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1 Johdanto 
 

Kasvatustieteessä on jo pidemmän aikaa keskusteltu informaalia oppimista 

hyödyntävästä pedagogiikasta, mutta käytännön toteutus peruskoulun konteks-

tissa on saattanut jäädä melko pieneen osaan. Informaali oppiminen ja siihen 

sisältyvä tiedon hankkiminen, tiedon luomisen prosessiin osallistuminen sekä 

tiedon jakaminen ovat itse asiassa diginatiiveille ja laitteiden parissa kasvaneille 

nuorille melko luontainen tapa oppia. (Kumpulainen ym., 2010, s. 83.) Siksi sitä 

onkin pyritty tuomaan esille opetussuunnitelmassa ja pyritty kannustamaan kou-

luja esimerkiksi pelillisyyden käyttöön. 

 

Informaali oppiminen ja digitalisaation hyödyntäminen on saatettu aiemmin 

nähdä enemmänkin erillisenä lisänä opetukseen (Kumpulainen ym., 2010, s. 

83). Kun nyt keväällä 2020 olosuhteiden pakosta opetus tulikin nopeasti muut-

taa etätoteutukseen sopivaksi, on ollut valtavasti hyötyä, jos koulussa on jo 

aiemmin hyödynnetty digitaalisia alustoja tai informaalia oppimista. Erityisen 

tärkeää on huomioida lähdekritiikin ja eettisten asioiden merkitys verkkopalve-

luiden käytössä opetuksessa. Toisaalta tämä opettaa nuoria myös arjessa ny-

kyisin tarvittavaan lähdekriittisyyteen, joten vaikutus näkyy mahdollisesti laa-

jemmallekin ja toimii oppiainerajoja ylittävänä. 

 

Toteutimme opetuskokeilun osana maisterivaiheen Opettaja työnsä tutkijana -

opintojaksoa. Opintojakson ajoitus osui COVID-19 aiheuttaman pandemian ai-

kaan, jonka vuoksi Suomessa päätettiin sulkea koulut. Olimme ehtineet sopia 

ruokakulttuureihin liittyvän toteutuksen koillishelsinkiläisen peruskoulun kotita-

lousopettajan kanssa, joten päätimme soveltaa alkuperäisen suunnitelmamme 

etäopetukseen soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Etäopetuksessa pyrimme hyö-

dyntämään digitaalisia alustoja ja pelillistä toteutusta. 

 

Ruokakulttuurien teema ja kansainvälisyys sopivat lopulta hyvin toteutettavaksi 

etäyhteydessä. Fyysisiä kohtaamisia ja matkustelua on Suomessa tänä kevää-

nä rajoitettu. Luomamme peli antaa oppilaille mahdollisuuden matkata maail-
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mankartalla tehtävästä toiseen sekä löytää omasta arjestaan ja keittiöstään 

kansainvälisyyttä ruoka-aineiden muodossa. Pelillisyyden käyttö oli ollut suunni-

telmissamme alusta asti mukana, joten oli luontevaa hyödyntää sitä etäopetuk-

sessa. Kokosimme yhdeksännen luokan oppilaille suunnatun pelin, joka kotita-

lousopettajan toiveiden mukaisesti toimi kokoavana ja ruokakulttuureja kertaa-

vana pelinä. Peliä ei lopulta päästy kokeilemaan oppilaille, sillä kulunut kevät on 

tuonut opetukseen monenlaisia haasteita, joiden vuoksi pelille ei jäänyt tilaa 

opetusryhmien aikatauluun.  

 

Koko opintojaksomme teemana on ollut opeta toisin -ajattelu, johon nämä poik-

keusolot loivat todellisen toisin tekemisen asetelman. Alkuperäinen suunnitel-

mamme Amazing race -tyyppisestä pelillisestä toteutuksesta sovellettiin etäto-

teutukseen sopivaksi. Pyrimme siis kääntämään perinteisen koululuokkaan 

ryhmissä toteutettavaksi suunnitellun opetuskokeilun verkkoalustoihin sopivaksi 

siten, että oppilaat voivat suorittaa oppitunnin asiasisällön etänä itsenäisesti. 

 

Käsittelemme raportissamme ensiksi kokeilumme taustalla olevaa oppimiskäsi-

tystä. Tämän jälkeen pohdimme laajemmin pelillisyyden ja digitaalisuuden toi-

mivuutta nykypäivän opetuksessa. Sitten esittelemme opetuskokeilumme ja lo-

puksi pohdimme sen soveltuvuutta vallinneisiin poikkeusoloihin, mutta toisaalta 

myös opetukseen normaalioloissa. 
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2 Oppimiskäsityksen ja opetussuunnitelman yhteys 
opetuskokeiluun 

 

Tässä luvussa kuvaamme, miten opetuskokeilumme taustalla vaikuttava sosio-

konstruktivistinen oppimiskäsitys on yhteydessä opetuskokeiluumme. Lisäksi 

käsittelemme pelillisen opetuskokeilumme yhteyttä perusopetuksen opetus-

suunnitelmaan. 

 

2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on Suomessa melko uusi suuntaus. Op-

pimiskäsitys pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja se on kehittynyt kon-

struktiivisen oppimiskäsityksen kautta (Kauppila, 2007, s. 9, 12, 48).  Tämä op-

pimiskäsitys on vallallaan nykyopetussuunnitelmassa, jossa korostuu oppilaan 

rooli aktiivisena toimijana sekä oppimisen tapahtuvan vuorovaikutuksessa tois-

ten kanssa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet [POPS], 2014, s. 

17). 

 

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppimisen ajatellaan olevan tois-

ten kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tiedon kumuloitumista. Sosiokon-

struktivistisuus korostaa yhdessä oppimisen hyötyjä, mutta oppimisprosessit ja 

tiedon rakentuminen on silti yksilöllistä. (Kauppila, 2007, s. 121). Sosiaaliset 

vuorovaikutustilanteet mahdollistavat tiedon yksilöllisen rakentumisen (Wenger, 

2009, s. 210, 215). Vuorovaikutuksellisuus oppimisessa tukee oppilasta muun 

muassa luomalla opiskeluun sisäistä motivaatiota, jossa on olennaista oppijan 

oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus (Toivola, Peura & Humaloja, 2017). Opettaja 

voi auttaa oppilaan sisäisen motivaation heräämistä laatimalla ja läpikäymällä 

tavoitteita yhdessä oppilaiden kanssa (Kauppila, 2007, s.127–129, 136). Sosio-

konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opettajan rooli on yhä enemmän oh-

jaava ja kannustava, jotta oppilas kehittyy uuden tiedon luojana (Kauppila, 

2007, s. 50–52).  
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Yksi sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen tunnetuimmista teorioista on Lev 

Vygotskin teoria lähikehityksen vyöhykkeellä oppimisesta (Kauppila, 2007, s. 

80; Toivola ym., 2017). Oppiminen lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa mestari-oppipoika ajatuksella, jossa oppijan toimintaa ohjaa tai-

don jo osaava. Tällainen kokemuksellinen oppiminen vahvistaa oppimisproses-

sia ja mahdollistaa tiedon paremman sisäistämisen. Lähikehityksen vyöhyke 

mahdollistaa oppijan kehitystä taidon osaajaksi samalla kun kehittyy kyky työs-

kennellä tulevaisuudessa vastaavan ongelman parissa itseohjautuvasti. (Kaup-

pila, 2007, s. 79–81.)  

 

Valitsimme sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen sen oppilaita osallistavan 

luonteen takia, osallisuus ilmenee sosiokonstruktivistisessa oppimisessa oppi-

laille asetetun aktiivisen roolin muodossa, joka sopii pelilliseen opetusmenetel-

mään erinomaisesti. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on luontevaa liittää 

kotitalousopetukseen, sillä kotitalous on taitoaine ja taitoja oppii parhaiten te-

kemällä, tutustumalla ja itse kokeilemalla (Haverinen, 2009, s.1–3). Koemme, 

että kansainvälisten ruokakulttuurien opettamiseen sosiokonstruktivistinen op-

pimiskäsitys sopii hyvin, sillä, oppilaat pääsevät itse tutkimaan ja oppimaan 

ryhmässä erilaisista ruokakulttuureista pelillisyyden avulla. 

 

Suunnittelimme toteuttavamme oppilaita aktivoivan yhteistoiminnallisen Ama-

zing race -pelin, jossa olisimme voineet hyödyntää sosiokonstruktivistista oppi-

miskäsitystä. Pelissä oppilaat olisivat päässeet kilpailemaan vuorovaikutteisesti 

ryhmissä toisiaan vastaan ja suorittamaan annettuja tehtäviä. Oppitunti olisi si-

sältänyt asioiden yhdistelyä, yhdessä pohtimista ja asioiden ratkaisemista, mo-

nin eri tavoin toimimista ja liikkumista. Oppilaat olisivat kulkeneet rasteilla 

eteenpäin vihjeiden avulla. Jokaisen rastin suoritettuaan ryhmä olisi saanut pa-

lasen ruokaohjeesta, jotka yhdessä olisivat pelin lopussa muodostaneet ruoka-

ohjeen, jonka oppilaat olisivat vielä ryhmittäin päässeet toteuttamaan. Oppitun-

nin lopuksi ruoat olisi koottu yhteiseen noutopöytään ja oppilaat olisivat pääs-

seet yhdessä maistelemaan eri maiden makuja ja keskustelemaan niistä yh-

dessä. 
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Opetusharjoittelumme alussa Suomi kuitenkin siirtyi poikkeustilaan koronaviruk-

sen vuoksi, ja koulut siirtyivät etäopetukseen. Sosiokonstruktivismi vaikuttaa 

edelleen opetusharjoittelumme taustalla, mutta sovelluksen toteuttamista 

olemme joutuneet hieman muuttamaan vallalla olevan tilanteen takia. 

Sovimme ohjaavan opettajan kanssa etäopetukseen soveltuvasta oppitunnista, 

jossa hyödyntäisimme pelillisyyttä ja digitaalisia laitteita, kuten olimme jo aikai-

semmin suunnitelleet. Ryhmäpeliä emme poikkeustilan takia päässeet kuiten-

kaan toteuttamaan vaan peli suunniteltiin soveltuvaksi yksilöpelaamiseen. Valit-

simme pelialustaksi seppo.io:n (kts. Luku 3 Oppimisympäristö), joka mahdollisti 

pelillisen elementin opetuskokeilussa. Koimme tämän motivoivan oppilaita in-

nostumaan oppimisesta ja oppitunnin suorittamisesta myös kotoa käsin. Sepos-

sa pääsimme toteuttamaan Amazing race -peliin suunnitellut tehtävät hieman 

muokatussa muodossa, mutta tehtävien ajatus ja sisällöt pysyivät samana. 

Seppo.io sopii tämänhetkiseen poikkeustilanteeseen sekä sosiokonstruktiivi-

seen oppimiskäsitykseen, sillä pelillisyys ja oppilaiden osallisuus toteutettiin teh-

tävien avulla kotoa käsin. Tehtävät olivat suunniteltu niin, että ne mahdollistivat 

oppilaiden toimimisen omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. Aktivoimme pelin 

välityksellä oppilaita liikkumaan kotonaan suorittaessaan tehtäviä. Joidenkin 

tehtävien suorittamiseen oppilaille luotiin mahdollisuus käyttää myös videota, 

kuvia ja ääntä tekstin lisäksi. Näin oppilaat pääsisivät pelatessaan itse toimi-

maan aktiivisesti oppimisprosessissaan ja kehittämään omaa tietotaitoaan. 

 

2.2 Ruoka- ja tapakulttuurit opetussuunnitelmassa 
 

Opetussuunnitelma on osa moniosaista ohjausjärjestelmää, jonka päämääränä 

on taata tavoitteellinen ja tasa-arvoinen opetus, sekä auttaa ja tukea oppilaita 

heidän kasvussaan, kehityksessään ja oppimisessaan. Opetussuunnitelma oh-

jaa ja toimii työkaluna koulujen toiminnassa ja henkilökunnan työssä. (POPS, 

2014, s. 9.) 

 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

määrittelevät, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan tai syrjiä min-

kään henkilöön liittyvän syyn kuten kielen, etnisen tai kansallisen alkuperän, 

kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, sek-
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suaalisen suuntautumisen, iän, sukupuolen tai mielipiteen liittyvällä perusteella. 

Jokaisella on oikeus elämään, omaan kieleen ja kulttuuriin sekä uskontoon 

(Suomen perustuslaki 11.6.1999/731). Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mu-

kaan koulutuksen velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta, sekä arvioitava sen 

toteutumista toiminnassaan. Näin myös koulut ovat velvoitettuja opetuksessaan 

ja toiminnassaan noudattamaan, toteuttamaan ja arvioimaan tasa-arvon ja yh-

denvertaisuuden sekä lakien toteutumista. Kulttuuri-, ja arvokasvatus voi olla 

suuressa roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnalli-

sista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) määrittää, että ope-

tuksen ja kasvatuksen tavoitteena on edistää ja tukea maailmankatsomuksellis-

ten ja uskonnollisten, sekä aatteellisten perinteiden ymmärtämistä, sekä erilai-

suuden kunnioittamista ja yhteistyökykyä eri ryhmien välillä. Kouluympäristössä 

erilaiset identiteetit, uskonnot ja katsomukset kulkevatkin vierekkäin ja ovat ko-

ko ajan vuorovaikutuksessa ja oppilaat tutustuvat erilaisiin kulttuureihin ja tapoi-

hin (POPS, 2014, s. 28). 

 

POPS:ssa (2014, s. 16) kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja kult-

tuurien välinen vuorovaikutus edistää kulttuurisesti kestävää kehitystä. Suoma-

lainen perusopetus muotoutuu, sekä suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, että eri 

kulttuurien vuorovaikutuksesta. Opetuksen on avustettava oppilaiden oman kult-

tuuri identiteetin rakentumista ja tuettava kiinnostusta muita kulttuureita koh-

taan, joka auttaa oppilaita näkemään asioita erilaisista olosuhteista ja elämänti-

lanteista käsin, sekä tarkastelemaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden katkeamattomana kokonaisuutena. (POPS, 2014, s. 16, 18.)  

 

Monikulttuurisuutta käsitellään monissa oppikirjoissa ja niiden tarkoituksena on 

tutustuttaa oppilaat oppiaineesta riippuen eri maiden ja kulttuureiden kieleen, 

maantietoon, tapoihin ja elämään. Oppikirjat saattavat kuitenkin näyttää kulttuu-

rit muuttumattomina ja stereotyyppisinä, joka saattaa vääristää käsitystä kulttuu-

reista. (Dervin & Keihäs, 2013, s. 33–34.) Useisiin erilaisiin tapoihin, käytäntöi-

hin ja katsomuksiin tutustuminen, sekä kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomus ra-
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jojen ylittäminen oppimisessa kehittää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. 

(POPS, 2014, s. 16, 18.) 

 

Arvokasvatus ja keskustelu kouluissa on tärkeää, sillä monimediainen tiedonvä-

litys, globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat hel-

posti nuorten arvomaailmaa. Oppilaita tulee ohjata tunnistamaan ja nimeämään 

erilaisia kohtaamiaan arvoja, sekä luomaan omaa arvoperustaansa. Kouluhen-

kilökunnan kunnioittava ja avoin suhtautuminen erilaisiin koteihin, uskontoihin, 

katsomuksiin, perinteisiin sekä kasvatuksellisiin näkemyksiin on tärkeää ja ra-

kentaa hyvää vuorovaikutuksen perustaa. (POPS, 2014, s. 15.) 

 

Kotitalouden opetuksen tavoitteena on tarjota ja opettaa taitoja, asenteita ja 

toimintavalmiuksia kestävään ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan, jossa 

oppilaat kasvavat toisistaan huolehtiviksi yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi 

(POPS, 2014, s. 437). Kotitalousopetuksessa tuodaan esille ruoka ja tapakult-

tuuria sekä erilaisia kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä ja kotita-

louksien perinteitä (POPS, 2014, s. 438–439).  

 

2.3 Laaja-alainen osaaminen 
 
Laaja-alainen osaaminen on tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 

muodostama kokonaisuus, jossa tietoja ja taitoja osataan käyttää olosuhteiden 

vaatimalla tavalla (POPS, 2014, s. 20). POPS:ssa (2014, s. 20–24) laaja-

alaiseen osaamiseen määritellään 7 osa-aluetta, joita ovat (L1) ajattelu ja oppi-

maan oppiminen, (L2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, (L3) it-

sestä huolehtiminen ja arjen taidot, (L4) monilukutaito, (L5) tieto- ja viestintätek-

nologinen osaaminen, (L6), työelämätaidot ja yrittäjyys ja (L7), osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Nämä osa-alueet linkit-

tyvät useilla eri tavoilla toisiinsa. Niiden yhteinen tavoite on kasvattaa oppilaita 

itseään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka tiedostavat omat vahvuutensa 

ja kehittymismahdollisuutensa. (POPS, 2014, s. 20.) 

 

Maailma on kulttuurisesti, uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti mo-

ninainen ja kulttuurisesti kestävä elämäntapa sekä moninaisessa ympäristössä 
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eläminen ja toimiminen vaativat ihmisoikeuksien kunnioitusta, kulttuurista tietoi-

suutta sekä arvostuksen ja vuorovaikutuksen taitoja. Jokaisen on tärkeää tun-

nistaa kulttuurien, uskontojen ja katsomusten vaikutukset yhteiskunnassa, sekä 

asiat mitä ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Perusopetuksessa 

oppilaita ohjataan näihin taitoihin, jotta oppilaat oppivat arvostamaan elinympä-

ristöään ja kulttuuriperinteitä sekä näkemään kulttuurinen moninaisuus voima-

varana. (POPS, 2014, s. 21.) 

 

Oppilas on aktiivinen toimija, jota tuetaan ja kannustetaan koulumaailmassa 

asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia yksin ja yhdessä käyttäen 

apuna kieltä, kehollisuutta ja aisteja. Kun oppilas tunnistaa omat tapansa oppia, 

hän pystyy toimimaan yhä itseohjautuvammin. (POPS, 2014, s. 17.) Erilaiset 

työtavat valitaan oppilaiden kiinnostusten, tarpeiden ja edellytysten mukaan ja 

työtapojen vaihtelu luovat iloa oppimiseen ja tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia 

osoittaa osaamistaan eri tavoin. Erilaiset työtavat tukevat oppilaan oppimista, ja 

kokemukselliset ja toiminnalliset tavat lisäävät motivaatiota, itseilmaisun ja vuo-

rovaikutuksen- ja yhdessä toimimisen kykyä, sekä tuovat oppimiseen elämyk-

sellisyyttä. (POPS, 2014, s. 30.) Oppilaille tuleekin tarjota erilaisia tapoja kehit-

tää oppimistaan. Taitoja tulee harjoitella perinteisissä oppimisympäristöissä, se-

kä monimediaisissa, teknologiaa monin eri tavoin hyödyntävissä ympäristöissä. 

(POPS, 2014, s. 22–23.) 

 

Erilaiset toiminnalliset työtavat kuten leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus ja ko-

keellisuus tekevät oppimisesta hauskempaa ja edistävät luovaa ajattelua ja oi-

valtamista. Tutkiva ja luova työskentely ja yhdessä toimiminen lisäävät ja vah-

vistavat oppimaan oppimisen, sekä ajattelun taitoja. (POPS, 2014, s. 20–21.) 

Esimerkiksi pelien avulla arkista maailmaa voidaan tarkastella tarinan muodos-

sa, jolloin arkisista asioista ja oppi sisällöistä voidaan tehdä eri tavalla kiinnos-

tavia (Laakso, 2012, s. 5). Tieto ja viestintäteknologiaa käytetään globaalisti 

kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja oppilaita opastetaan tieto ja viestintä-

teknologiseen (tvt) osaamiseen niin, että oppilaat ymmärtävät tvt:n käyttö- ja 

toiminta periaatteet, saavat kokemuksia kansainvälisestä vuorovaikutuksesta 

tvt:n välityksellä, oppivat käyttämään sitä työskentely apuvälineenään ja toimi-

maan vastuullisesti ja turvallisesti tvt-maailmassa (POPS, 2014, s. 23). Pelilli-
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syyden ja oppilaiden oman toiminnallisuuden ja osallistamisen kautta pystyim-

me toteuttamaan eri maiden ruoka kulttuurisuuden aihe alueemme niin, että op-

pilaat saivat toimia aktiivisessa roolissa oppimisessaan sekä pääsivät opettele-

maan tvt-välineiden käyttöä apuvälineenä työskentelyssään. 
 
3 Oppimisympäristö 
 
Opetuskokeilu suunniteltiin toteutettavaksi Koillishelsingissä sijaitsevan koulun 

yhdeksännen luokan ryhmälle etäopetukseen soveltuvana. Etäopetuksen väli-

neeksi valikoitui sähköinen oppimisympäristö Seppo.io. Sähköinen oppimisym-

päristö mahdollistaa opiskelun kotoa käsin puhelimen tai tietokoneen välityksel-

lä. Oppimiskokeilu jäi koulun teknisten ongelmien takia toteuttamatta ja toisella 

kokeiluyrityksellä oppilailla oli ongelmia oppia vallitsevan etäopetuksen aikana, 

joten tämäkin yritys jouduttiin perumaan.  

 

3.1 Pelillisyys opetuksessa  
 

Perinteisesti opetuksessa on ajateltu, että oppilas oppii, kun hän altistuu opetet-

tavalle ainekselle. Tähän perustuu perinteinen opetustapa, jossa opettaja kertoo 

asioita ääneen ja oppilas kuuntelee hiljaa. Asioiden oppiminen tarvitsee kuiten-

kin myös oppijan aktiivista huomiota ja mielenkiintoa. (Järvilehto, 2015, s. 219.) 

Tästä syystä johtuen perinteinen tapa luennoida ei sovi kaikille oppijoille, sillä 

erityisesti peruskoulussa oppijoilla ei välttämättä ole omaa itsekuria ja kykyä pi-

tää mielenkiintoa opetettavassa asiassa. Hiljaa istuessa ajatus saattaa harhailla 

ja tarkkaavaisuus häiriintyy helposti.  

 

Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen helpottuu, kun oppijan sisäinen motivaatio 

saadaan herätettyä. Oppiaineksen esittäminen kiinnostavassa muodossa voi 

toimia sisäisen motivaation herättäjänä. Oppimispelit sopivat tällaiseen tarkoi-

tukseen mainiosti. (Järvilehto, 2015, s. 219.) Pelien hyödyntäminen opetukses-

sa on siis tehokas keino motivoida oppilaita. Motivaatio on helpointa pitää yllä, 

jos peli etenee oppijan tekemisen myötä. Motivaation pelaamiseen luo haus-

kuus, johon voi vaikuttaa tekemällä pelistä teknisesti, sisällöllisesti ja ulkoasulli-

sesti huolitellun. (Vähähyyppä, 2011, s. 21–22.) 
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Pelit voivat toimia tarkkaavaisuuden ylläpitämisen apuna myös siksi, että pelien 

maailmassa on helppo saavuttaa flow-tila. Flow-tilalla viitataan ilmiöön, jossa 

toimija uppoutuu tehtäväänsä niin syvästi, että hänen tietoisuutensa ja toimin-

tansa sulautuvat yhteen. Flow-tilan ylläpitoon vaikuttaa keskeisesti flow-kanava, 

jolla tarkoitetaan tasapainoa turhautuneisuuden ja tylsistyneisyyden välillä. Tä-

mä tarkoittaa pelillisyyden kannalta sitä, että pelin vaikeustaso pysyy sopivan 

haastavana ja pelaajalla on mahdollisuus edetä pelissä. (Järvilehto, 2015, s. 

220–223.) Samaa tasapainoa vaikeustasossa kuvaa Vygotskin lähikehityksen 

vyöhyke, jossa oppimisesta tulee mielekästä ja motivoivaa. 

 

Pelaamista koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että pelien pelaaminen on li-

sännyt silmän ja käden koordinaatiota sekä kehittänyt reaktioaikaa ja tilan hah-

motuskykyä (Pelikasvattajan käsikirja, 2013). Pelatessa aivot siis todella tekevät 

töitä ja kehittävät toimintaa monella eri osa-alueella. Tällä voitaisiin selittää 

myös sitä, miksi pelaaminen toimii opettavana ja pelatut asiat jäävät helpommin 

mieleen.  

  

Pelien yhteyttä tarkkaavaisuuteen onkin tutkittu jonkin verran ja löydöksiä on 

tehty. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tutkittiin paljon ja vähän videopelejä pelaavien 

nuorten tarkkaavaisuuden kehittymistä ja pyrittiin selvittämään, kehittääkö vi-

deopelien aktiivinen pelaaminen visuaalista tarkkaavaisuutta ja siirtyykö kehitys 

muihinkin arkisiin tehtäviin (Green & Bavelier, 2003). Tämä siirtovaikutus on 

kaikessa oppimisessa olennaista, sillä koulun luokkaopetuksessakin ihanteellis-

ta olisi, että opetuksessa opitut asiat siirtyvät oppijan omaan elämään ja arkeen 

eivätkä jää yksittäisten tehtävien suorittamisen oppimisen tasolle.  

  

Kokeessa havaittiin, että videopelien pelaaminen oli kehittänyt tarkkaavaisuu-

den kapasiteettia laajemmaksi ja tarkkaavaisuuden laajentuminen oli siirtovaiku-

tuksella siirtynyt muihinkin tehtäviin kuin pelaamiseen (Green & Bavelier, 2003). 

Tämä toimii jälleen todisteena siitä, että pelaamisella on yhteys aivojen toimin-

taan ja täten jopa niiden muovautumiseen. 
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Toisaalta on taas hyvä huomioida, että pelillisyyden käyttämistä suoraan ope-

tuksessa on tutkittu melko vähän. Kuitenkin pelejä ja pelaamista on tutkittu niin 

paljon eri näkökulmista, että pelaamisella voidaan osoittaa olevan tehostavia 

vaikutuksia oppimiseen, erityisesti muun aineiston rinnalla. Pelaamisesta hyöty-

vät todennäköisimmin eniten ne, keille perinteinen luokkaopetus ei syystä tai 

toisesta sovi. Toisaalta tulee myös ottaa huomioon, että kaikki eivät nauti pe-

laamisesta samalla tapaa ja koska pelillisyyden mielekkyys motivoi ja tehostaa 

oppimista, tulokset eivät ole kaikkien oppilaiden kohdalla välttämättä samanlai-

sia. Lisäksi pelillisyys saattaa lisätä joidenkin oppilaiden kohdalla oppimisen 

mielekkyyttä, vaikka se ei parantaisikaan oppimistuloksia. (Pelikasvattajan käsi-

kirja, 2013.) 

 

Opetuksen pelillisyyteen liittyy myös haasteita. Usein esiin nousee kaksi ongel-

maa. Ensinnäkin pelillisyyden hyödyntäminen vaatii opettajalta lisätyötä, sillä 

peli täytyy joko tehdä itse tai se tulee hankkia jostain valmiina ja tutustua sen 

hyödyntämismahdollisuuksiin (Pelikasvattajan käsikirja, 2013, s. 67). Tässä 

opetuskokeilussa loimme pelin, jota voi hyödyntää yhdeksännen luokan oppilail-

le yhden oppitunnin korvaavana suorituksena. Pelin luomiseen meni varmasti-

kin enemmän aikaa, kuin yhden oppitunnin suorittamiseen luokkahuoneessa. 

Toisaalta taas nyt kun peli on tehty, sitä voi hyödyntää monelle eri ryhmälle. 

Olisikin hyödyllistä, jos opettajilla olisi käytössään enemmän valmiita ja toimivik-

si testattuja opetuspelejä esimerkiksi jonkin järjestön tai työryhmän toimesta 

verkkopalveluissa. 

 

Toiseksi pelillisen suorituksen arviointi koetaan haastavaksi siksi, että pelkkää 

pelin lopputulemaa ei voida käyttää arvioinnissa (Pelikasvattajan käsikirja, 

2013, s. 67). Arvioinnin haastetta voisi yrittää ratkaista ainakin siten, että opetta-

ja käyttää pelillisyyttä opetuksen lisänä, jolloin sen mahdolliset vaikutukset nä-

kyvät myös muissa arvioitavissa osa-alueissa. Tällöin opettajan ei tarvitsisi arvi-

oida pelkästään pelillistä suoritusta, vaan ennemminkin taidon tai tiedon oppi-

mista kokonaisuudessaan. 
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3.2 Digitaalisuus koulussa  
 

Tietotekniikan käyttö koulussa on jäänyt selvästi jälkeen 2000-luvulla verrattuna 

kansainväliseen kehitykseen. Älylaitteet ovat arkipäivää vapaa-ajalla, mutta niitä 

ei yleensä saa käyttää oppitunneilla. Tietotekniikkaa käytetään opettajajohtoi-

sesti ja vain harvoin oppilaat pääsevät itsenäisesti käyttämään niitä opetustilan-

teissa. (Ruth, 2015, s. 239–240.) Ylioppilaskokeiden sähköistyminen on nosta-

nut tietotekniikan käytön keskusteluun ja sähköisiä materiaaleja pidetään hyvä-

nä tapana monipuolistaa opetusta (Ruth, 2015, s. 243–244). Digitaalisuuden tu-

lisi koskettaa koko koulua eikä pelkästään osaa siitä. Teknologia ei ole itsetar-

koitus vaan väline koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Niemi, Vahtivuori-Hänninen, Aarnio & Kynäslahti, 2014.) 

 

Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeessa ilmeni, että vain pieni 

osa opettajista käyttää e-oppimateriaaleja sujuvasti ja monipuolisesti sekä heillä 

on erityisesti syvällinen pedagoginen käsitys teknologian käyttötarkoituksesta 

opetuksessa. Enemmistö opettajista käyttää tietotekniikkaa hyvin suppeasti. Li-

säksi heidän teknisissä taidoissaan voi olla paljon kehitettävää. Suuri osa eten-

kin nuorista opettajista käyttävät monipuolisesti eri tietoteknisiä alustoja, mutta 

pedagogisissa käyttötavoissa on vielä sisäistettävää. (Ilomäki, 2012, s. 7–8.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s, 284) digitaalisuus 

on keskiössä laaja-alaisissa osaamistavoitteissa: tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen (L5). Tavoitteessa korostuu tieto- ja viestintäteknologian käyttö luon-

tevana osana oppimista. Tavoite kattaa muun muassa käytännön taidot, vas-

tuullisen ja turvallisen toiminnan sekä tiedonhallintataitojen oppimisen.  

 

Opettajan rooli on tärkeä digitaalisessa oppimisessa. Opettajaa tarvitaan oh-

jaamaan, kannustamaan sekä luomaan läsnäoloa. Digitaalisuus ei voi korvata 

ihmisten kohtaamisia. (Sankila, 2015, s. 28.) Teknologia mahdollistaa palaut-

teen antamisen oppilaalle, silloinkin kun opettaja ei ole fyysisesti läsnä. Jatku-

van palautteen antaminen pitää motivaatiota koulutyön tekemiseen yllä. (Sanki-

la 2015, s. 26.) Digitaalisuus myös mahdollistaa yksilöllisen kehittymisen ja siinä 
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ohjaamisen helposti (Sankila, 2015, s. 27). Oppitunteja on myös helppo mu-

kauttaa ryhmän mukaan sekä mahdollistaa eritasoisten oppilaiden eriyttämisen 

(Sakomaa, 2015, s. 116). Tietotekniikka sopii erityisen hyvin laajempaa ymmär-

rystä kehittävien tehtävien tekemiseen. Se mahdollistavat myös työelämä- ja 

yhteiskuntataitojen kehittymisen erilaisia ryhmätehtäviä tekemällä. (Sakomaa, 

2015, s.13.)   

 

Digitaaliset oppimateriaalit lisäävät usein oppimisen motivaatiota sillä digitaali-

suus mahdollistaa kiinnostavampien tehtävien suunnittelua sekä tehtävät voivat 

olla vaihtelevampia ja sisältäen monipuolisia materiaalia artikkeleiden, animaa-

tioiden ja videoiden tavoin. Monipuolisista lähteistä oppiminen lisää myös mo-

nilukutaitoa. (Sakomaa, 2015, s. 116.) Haasteina digitalisoitumiselle on oppilai-

den keskittyminen muihin asioihin sekä opettajien epävarmuuden tunne tieto-

teknisiin taitoihin liittyen (Sakomaa, 2015, s. 114). Myös laitteiden ja verkkoyh-

teyksien riittävyys on haasteena opetuksen digitaalisuuden lisäämisessä (San-

kila, 2015, s. 27). Opettaja voi kehittää digiosaamistaan tutustumalla erilaisiin 

verkkopalveluihin, apua ohjelmien ja laitteiden käyttöön sekä ohjausta kuinka 

verkkopalveluja voi soveltaa pedagogisesti mielekkäästi (Suominen, 2018, s. 

179). 

 

Pedagogisesti laadukas e-oppimateriaali on käytettävissä joustavasti oppilaan 

osaamisen tason, tarpeiden sekä kiinnostuksen mukaan. Oppimateriaali aktivoi 

ajattelua sekä tukee myös yhteisöllistä pitkäkestoista työskentelyä. Materiaalis-

sa keskitytään opittavan ilmiön tai aiheen ydinasioihin sekä se tarjoaa tukea op-

pimisen taitojen kehittymiseen. Hyvä e-oppimateriaali on myös teknisesti help-

pokäyttöinen ja ulkoasu tukee pedagogisia ja sisällöllisiä tavoitteita. (Ilomäki, 

2012, s. 11.) 

 

Uskomme, että Koronaviruksen aiheuttama etäopiskelun myötä tietoteknisten 

sovellusten käyttö lisääntyy opetuksessa niin poikkeusoloissa kuin sen päätyt-

tyä. Monia sovelluksia saa käyttää viruksen aiheuttamassa poikkeustilassa il-

maiseksi ja se tuo monipuolisuutta opetuksessa käytettäviin sovelluksiin. Etä-

koulun aikana opettajat ja oppilaat harjaantuvat sovellusten käytössä ja niistä 

tulee kiinteä osa oppimisprosessia. 
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4 Opetuskokeilun toteutus 
 

Loimme sähköiseen ympäristöön kansainvälisiin ruokakulttuureihin sopivan 

maailmankarttateeman, jossa oppilaat pääsevät ratkomaan ruokakulttuuriaihei-

sia tehtäviä. Ruokakulttuuria on käsitelty aiemmilla tunneilla ja tehtävät toimivat 

opitun kertaamisena opetusjakson loppupuolella. Tehtävät toimivat hyvin myös 

ruokakulttuuriaiheen alustuksessa ja kiinnostuksen herättäjänä. Tehtävät ovat 

toteutettavissa niin, että oppilaat voivat myös liikkua tehtäviä ratkoessaan. Teh-

täviä on mahdollista suorittaa niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Raamit tehtäville 

saimme koulumme ohjaavalta opettajalta, jotta ne olivat linjassa koulussa käyty-

jen asioiden kanssa.  

 

Seppo.io on oppimiseen suunnattu pelisovellus, jossa opettaja on pelin aikana 

läsnä. Peliä ohjaavat pelin päämäärä, tarina sekä säännöt. Opettaja johtaa pe-

liä, arvioi oppilaiden suorituksia sekä kannustaa eteenpäin. Pelin tarkoituksena 

on ulkoisen motivaation keinoin lisätä oppilaan kiinnostusta opittavaan asiaan. 

Pelissä pääsee etenemään olemalla aktiivinen. Monipuoliset tehtävät haastavat 

oppilaita näyttämään osaamisensa. (Seppo.io, 2020.) Koemme, että tämä op-

pimisympäristö soveltuu erinomaisesti kansainvälisten ruokakulttuurien kertaa-

miseen opetuskokonaisuuden päättyessä.  

 

Sähköisiin oppimisympäristöihin voi liittyä ongelmia muun muassa nettiyhteyden 

heikkoudella tai siten, että oppilailla ei ole peliin tarvittua laitetta käytössään. 

Peliämme pystyy pelaamaan offline-tilassa, kunhan nettiyhteys on ollut käytös-

sä pelin latauksen aikana. Tämä helpottaa käyttöä, jos internetyhteys on jossain 

tilanteissa heikompi. Opettajalta saimme tiedon, että oppilailla on käytössä kou-

lun kannettavat tietokoneet, joten kaikilla on mahdollisuus osallistua peliin.  

  

Opetuskokeilu on tarkoitettu toteutettavaksi 9. luokan kotitaloustunnilla. Oppilaat 

pääsevät pelaamaan ruokakulttuureihin liittyviä tehtäviä Seppo.io-alustalla. Op-

pimispelin pystyy järjestämään normaalioloissa ryhmittäin pelattavana kisailuna, 

mutta poikkeusoloissa peli sopii myös itsenäisesti pelattavaksi. Pelaamisen voi 

aloittaa yhteisellä aloituksella tai oppilaat voivat tehdä tehtävät omassa aikatau-
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lussa. Peli on kestoltaan noin tunnin mittainen. Tuntisuunnitelma etäopetusker-

ralle löytyy liitteistä (LIITE 1). Opetuskokonaisuus on suunniteltu yhdeksännen 

luokan oppilaille, mutta koemme, että peli soveltuu hyvin myös muille yläkoulun 

luokille. Erityisesti ryhmäpelinä pelattuna peli soveltuu nuoremmillekin oppilail-

le.   

 

 
 

 

Pelissä on neljä eri tehtävää sekä loppupalaute (LIITE 2). Tehtävät ovat moni-

puolisia ja niissä pääsee käyttämään oppimaansa tietoa, sekä soveltamaan 

opittua. Peliä voi pelata ruokakulttuuriopintojakson alussa herättelevänä pelinä 

tai opintojakson lopuksi kertaavana pelinä. Luoviin tehtäviin on mahdollista vas-

tata tekstin lisäksi videon sekä kuvien välityksellä, joka mahdollistaa erilaisten 

oppijoiden oppimisen. Pelin lopuksi kysytään palautetta oppilailta tämän oppi-

misalustan käytöstä sekä pelin mielekkyydestä. Palautekenttää voi käyttää 

myös koko oppimisjakson palautteenantoon.  

  

Ensimmäinen tehtävä sisältää tietovisan ruokakulttuureista ja niiden piirteistä. 

Tehtävä on toteutettu alustalle monivalintatehtävänä. Oppilas saa palautteen 

Kuva 4 Palaute tehtävästä 
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tehtävän suorittamisen jälkeen sekä oikean vastauksen, jotta oppilaalle jää mie-

leen oikea vastaus.  

 

Toisessa tehtävässä mennään juustojen maailmaan. Tehtävä on kaksiosainen. 

Tehtävän ensimmäisessä osassa oppilaat yhdistävät juuston ja sen lähtömaan 

toisiinsa. Toisessa osassa oppilaat pääsevät pohtimaan miksi suurin osa tutuis-

ta juustoista ovat peräisin Euroopasta.  Ensimmäisestä osasta oppilaat saavat 

palautteen ja oikeat vastaukset. Luovasta tehtävästä tulee palaute kun opettaja 

on sen arvioinut. Toisen osan pohdinnat on hyvä ottaa keskusteluun oppilaiden 

kanssa pelin päätyttyä, jotta kaikki kuulevat toisten pohdintoja.  

 

 
 

 

Kolmas tehtävä käsittelee pääasiassa leivän eroja ympäri maailmaa. Tehtävä 

on toteutettu puuttuva sana -tehtävätyypillä, jossa oppilaat lisäävät tekstin vih-

jeiden perusteella oikean termin tekstiin. Tehtävässä tulee kerrattua oppilaan 

tietämystä ruokien tyypillisistä esiintymispaikoista sekä leivän eri muotoja ympä-

ri maailmaa. Oppilas saa palautteen tehtävän tehtyään sekä oikeat vastaukset. 

 

Kuva 5 Yhdistä parit -tehtävä 
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Neljännessä tehtävässä oppilaat pääsevät tutustumaan oman keittiönsä anti-

miin luovan tehtävän avulla. Tehtävä on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa 

oppilaiden tehtävänä on etsiä mitä toisen ruokakulttuurin raaka-ainetta he löytä-

vät kotoaan. Tämän jälkeen oppilaan tulee kertoa enemmän tämän maan ruo-

kakulttuurista.  Toisessa osassa oppilas palaa ruokakaapille ja selvittää mistä 

maasta peräisin olevia ruoka-aineita löytyy eniten. Tehtävä arvioidaan opettajan 

toimesta, jonka jälkeen palaute menee oppilaalle. Tämänkin luovan tehtävän voi 

käydä pelin jälkeen yhteisesti läpi.  
  

Kuva 6 Puuttuva sana -tehtävä 
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5 Johtopäätökset 
 
Koemme, että opetuskokeilumme todella vastasi opintojakson opeta toisin -

teemaa. Saimme tämän opintojakson tiimoilta tilaisuuden kokeilla meille uutta 

opetuksen muotoa pelillisyyden merkeissä. Ajattelemme, että pelillisyys on pe-

rinteisessä luokkaopetuksessa melko vähän läsnä, joten opeta toisin -teema to-

teutui siten yleisemmälläkin tasolla. Lisäksi tämä teema näkyi myös opetusko-

keilumme muuttamisessa etäopetukseen ja digilaitteille sopivaksi. 

 

Pelin suunnitteluprosessi kotitalousopettajan toiveiden mukaiseksi toimi meille 

haasteena saada aikaiseksi kohderyhmälle sopiva peli. Tavoitteenamme oli 

luoda peli, jota oppilaat voivat pelata omilla laitteillaan. Tiedossamme oli etukä-

teen, että oppilailla on koulun puolesta käytössään kotona omat laitteet. Vaikka 

pelimme ei tänä keväänä päässytkään oppilaiden testattavaksi, se toimi kuiten-

kin meille keinona kehittyä ja tulevaisuudessa toivottavasti innostaisi opettajia 

pelillisyyden hyödyntämiseen.  

 

Pelin suunnittelu ja toteuttaminen Seppo.io-alustalla oli lopulta melko nopeaa ja 

yksinkertaista. Hyödynsimme verkkopalvelun omia ohjeita pelin teknisten seik-

kojen toimivuuden varmistamiseksi. Koemme, että oppilaiden vastausten ja pe-

lisuoritusten arviointi verkkopalvelussa olisi opettajana kätevä, vaikka emme si-

tä päässeetkään tämän opintojakson tiimoilta kokeilemaan.  

 

Tulevina kotitalousopettajina ajattelemme, että voisimme ehdottomasti hyödyn-

tää pelillisyyttä opetuksessamme, sillä se lisäisi oppilaiden motivaatiota ja tutki-

tusti kehittää oppilaan oppimista. Pelien suunnitteluun olisi hyvä olla erillistä ai-

kaa, jos valmiita ja testattuja pelejä ei ole vielä käytössä. Toisaalta nyt etäope-

tuksen aikaan erilaisten etäopetusmuotojen arvo on noussut ja niitä tullaan 

varmasti kehittämään tulevaisuudessa merkittävästi lisää. 
 

 

. 
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6 Summary 

Making food cultures familiar- games in distance teaching 

This report is part of the course Opettaja työnsä tutkijana (Teacher as a re-

searcher). On this course we had an assignment to desing a teaching experi-

ment to upper level students in comprehensive school. The main theme of this 

course is “teach differently”. The school where we were supposed to be located 

is in northeast Helsinki and we had 9th graders to teach. The home economics 

teacher from the school gave us the topic for the lesson. Our task was to gather 

issues about what they had studied in world food cultures and to rehearse those 

issues with students. The main goal of this project was to familiarize the stu-

dents to different kind of food cultures. We decided to look that topic at the gam-

ing perspective. 

We had an idea to create a game what mimics the concept of TV- series Amaz-

ing race. Unfortunately we had to modify our idea because when we were sup-

posed to have the teaching experiment, the situation in Finland had changed 

because of the coronavirus. In the spring of 2020 Finland went into a state of 

emergency and all schools were closed. Because of that we did not have a 

chance to teach the class face-to-face so we had to change our plans. There-

fore an opportunity to teach the class with distance teaching methods opened to 

us. 

The pedagogical framework of our project was socio-constructivist conception 

of learning. In socio-constructive learning the students’ roles are seen as active 

actors and the learning happens in interaction with others. Socio-constructivism 

emphasizes the benefits of learning together but learning processes and 

knowledge are still built individually. Socio-constructivist conception of learning 

sees the role of the teacher as more encouraging and directing so the student 

can develop as a creator of new knowledge. We chose the concept of socio-

constructivist learning because of its involvement of students. Participation ap-

pears to the students in the form of an active role. 
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Finnish curriculum sees cultural diversity as a richness and intercultural interac-

tion as a way of developing cultural sustainable development. Education must 

support students’ interest in other cultures. This aim can be fulfilled for example 

by teaching and learning about world food cultures. Home economic education 

brings up different kind of cultures, food, culturally diverse environments and 

household traditions. One of the goals of home economic education is to offer 

and teach students important everyday skills, but also cultivate their intercultural 

skills and understandings. 

Learning needs active attention and interest. That is why traditional lecturing is 

not the best method for all learners, and sometimes the mind can wonder and 

attention can be distracted very easily away from the subject to be taught and 

learned. Learning-games can motivate the students because of their enjoyability 

and previous studies have shown, that when you are playing, your brain really 

gets working. Informal learning is also a natural way to learn for the diginatives 

of our contemporary schools. 

We decided to accomplish the teaching experiment online at the internet using 

digital platforms and games. We talked to the teacher about the seppo.io game 

application and she was excited about the idea to use that on teaching. We 

used the website seppo.io (https://seppo.io/fi/) to implement our vision and 

transferred our Amazing race game questions to this online game board to cre-

ate a game named “Travel around the world”. Our gameboard was a map of the 

world with different kind of food culture exercises placed in it. We designed the 

learning tasks in the game in a way that the students had the opportunity to 

move and be active while solving the tasks. The game was given a competitive 

aspect by giving points for correct answers in each exercise. 

When we had created and tested the game we gave the home economics 

teacher instructions on how to enter the game with the students. They were 

supposed to play the game the next week but there were some difficulties with 

the internet connection. Few weeks later the teacher sent us a message that 

they have some more problems about distance learning and that some students 

have troubles completing the course, and this is why they never had the oppor-

tunity to play the game. 
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Despite this drawback we found out that the food culture theme fits well in re-

mote access teaching. Seppo.io was suitable for the current unusual situation, 

because of its ability to apply the socio-constructivist conception of learning, be-

cause of its playfulness. The students’ involvement was also realized with exer-

cises done from home. 

In conclusion, we did learn a lot, despite of the situation in the school. Because 

of the national state of emergency, we had anyway a fair chance to practice 

how distance teaching can be planned, and we had an opportunity to create a 

game that can be used in distance teaching. Overall, we are satisfied on how 

the long distance teaching experiment went, even if we did not have a chance 

to see how the students would deal with the game. We strongly believe that 

seppo.io is a suitable platform to be used in schools, both in face-to-face teach-

ing and also in distance teaching. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 Tuntisuunnitelma 

 
Tervetuloa pelaamaan ruokakulttuureihin liittyvää peliä. Suorita kaikki tehtävät halua-

massasi järjestyksessä ja kerää mahdollisimman paljon pisteitä. Jokaisesta oikeasta 

vastauksesta kartutat pistepottiasi. 
  
Tehtävät, joissa on sama kuvake liittyvät toisiinsa. Kuvake, jossa on kolme tähteä tulisi 

tehdä viimeisenä. 
  
Hauskoja pelihetkiä! 
 
Tuntisuunnitelma: 
 

Ajankäyttö Tehtävä & 
tavoite 

Opetustapahtuman 
organisointi: Oppi-
mistehtävät, ope-
tusmenetelmät ja 
kriittiset kohdat 

Materiaalit ja väli-
neet ja oppimis-
ympäristö 

Tavoitteen 
saavuttamisen 
arviointi 

11.00 Tunnin aloitus Oppilaat ja opettaja 
kokoontuvat etäyhtey-

den välityksellä. 

Etäyhteys esim 
skypen avulla 

Ajoissa paikalle 

11.05 Kerrotaan tule-

vasta ja ohjeis-

tetaan peliin liit-

tyminen. Kerro-
taan pelin aika-

taulu (n.45-60 

min). Läpikäynti 

seuraavalla 

oppitunnilla. 

Oppilaiden tulisi 

keskittyä 

kuuntelemaan. 

play.seppo.io/fi, tai 

sovellus + pin-koodi 
Keskittyykö 

kuuntelemaan 

ohjeita? 

11.15 Pelin Palaute tehtävistä Seppo.io Tehdyt tehtävät 
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pelaaminen sovelluksen kautta. 
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LIITE 2 Pelin tehtävät 

 

Tervetuloa pelaamaan ruokakulttuureihin liittyvää peliä. Pelaamiseen tarvitset 

tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Mene osoitteeseen seppo.io ja aloita pe-

laaminen. Jokaisesta tehtävästä saa pisteitä ja eniten pisteitä kerännyt voittaa. 

Aikaa pelaamiseen kuluu noin 45-60 minuuttia. 

 

1. Ruokakulttuuri 

 

• Missä uskonnossa juhlitaan hanukkaa? 

• a) hindulaisuus 

• b) juutalaisuus  

• c) islam 

• Mihin uskontoihin pääsiäisen viettäminen perinteisesti kuuluu? 

• a) ortodoksisuus 

• b) katolilaisuus 

• c) buddhalaisuus 

• Millä ruokailuvälineillä syödään perinteisesti Kiinassa? 

• a) haarukka 

• b) käsin 

• c) puikot 

• Missä päin maailmaa perinteisesti kokoonnutaan myöhään illalla 

nauttimaan päivällistä perheen kesken? 

• a) Etelä-Euroopassa 

• b) Pohjoismaissa 

• c) Pohjois-Eurooppa 

• Mitkä näistä liittyvät ruokakulttuuriin? 

• a) ruoanvalmistusmenetelmät 

• b) ruokaan liittyvä käytös- ja tapakulttuuri 

• c) ruoka-aineet ja mausteet 

•  

2. a.) Yhdistä juusto ja maa (yhdistä parit) 



4 
 

• Brie - ranska 

• cheddar - englanti 

• feta - kreikka 

• gruyere - sveitsi 

• leipäjuusto - suomi 

• parmesan - italia 

• paneer -intia 

b.) Pohdi miksi suurin osa tutuista juustoista ovat peräisin Euroopasta? 

 

3. Lisää puuttuva sana (Puuttuva sana) 

 

Leena lähtee maailmanympärimatkalle tutustumaan uusiin ruokiin ja kult-

tuureihin. Ensimmäisenä Leena matkustaa Meksikoon ja saa syödäk-

seen paikallista täytettyä leipää eli ___. Paikallinen leipä ei hivellyt hänen 

makuhermojaan ja hän päättää matkustaa Yhdysvaltoihin syömään hei-

dän klassikkoruokaansa ___ rapeiden ranskalaisten kera. Sitten hän 

matkustaa ystävänsä luokse ____ syömään patonkia ja lempiherkkuaan 

croissantteja. Leenalta loppuvat matkarahat ja hän päättää lähteä tie-

naamaan Kreikkaan oliivitarhalle. Lounaaksi hän pääsee maistamaan 

paikallista leipää eli ____ täytettynä gyroslihalla. Matkarahat taskussaan 

hän matkaa kohti Somaliaa ja pääsee maistamaan paikallista lihapiirak-

kaa eli Sambuusia. Seuraavaksi hän matkustaa Aasiaan, jossa perunan 

sijasta keittiön keskeisin ruoka-aine onkin____. Intiassa syödään usein 

leivän avulla tai sormin. Leena pääseekin maistamaan paikallista tandoo-

riuunissa paistettua leipää eli____. Pitkän matkan aikana Leena alkoi 

ikävöimään suomalaista perinneleipää eli__. Ja hän hyppäsikin junaan 

kohti kotia.  

 

4. a) Mitä toisen ruokakulttuurin raaka-ainetta löydät kotoasi ja kerro 

enemmän tämän maan ruokakulttuurista. Voit halutessasi lisätä tuotteesta 

kuvan. 

 

b) Mistä maasta peräisin olevia ruoka-aineita löysit eniten? (Luova) 
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5. Palaute 

• Voit vastata tekstin, kuvan, videon tai äänen välityksellä. 

• a) Minkä arvosanan antaisit tälle tunnille? 

• b) Mikä oli kivoin tehtävä? 

• c) Mikä oli haastavin tehtävä? 

• d) Haluaisitko, että koulussa käytettäisiin enemmän pelillisiä me-

netelmiä opetuksessa? 

 


