulivat heti mieleen al-

lergiat, kuten se että maitoa ei voi juoda. Joillakin oli myös sukulaisia tai tuttuja, 
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jotka noudattavat esimerkiksi gluteenitonta ruokavaliota. Oletimme ennen oppi-

tuntia, että oppilaiden tietotaso erityisruokavalioista olisi ollut korkeampi, sillä 

niitä oli käyty läpi opetuksessa jo aiemmin. Erityisruokavaliot saattavat kuitenkin 

olla nuorille kaukainen aihe, jos niitä noudattavia ei löydy omasta lähipiiristä. 

Opetuskokeilumme toimikin täten hyvänä kertauksena oppilaille. Aihe ei myös-

kään ole välttämättä ajankohtainen heidän omassa elämässään, mutta erityis-

ruokavalioista tietäminen on tulevaisuuden kannalta olennainen taito. Toivom-

me, että oppilaille jäi tunnista mieleen nimeen omaan se, miten oppitunnilla käy-

tyä tilannetta vastaavan eteen tullessa, on tietoa helppo löytää ja soveltaa. Mo-

net ruokaohjeet ovat kohtuullisen helposti muokattavissa erilaisiin ruokavalioihin 

sopiviksi.  

 

Oppilaat tarttuivat oppilaskokeilun tehtävään heti aktiivisesti ja olivat motivoitu-

neina mukana koko opetuskokeilun ajan. Jotkut oppilaat lähtivät kokeilemaan, 

miten erilaiset ruokaohjeen sovellustavat vaikuttavat lopputulokseen. Esimer-

kiksi unelmatorttu toteutettiin kahdella eri tavalla oppilaiden oman ajatuksen 

pohjalta. Tämä soveltaminen osoitti, että onnistuimme opetuskokeilussa rohkai-

semaan oppilaita L1 (POPS, 2014, s. 20) mukaisesti rakentamaan uutta tietoa 

ja näkemystä. Opetussuunnitelman mukaisina tavoitteinamme olivat myös vuo-

rovaikutus ja tiedonhallinta (POPS, 2014, s. 438, T8 & 10). Oppilailla oli selke-

ästi jo toimiva yhteistyö, sekä ryhmissä että ryhmien välillä. Oppilaat ottivat 

myös meidät opettajina vastaan avoimin mielin ja vuorovaikutus oli sujuvaa. 

Tiedonhallinnassa onnistuimme kannustamaan oppilaita etsimään ja arvioimaan 

tietoa. Tämä toteutui ruokaohjeiden muokkauksessa, sillä heidän tuli etsiä itse 

tiedot ohjeiden muokkaukseen. 

 

Oppitunnin lopussa kyselimme oppilailta heidän mielipiteitään ja tunnelmiaan 

kuluneesta oppitunnista. Oppilaat eivät kokeneet oppimistehtäviä liian vaikeiksi. 

Yksi oppilasryhmä kertoi, kuinka heistä oli mukava käydä läpi erityisruokavalioi-

ta käytännön kautta. Heistä oli mukavaa aiheesta lukemisen sijasta itse valmis-

taa erityisruokavalioihin sopivaa ruokaa. Halusimme tuottaa oppilaille käytännön 

työskentelyssä uudenlaisen oppimiskokemuksen narratiivisen pedagogiikan 

avulla ja heidän antamansa palautteen mukaan tämä onnistui. 
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Opetuskokeilu onnistui mielestämme hyvin. Oppilaat tuntuivat oppivan tavoitte-

lemamme asiat. Suuri tekijä tämän menestyksen takana oli meille valikoitunut 

oppilasryhmä, joka oli motivoitunut ja tehokas työskentelemään. Tärkeintä on, 

että opettaja tuntee opetusta suunnitellessa oman ryhmänsä ja sen vahvuudet 

sekä heikkoudet (POPS, 2014, s. 71). Opetuksen suunnittelu ja muokkaus ryh-

mälle sopivaksi on oleellinen osa opetusta, eikä esimerkiksi sama oppitunti toi-

mi täysin samalla tavalla kaikille ryhmille. Erilaisen ryhmän kanssa opetuskokei-

lun lopputulokset olisivat saattaneet olla erilaisia. Opetuskokeilulle olisi voinut 

olla hyödyllistä, jos meillä olisi ollut käytettävissä enemmän aikaa. Nyt meillä oli 

yksi 90 minuutin mittainen oppitunti, mutta kahden oppitunnin aikana olisi voinut 

keskittyä vielä enemmän erityisruokavalioista ja juhlan valmistelusta opettami-

seen. Juhlan toteuttaminen isommassa mittakaavassa, kutsuen esimerkiksi op-

pitunnille vieraita, olisi voinut myös olla todentuntua tuova lisä juhlan järjestämi-

seen. 
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4 Pohdinta 
Juhla pedagogisena välineenä on vähän tutkittu aihealue. Myöskään narratiivi-

sesta pedagogiikasta kotitaloustieteen kentältä ei löydy paljoa tutkimusta. Mie-

lestämme nämä kummatkin ovat toimivia monipuolisen opetuksen järjestämi-

seen. Narratiivisuus motivoi oppilaita ja loi myös toimivan raamin tunnin peda-

gogiselle toteuttamiselle. Hakkarainen, Vuorinen ja Peppanen (2010) nostivat 

esille sen, että narratiivinen pedagogiikka antaa tehokkaan välineen osallista-

van oppimisympäristön rakentamiseen. Juonellinen oppimisympäristö kannusti 

oppilaita oma-aloitteisuuteen ja kysymysten herättämiseen. Tämä haastoi sekä 

meitä opettajina opettamaan toisin, että oppilaita oppimaan uudella tavalla.  

 

Narratiivisuuden ja leikillisyyden toimivuudesta opetuksessa kertoi se, että kun 

noutopöydän antimia kerrattiin yhdessä ennen ruokailun aloitusta, puhuivat jot-

kut oppilaat yhä kutsujen vastauskorttien henkilöiden nimistä: ”Vanessalla oli 

laktoosi-intoleranssi ja Carolina oli gluteeniton…”. Luokan oma opettaja koki, et-

tä oppilaat innostuivat leikillisyydestä ja oppivat kuinka helposti ruokaohjeet ovat 

muokattavissa. Tämä olikin yksi opetuskokeilumme tavoitteista tiedonhaun ja 

ruokakasvatuksen näkökulmasta. Kuten Soljanto ja Palojoki (2015) totesivat ar-

tikkelissaan kotitalousopetuksen tavoitteista, toivoimme oppilaiden saavan ope-

tuskokeilusta irti jotain konkreettista omaan arkeensa. 

 

Lähestymistapamme opetuskokeilun ”opeta toisin” -teemaan ei katsonut tule-

vaisuuteen vaan menneisyyteen. Digitalisaation hyödyntämisen sijasta päätim-

me hyödyntää yhtä maailman vanhimmista tiedon siirtämisen keinoista: tarinaa. 

Meille teknologiset keinot eivät tunnu toisin opettamiselta, sillä ne ovat suuri osa 

omaa arkeamme. Tarinallisuudella ja juhlan avulla keskityimme myös ruoan yh-

teisöllisyyteen. Opetuskokeilua suunnitellessamme narratiivisuuden ja juhlan 

teoreettiset viitekehykset tuntuivat vielä kaukaisilta, mutta sovellettuamme niitä 

käytännössä huomasimme niiden hyödyllisyyden. Narratiivinen pedagogiikka on 

varmasti tulevaisuudessa osana kaikkien meidän opetuskokeilun tekijöiden ope-

tusta. Kotitalousopetuksessa olisi monipuolisesti mahdollisuuksia toteuttaa nar-

ratiivista opetusta ja myös hyödyntää juhlaa pedagogiikan välineenä.  
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5 Summary 
 

This report is part of a course called "Teacher as a researcher of his/her work". 

This course is compulsory for home economics teacher students in the Univer-

sity of Helsinki. The idea of this course is to design a teaching project with the 

main theme "teach differently". This report is written by three students attending 

the course. The theoretical framework and other material of our project was col-

lected in February 2020.  

 

The new Finnish curriculum (FNBE, 2014) engages learning that supports stu-

dents' active role in their own learning. Learning should support students' agen-

cy. Meanwhile the teacher should be able to create meaningful contexts using 

the latest technology. Instead of focusing to the internet and digitalization, we 

wanted to try something that was new for us. The purpose of this teaching pro-

ject is to examine how we could use a celebration as a method of learning. It 

has been recognized earlier that learning through a story or playing a game 

might inspire some students to participate more. There is also some evidence 

that learning in these cases is supported by increased motivation. Afterall there 

is only limited amount of previous studies concerning a celebration or a party as 

a method of learning, so there is a clear gap in the research field.  

 

A celebration is something so simple that we all go through it hundreds of times 

in our lives. Birthdays, graduations, weddings et cetera, they all come and go as 

we grow up. As a host of a party one should be aware of all kinds of different 

eating habbits, food allergies and things that can affect what your guests are 

able to eat. Nowadays there are a lot of special diets. Our idea for the teaching 

project was to give the students some recipes to make food to a party. We also 

gave welcome cards that included some special wishes for the food. The job 

was to first make the recipes match the special needs and then prepare them. 

Because of the nature of the party in question, we decided to serve the food as 

a joint buffet style of table. 
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In our teaching project we also wanted to see if we could teach about different 

diets in a fun and inspiring way. We were lucky to have a class that was very 

motivated to join our project. The class consisted of 12 students who were at 

grade nine and ten. In total, eleven of them participated in the class we were 

teaching. The school we experimented this project was located in the eastern 

part of Helsinki city area.  

 

About one week before the actual teaching project we went to the school to 

meet the class and the teacher. The observing of the students and the class-

room facilities went well and we were excited to put our project in action. While 

the students were cooking, we walked around the classroom observing and tak-

ing some notes for the next week. We also helped the students with some knife 

skills when we saw that our advice was needed. At the end of the class we told 

them a little bit about the next weeks project.  

 

The actual teaching experiment went well and we felt good about it after the 

class. At the beginning of the class we gave a quick presentation about different 

kinds of diets. Shortly after that the groups of four students started to change 

the recipes to match with the special needs written in the cards. The cooking 

time went peacefully while we went around helping the students if they needed 

any advice. At the end of the cooking, the whole group gathered around the buf-

fet table and we discussed about each food and what had been the special wish 

with the recipe.  

 

According to the actual teacher of the class, our project was a success. There 

were some problems with the timing but luckily everyone was finished when the 

class ended. Some of the students came late to the class so we could not start 

right away. After all this delay did not seem to matter to the students. The feed-

back from the students was all positive.  

 

In our opinion using stories and celebration as a way of bringing joyful food ed-

ucation into home economics classes works very well. Of course it depends on 

the class and how easily they take part of this kind of new experiment. On the 

other hand, maybe even ninth grade students are still excited to learn some-
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thing new through a playful approach. Perhaps this kind of teaching method is 

underestimated in the contemporary Finnish schools. All that we can say is that 

we tried something that was new to us and made it work in the classroom. The 

purpose of teaching home economics, as defined in the main theme of the 

course, in a new way, was completed. It taught us that it is necessary to walk 

away from your comfort zone to be able to learn something new.  
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Liite 2.  
Esimerkki kutsukortista 
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Liite 3. 

Kuvat noutopöydän tarjoilujen suunnitelmasta ja valmiista tarjoiluista 
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Liite 4. 

Tuntisuunnitelma 

 

Yhden opetuskerran tuntisuunnitelmarunko 
Alina Leinonen, Lotta Liuska, Lotta Honkanen 
   
B Opetuskerran aihe:  
Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  
Opetuskerran suunnittelua ohjaa käsitys oppilaasta aktiivisena toimijana. 
”Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti et-
tä yhdessä muiden kanssa.” (OPS 2014, s.17). Haluamme myös edistää hyviä 
vuorovaikutustaitoja, sillä sosiaaliset taidot ovat elämässä suuressa osassa. 
Elämme yhteiskunnassa, jossa kaikki tarvitsevat toisiaan. Ryhmässä ja yhtei-
sössä on hyvä oppia toimimaan.  
”Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua ak-
tiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta 
muita kulttuureita kohtaan” (OPS 2014, s.16). On hyvä tuoda esille monipuoli-
suutta ja luovuutta tekemisessä. Tähän pyrimme narratiivisuuden avulla ja käyt-
tämällä juhlaa pedagogisena välineenä 
 
Opetuskerran ydinkysymys (ydinkysymyksiä):  
•Miten juhlat järjestetään? 
•Kuinka huomioin erityisruokavaliot? 
•Miten ruokaohjeita voidaan muokata? 
 
Opetuskerran tavoitteet:  
Oppilaat oppivat narratiivisen pedagogiikan ohjaamana ottamaan huomioon eri-
laisia erityisruokavalioita. Täten opitaan myös vastuullista ja empaattista toimin-
taa osana yhteisöä. Erityisruokavaliot ovat yhä enemmän osana arkeamme eri-
tyisesti niissä tilanteissa, kun vieraita kutsutaan paljon ja kaikki ruokavaliot eivät 
ole ennestään tuttuja. Tämän oppimistehtävän tavoitteena on soveltaa ruokaoh-
jeita erilaisiin ruokavalioihin sopiviksi ja lisäksi tutustua hieman juhlan järjestä-
miseen. 
 
Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?   
Motivointina aiheeseen toimii PowerPoint esitys liittyen juhla-teemaan, sekä juh-
lien vastauskortit, jotka toimivat tehtävänantoina. Myös teema itsessään sekä 
narratiivisen pedagogiikan keinot toimivat motivaattoreina. Oppilaat pääsevät it-
se pohtimaan ruokaohjeita ennen työskentelyvaiheeseen ryhtymistä. Oppilaat 
näin ollen joutuvat lukemaan huolellisesti ohjeet ja soveltamaan niitä. 
 
C Opetuskerran suunniteltu kulku / 14 oppilasta  

1. Alussa: käydään läpi powerpoint ja annetaan ohjeet 
2. Tekeminen: muokataan ruokaohjeet ja valmistetaan ruoat 
3. Lopetus: juhlat ruoan äärellä ja reflektoidaan opittua 

Palautteen antaminen:  
Palautetta annetaan keskittyen kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen on ruokaoh-
jeiden muokkaus, jossa palautteen anto keskittyy siihen, että opettaja tarkastaa 
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onko ruokaohje muokattu toimivasti. Palautetta annetaan myös yhteisesti luo-
kalle pohtien sitä, millaisia mahdollisuuksia eri erityisruokavalioilla on ruokailus-
sa. 
Toinen vaihe palautteen annossa on “juhlahetken” aikana. Keskustellen arvioi-
daan oppilaiden kanssa heidän oppimaansa erityisruokavalioiden huomioimi-
sesta ruoanlaitossa ja siitä, miltä se heistä tuntuu.  
 
Kriittiset kohdat:  

x Ruokaohjeiden muokkaus (opettajilla valmiina muokatut ohjeet varmuu-
den vuoksi) 

x Ruoanlaiton ajoitus niin, että kaikki olisivat valmiina yhteistä juhlahetkeä 
varten 

 
Kirjoitetaan taululle:  
Ohjeet: 
2x Ruisnapit savulohitäytteellä tai katkaraputäytteellä (kotitaloustaito s. 80-81) (Lakto-
ovo-vegetaristi/Vegaaninen) 
Juustosarvet (kotitalouden perustaidot s. 228) (Gluteeniton) 
Kinkkukiekot (Kotitalouden perustaidot s. 241) (Kosher) 
Makeat leivonnaiset voisivat olla esim. 
2x Kääretorttu (Kotitalouden perustaidot s. 231; Taituri s. 233) (Gluteeniton, laktoo-
siton) 
2x Pikkuleivät (Maistuu hyvältä s. 215) (Pähkinätön, gluteeniton tai vegaaninen) 
 
Materiaalit: 
Powerpoint –esitys, kutsukortit, valmiit sekä valmiiksi muokatut ruokaohjeet, 
oppikirjat, teknologiset tiedonhaun välineet, ruoanvalmistuksen välineet, ruoka-
aineet 
 
Havainnollistaminen: erityisruokavaliot on havainnollistettu kutsuvastauksissa, 
joissa myös ohjeistus ja vinkkejä tiedonhakuun 
 
Työnjako (pöytäryhmittäin): 2-3 hengen ryhmissä  
  
 

Ajankäyttö Tehtävä ja sen 
tavoite 

Opetustapahtu-
man organisoin-
ti: Oppimisteh-
tävät, opetus-
menetelmät ja 

kriittiset kohdat 

Materiaalit ja vä-
lineet ja oppi-
misympäristö 

Tehtävän tavoit-
teen saavut-

tamisen arvio-
inti 

         
 8:15? 
5min 

  

Opeharkkarien 
esittely ja tunnin 

aloitus 

      

  
8:20 

10 min 
 
 

 
Aiheen aloitus ja 
tehtävien läpi-

käynti  

 
Käydään läpi juh-
latilannetta ja jae-

taan tehtävät  

 
PowerPoint  

 
 

  

 
8:30 

15 min 

 
Oppilaat muok-
kaavat reseptit 

 
Oppilaat toimivat 
pareittain, ruoka-

  
Tulostetut ruoka-
ohjeet, kynät, ha-

 
Arvioidaan sanal-
lisesti, onko ruo-



 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:45 
 45 min 

 
 
 
 
 

9:30 
15 min 

 
 

9:45 

sopiviksi  
 
 

Keskustellaan eri 
erityisruokavali-
oista ja mahdolli-
suuksista ruoka-
ohjeiden muok-

kaukseen 
 

Oppilaat laittavat 
ruoat 

 
Ruoat laitetaan 
esille yhteistä 

“juhlahetkeä” var-
ten 

 
Yhteinen ruokailu 
ja opitun reflek-

tointi 
 

Tunnin lopetus 

ohjeet tulee muo-
kata oikein  

 
 

kulaitteet, oppikir-
jat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruokaohjeet, 
keittiövälineet 

 
Ruokailuvälineet, 

tarjoiluastiat 

kaohjeet osattu 
muokata oikein  

 
 
 
 
 
 
 

Arvioidaan kes-
kustellen ovatko 
oppilaat oppineet 
vastuunkantoa 

yhteisöllisistä ta-
pahtumista ja 

kaikkien hyvin-
voinnista 

          
  
Lähteet: 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPS) 2014. Opetushallitus. 
Verkkosivut www.oph.fi.  
  
 


