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Esipuhe 
 

 

Oheinen julkaisu on tarkoitettu perusopetuksessa toimiville opettajille uutta luovien monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien suunnittelun virikemateriaaliksi. Uutta luovissa kokonaisuuksissa 

digitaalinen teknologia, opettajien yhteistyö ja innovaatiomenetelmät tukevat oppilaan aktiivista 

toimijuutta ja laaja-alaisten taitojen osaamista. Lukuvuonna 2017 - 2018 seitsemällä paikkakunnalla 

toteutetussa koulutuskokonaisuudessa 38 koulua ja 97 opettajaa toteuttivat yhteensä 40 

monialaista oppimiskokonaisuutta. Heidän suunnitelmansa on koottu tämän julkaisuun kolmeen eri 

osioon: Alakoulussa toteutetut kokonaisuudet, Yläkoulussa toteutetut kokonaisuudet sekä Koko 

koulun kokonaisuudet.  

 

Haluamme kiittää kaikkia koulutuksessa mukana olleita kouluja ja opettajia heidän panoksestaan 

julkaisun materiaalien tuottamisessa sekä Opetushallitusta koulutuksen rahoituksesta. 

 

 

Helsingissä syyskuussa 2018, 

 

Innokas-koordinaattorit ja kouluttajat 
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ALAKOULU  

Pipareita ja pienryhmätyöskentelyä  
Tekijät: Iinu Sivonen ja Nelli Louhivuori, Juvanpuiston koulu, Espoo  

 

Perustiedot  
• 1. luokka 

• 2 yleisopetuksen luokkaa (23 oppilasta ja 22 oppilasta) 

 

Kokonaisuuden kuvaus  
Projektissa ykkösluokkalaiset suunnittelevat pienryhmissä omat piparkakkumuotit, jotka printataan 

koulun 3D-printterillä. Valmiiden muottien kanssa oppilaat leipovat piparkakkuja yhteistyössä 

koulun seitsemäsluokkalaisten oppilaiden kanssa. Lopuksi oppilaat arvioivat prosessin onnistumisen 

sekä miten yhteistyö onnistui. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet  
Käsityö, matematiikka ja suomen kieli ja kirjallisuus 
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Tavoitteet  

• Käsityö: kokonaisen käsityöprosessin harjoittelu (suunnittelu, toteutus ja arviointi) 

• Matematiikka: tutustutaan geometrisiin kuvioihin ja havainnoidaan niiden ominaisuuksia (T1 

S3) 

• Suomen kieli ja kirjallisuus: vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1), kirjallisuus (T13), 

kulttuuriin tutustuminen (T14) 

• Laaja-alainen osaaminen: yhteistyö (sekä saman ikäisten kanssa että vanhempien oppilaiden 

kanssa), oman työn suunnitteleminen (L1) 

 

Käytettävät digitaaliset välineet  
Kannettava tietokone, 3D-tulostin 

 

Arviointi  
Oppilaat arvioivat itseään projektin jälkeen.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus  

1. kerta: aiheeseen virittäytyminen sekä piparkakkumuottien suunnittelu  

 

Tarvittavat välineet  

• Valkoista suunnittelupaperia 

• Tietokoneet 

•  The Gingerbread man –kirja  

• Piparkakkumuotteja 

 

Tavoite  

Kokonaisuuteen virittäytyminen tarinan ja yhteisen keskustelun avulla. Ryhmien jakaminen sekä 

ryhmätöiden suunnittelu ensiksi paperille ja sen jälkeen tietokoneille (www.cookiecaster.com). 

Ryhmässä työskentelemisen harjoitteleminen. 

 

Kuvaus  

• Tunnin alussa opettaja lukee suomeksi The Gingerbread man –kirjan oppilaille. Sen jälkeen 

keskustellaan piparkakkujen leipomisesta ja oppilaiden lempimuoteista.  

• Keskustelun jälkeen tarkastellaan opettajan tuomia valmiita piparkakkumuotteja. Tutkitaan 

piparimuottien muotoa, kokoa, paksuutta, materiaalia. 

• Opettaja kertoo oppilaille tehtävän eli oppilaat suunnittelevat ryhmissä oman 

piparkakkumuotin ensin paperille, sitten koneella ja lopuksi se tulostetaan koulun 3D-

tulostimella.  

• Oppilaiden kanssa avataan käsite ryhmätyö ennen ryhmiin jakoa. Oppilaiden ajatukset 

kirjataan ylös ja jätetään ne näkyville. Ryhmätyötaitojen tavoitteet tulevat tässä 

keskustelussa oppilaille tietoon ja näkyväksi. Opettaja tuo puheellaan esille ryhmätyötaitoja 

koko prosessin aikana. 

• Oppilaat jaetaan noin kolmen hengen ryhmiin ja jokainen suunnittelee ensin oman 

piparkakkumuotin paperille ja sen jälkeen ryhmä päättää mikä suunnitelma toteutetaan. 

http://www.cookiecaster.com/
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• Kun suunnitelma on valmis ja ryhmä on päättänyt minkä suunnitelman toteuttaa, saavat he 

yhden kannettavan tietokoneen. Oppilaat menevät sivustolle www.cookiecaster.com ja 

toteuttavat paperille suunnittelemansa muotin.  

• Muotti tallennetaan koneelle ja ladataan opettajan avustuksella yhteiseen jaettuun kansioon 

(O365). Muotit tulostetaan 3D-tulostimella opettajan toimesta (yhden muotin tulostamiseen 

menee 1-2 tuntia). Ryhmät pääsevät kuitenkin katsomaan tulostusta. 

 

2. kerta: piparkakkujen leipominen yhdessä 7. luokkalaisten kanssa 

Tarvittavat välineet 

• Piparkakkutaikinaa, kaulimia, jauhoja, leivinpaperia, essuja, lastoja 

• Tulostetut piparkakkumuotit 

• Luokkahuone, jossa leipomismahdollisuus 

 

Tavoite 

Piparkakkujen leipominen printattujen muottien avulla. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat menevät pienryhmissä leipomaan koulun kotitalousluokkaan piparkakkuja.  

• Jokaisella pienryhmällä on mukanaan oma muotti.  

• Kotitalousluokassa jokaisen ryhmän apuna on seitsemäsluokkalaisia oppilaita, jotka auttavat 

leipomisessa sekä pipareiden paistamisessa.  

 

3. kerta: piparkakkujen koristeleminen ja prosessin arviointi 

Tarvittavat välineet 

• Piparkakkukoristeita 

• Itsearviointilomakkeet (pohjautuen 1. kerran keskusteluun) 

 

Tavoite 

Piparkakkujen koristelu pienryhmissä sekä henkilökohtaiset itsearvioinnit koskien 

ryhmätyöskentelyn onnistumista.  

  

Kuvaus 

• Tunnin aluksi toteutetaan oppilaiden henkilökohtainen itsearviointi. Itsearvioinnissa oppilaat 

miettivät omaa toimintaansa ryhmässä. Itsearviointilomakkeessa on väittämiä liittyen koko 

projektiin esimerkiksi, miten osallistuin suunnitteluun, miten kuuntelin muiden ryhmäläisten 

ideoita ja miten osallistuin itse leipomiseen. Väittämissä on pohjana oppilaiden ajatukset, 

joita he nostivat esiin virittäytymistunnin keskustelussa.  

• Oppilaat arvioivat väittämiä liikennevalojen väreillä (vihreä=onnistuin tässä taidossa hyvin, 

keltainen=tarvitsen tässä taidossa vielä hieman harjoittelua, punainen=tarvitsen tämän 

taidon onnistumisessa vielä enemmän harjoittelua). Ennen lomakkeen täyttämistä väittämät 

käydään läpi oppilaiden kanssa ja mietitään yhdessä, mitä ne tarkoittavat. Opettaja kertaa 

myös, mitä eri liikennevalojen värit tarkoittavat ja näyttää, miten lomaketta täytetään.  

• Kun itsearviointi on tehty, oppilaat pääsevät koristelemaan valmiita pipareita. Jokaisen 

pienryhmän omat piparit jaetaan ryhmäläisten kesken ja oppilaat saavat koristella 

pipareitaan oman maun mukaan. Lopputunti vietetään herkutellen omia pipareita. 

http://www.cookiecaster.com/
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Apilatien aapinen 
Tekijät: Reetta Lindfors ja Katariina Pigg, Karamzinin koulu, Espoo 

 
 

Perustiedot 
• 1C ja 1D 

• 40 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Käytössämme on Apilatien aapinen, jossa eläimet seikkailevat. He perustavat lomakodin 

Kaislarannan taloon. Tarkoituksena on herättää Kaislaranta eloon omassa luokassa. Lomakodin 

eläinhahmot (Anni ja Masa) ja pienoismalli rakennetaan kenkälaatikkoon. Lomakotiin tulee oppilaan 

valitsema eläinhahmo. Oppilas tutustuu tarkemmin tähän eläimeen ympäristöopin tunneilla. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet ja tavoitteet 
• Käsityö ja kuvataide: erilaisten käsityötekniikoiden käyttö, arkkitehtuuri, hahmojen 

suunnittelu ja työstäminen 

• Musiikki: eläinaiheisten laulujen laulaminen 

• Suomi: tarinan kirjoittaminen, hahmoilla leikkiminen ja kuvattavan tuotoksen tekeminen  

• Ympäristöoppi: Suomen metsäneläimeen tutustuminen ja siitä tuotoksen tekeminen 

• Laaja-alainen osaaminen: mahdollisuuksien mukaan koko piirakan hyödyntäminen 
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Käytettävät digitaaliset välineet 

Ipad ja tietokone 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
Projekti elää ja etenee luontevasti ja pitkäjänteisesti kevään aikana. Projekti huipentuu valmiiden 

tuotosten esittelyyn valitulle yleisölle. 

Projekti on alkanut jo Anni ja Masa -hahmojen ompelulla huopakankaasta. Oppilaan oman 

suunnittelun aika on, kun hän alkaa työstää Kaislarannan lomakotiin tulevaa vierasta. Oppilas 

suunnittelee ja toteuttaa ”arkkitehtonisen” kokonaisuuden kenkälaatikkoon. Tässä on erittäin paljon 

mahdollisuuksia eriyttämiseen taitotason mukaan. 

Vaikka jokainen oppilas rakentaa itsenäisesti omaa Kaislarantaa, kaveriapuun ja yhteistyöhön 

kannustetaan jatkuvasti. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Projektia on toteutettu alkuperäisen suunnitelman mukaan kevään aikana. Pääpaino on ollut 

erilaisten käsityötekniikoiden opiskelussa. Ohessa on tutustuttu Suomen metsän eläimiin ja 

kirjoitettu esitelmää valitusta eläimestä tietokoneilla. Suomen kielen tunnilla oppilaat ovat 

kirjottaneet aiheeseen liittyviä tarinoita. Musiikkitunneilla olemme luokkien kanssa yhteisesti 

laulaneet eläinaiheisia lauluja. Projekti laajentui myös retkellä Haltiaan, jossa oppilaat 

osallistuivat eläinten olympialaisiin.  
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• Projekti etenee vanhempien ja oppilaiden yhteisellä illalla, missä oppilaat esittelevät 

tuotoksiaan. Kevätretki suuntautuu Korkeasaareen.  

• Projektin suunnitteluvaiheessa opettajina tiedostimme, että kokonaisuus tulee vaatimaan 

paljon myös opettajilta. Pienet oppilaat tarvitsevat projektin eri vaiheissa välillä paljonkin 

tukea.  

• Projekti on hyvin onnistunut. Oppilaita ei ole tarvinnut erikseen motivoida sen työstämiseen 

vaan he ovat olleet oikein innokkaasti mukana. Tällaisella projektilla on taipumus laajentua 

ja niin kävi myös meillä. Draamapuoli on vielä aivan käsittelemättä ja animaatioiden 

kuvauskin taitaa jäädä tuonnemmaksi.  

• Opettajien välinen yhteistyö sujui hyvin ja toimeen tartuttiin myös lyhyellä varoitusajalla. 

Oppilaat työskentelivät yli luokkarajojen ja se koettiin toimivaksi. Tekeminen on ollut 

mieluista ja ilmapiiri on ollut myönteinen. 

• Seuraavaa projektia ajatellen, tarkempi aikataulutus voisi olla paikallaan. Kuten tämä MOK-

kokonaisuus, myös seuraava lähtee lentoon jostakin käsillä olevasta aiheesta. Uusi 

kokonaisuus voisi käsitellä jotakin kouluympäristöön liittyvää ongelmanratkaisua, jollaisista 

saimme muun muassa tässä koulutuksessa vinkkejä.  
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Eläimet tai ihminen 
Tekijät: Tuulikki Leirimaa, Eeva Lumiaro ja Tarja Pätsi, Hösmärinpuiston koulu, Espoo 

 

  

Perustiedot 

• Esi-, 1. ja 2.luokat. sekä 3 erityisluokkaa ja valmistavan opetuksen pienryhmä. 

• Kaikki koulun oppilaat 11 luokkaa (152)  

 

Kokonaisuuden kuvaus 

2.luokkalaisille pidettiin ideointitunti viikolla 50. Kettu- ja Hiiri-luokat omissa luokissaan + Tarja-ela. 

Siili-luokka ja Orava- ja Lepakko-luokkien 2.luokkalaiset + Tarja-ela. Muisteltiin edellisiä MOK-

viikkoja. Viriteltiin uutta aihetta oppilaiden ideoimana. Kirjattiin ajatuskarttaa, jonka perusteella 

jokainen luokka valitsi yhden aiheen. Kenenkään ehdotusta ei ammuttu alas. Mukaan valikoitui 3 

ehdotusta (eläimet, ihminen ja historia), joista koko koulu äänestää. Jokaisessa luokassa 

äänestetään viikolla 5 näistä aiheista ja opettaja laskee, paljonko ääniä ehdotukset saivat. Äänet 

lasketaan yksitellen ja sen perusteella valitaan voittaja-aihe.  

 

Varataan aikaa opettajien informointiin yhteisestä palaverista 29.1.jossa neuvotaan keskustelemaan 

luokissa seuraavista aiheista: ennen äänestystä luokissa keskustellaan omasta mielipiteestä ja 

vaalisalaisuuksista. Jokainen luokka hoitaa äänestyksen itselleen sopivalla tavalla. Jokaisen ääni 

ratkaisee.  Opettajien kesken käydään keskustelua siitä mikä projektissa on tärkeintä. Ei tuotos vaan 

tekeminen. 

 

Luokissa mietitään mitä ja miten haluat tutkia?  Opettaja kerää näkökulmia oppilailta ja tuo MOK-

ryhmälle. MOK-työryhmä suunnittelee 8-taulun.  

 

Työryhmä suunnittelee saliin aloitustapahtuman, jolla viritellään aiheeseen. Sari (tvt-vastaava) 

avuksi. 

 

Salitapahtuman jälkeen oppilaat esittävät omat toiveensa mitä haluavat tutkia valitusta aiheesta. 

Työryhmä jakaa lapset heidän kiinnostuksensa perusteella ryhmiin ja niille opettajat. 

 

Toteutus 

• Tammikuussa 2-luokkalaiset valitsivat aiheiksi historia, eläimet ja ihminen. Koulun kaikki 

oppilaat äänestivät näistä aiheeksi eläimet. Luokat tekivät ajatuskarttoja, mitä kaikkea 
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eläimistä haluaisivat tutkia. Näistä MOK-ryhmä rakensi 11 eri aihetta. Oppilaat jaettiin 

heidän toiveidensa ja kiinnostuksensa mukaisesti 11 eri ryhmään, jotka muodostettiin 

pedagogisesti toimiviksi, heterogeenisiksi ryhmiksi. 

• MOK -viikko alkoi aloitustapahtumalla salissa, Jonne oppilaat tulivat reppu selässä. Salissa 

tunnelman nostatusta koulun omalla räpillä ja ryhmiin jakautumisella. MOK -viikko oli 

kolmepäiväinen ja päivittäin MOK -työskentelyä oli 3 tuntia kerrallaan. 

• MOK-viikolla halusimme painopisteen itse prosessiin, ei projektiin. 

• Ryhmän työskentelivät oppilaiden ehdoilla, oppilaiden toivomilla tavoilla. Opettaja oli 

sivustaseuraajana ja mahdollistajana. Dokumentointi oli viikon päätuotos. Luokissa oli 

oppilaiden käytettävissä tabletteja ja läppäreitä. Oppilaat kuvasivat tapahtumia oman 

kiinnostuksensa mukaisesti. Opettajat muistuttelivat kuvaamisen tärkeydestä oppilaita. 

• MOK-viikon lopuksi tablettikerholaiset koostivat kaikkien ryhmien kuvista yhteisen videon 

TVT-opettajan avulla. Video katsottiin kotiluokissa, jolloin kussakin ryhmässä olleet oppilaat 

kertoivat oman ryhmänsä tekemisistä ja tutkimisesta videota selostaen. Näin jokaisen 

ryhmän videonpätkään tuli selostus. 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Suomi, matematiikka, ympäristöoppi, kuvataide, musiikki, liikunta, käsityö, S2 

 

Tavoitteet 

• Oppiainekohtaiset tavoitteet OPS:n mukaan. Emme vielä tiedä mitä oppilaat valitsevat ja 

miten haluavat aihetta tutkia. 

• Laaja-alainen osaaminen: (L1) ajattelu ja oppimaan oppiminen, (L2) vuorovaikutus ja ilmaisu, 

(L3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, (L5) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, (L7) 

osallistuminen ja vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Pöytäkoneet, läppärit, tabletit ja mahdollisesti oppilaiden omat puhelimet 

 

Arviointi 

MOK-viikon viimeisellä tunnilla oppilaat täyttivät itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin 

hymiöarviointilomakkeen avulla.  Useimpien mielestä MOK-viikko oli hauska ja kaikki olivat 

oppineet jotain uutta. Oppilaita motivoi, kun sai opiskella itse valitsemaansa aihetta ja valita 

työtavat itse. Opettajilta kerättiin myös palautetta ja kehittämisehdotuksia pilven kautta yhteiseen 

lomakkeeseen. Jotkut opettajat kokivat hankalaksi eskarilaisten lukutaidottomuuden ja joidenkin 

oppilaiden aloitekyvyttömyyden. Joidenkin opettajien oli vaikeaa antaa oppilaiden itse päättää. 

Jotkut opettajat kokivat viikon erityisen rankkana ja toiset taas kokivat viikon helppona huilauksena. 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta: Aloitus  

Tarvittavat välineet 

• Videotykki saliin  

• läppäri 

 

Tavoite 

Tokaluokkalaisten kanssa muisteltu aikaisempia MOK-viikkoja.  

 

Kuvaus 

• Työryhmä suunnittelee salin aloitustapahtuman, jolla viritetään aiheeseen. 

•  Tämän jälkeen oppilaat esittävät oman toiveensa mitä haluavat tutkia.  

• Työryhmä jakaa lapset heidän kiinnostuksensa mukaan ryhmiin eri opettajille. 

 

2. Kerta: Oman aiheen tutkiminen  

Tarvittavat välineet 

• Tabletit, läppärit 

• paperia 

• erilaisia kyniä 

• liimaa 

• saksia 

• kirjallisuutta yms. mitä oppilaat tarvitsevat.  

• Lisää materiaalia haetaan oppilaiden suunnitelman edetessä tarpeen mukaan. 

 

Tavoite 

Innostua aiheesta ja saada toiminta alkuun.  
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Kuvaus 

• Tiistaiaamuna jakaannutaan salissa ennalta jaettuihin ryhmiin. Aloitetaan yhdessä Meidän 

koulun räpillä. Luokissa aletaan miettiä, miten aletaan omaa aihetta tutkimaan ja jaetaan 

dokumentointivastuu tasaisesti ryhmän oppilaille. 

• Oppilaat muokkaavat itse kuvaamaansa dokumenttia kolmen MOK-päivän jälkeen ja siitä 

koostetaan video, joka esitetään kaikille päätöstilaisuudessa. 
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Arkipäivän keksinnöt 
Tekijät: Tessa Paussu ja Linda Mattila, Koulumestarin koulu, Espoo 

 

 
 

Perustiedot 
• 4lk, 2lk 

• Osallistuneet luokat ja oppilasmäärä 4lk. (54 oppilasta), 2lk. (56 oppilasta) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Koulun yhteisen keksintökuukausiperinteen yhdistäminen tähän MOK. Koulutimme koulumme 

opettajia tämän koulutuksen annin osalta ja annoimme uusia ideoita keksintökuukauden 

toteuttamiseen. Keksintökuukausi startattiin liikuntasalissa keksijäkummin alustuksella. 

Keksintökuukauden voittajakeksintö palkitaan koulullamme vuosittain pokaalilla. 

 

Luokassa virittäydyimme keksintöaiheeseen aiheeseen liittyvien uutisten ja ohjelmien pohjalta. 

Teimme oppilaiden kanssa mikätin -harjoituksia sekä erilaisia yhteistyö- ja 

ongelmanratkaisuharjoituksia (minikatapultin rakentaminen, NASAN kananmunakuljetusalus, 

rauhan silta) keksintöryhmissä. Oppilaat tekivät Kalevalanpäivän ja keksintökuukauden yhdistävän 

kuvataidetyön: Ihme-Samponi.  

 

Oppilaat saivat kotitehtäväksi kuvata ongelmakohtia koti- ja kouluympäristöstä. Kuvat jaettiin 

opettajille ja ne printattiin. Kuvat levitettiin lattialle, ja oppilaat lähtivät miettimään nopeita 

ratkaisuja ongelmiin. Opettajien jakamat keksintöryhmät valitsivat yhden ongelmakohdan, johon 

lähtivät miettimään tarkemmin ratkaisua/keksintöä/toimintamallia.  Ensin he suunnittelivat työtä 

perusteellisesti 8 x 8 –ruudukon kautta ja tekemällä visuaalisen suunnitelman kuvauksineen. 

Oppilaat toivat sitten kotoa kierrätysmateriaalia, joita käyttivät keksinnön prototyypin rakenteluun. 

Prosessin aikana oppilaat saivat toiselta keksintöryhmältä palautetta, jonka avulla he kehittivät 

keksintöään. Työstä tehtiin myös visuaalinen mainos. Oppilaat esittelivät työt muille 
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keksintöryhmille. Projektin lopuksi oppilaat tekivät itsearvioinnin ryhmätyöskentelystä ja 

keksintöprosessista.  

 

Oppilaat äänestivät vuosiluokalta keksinnön, joka meni jatkoon vuosiluokalta ja koulun 

keksintöraadin eteen. Keksintöraati valitsi vuosiluokkien jatkoon menneistä keksinnöistä yhden 

voittajan. Vuosiluokkien jatkoon menneet työt esiteltiin keksintögaalassa liikuntasalissa ja 

keksijäkummi luovutti pokaalin voittajakeksinnölle. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Kuvataide, ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli, käsityö, musiikki 

 

Tavoitteet 

• Oppiaine: Kirjallinen ja suullinen ilmaisu, hienomotoriset taidot keksinnön toteutuksessa, 

ryhmätyötaidot, ajattelun taitojen kehittyminen, ympäristöön vaikuttaminen, mainoksen 

tekeminen, suunnittelutaitojen kehittyminen. 

• Laaja-alainen osaaminen: vuorovaikutus ja ilmaisu, TVT, monilukutaito, työelämä ja 

yrittäjyys, osallistuminen ja vaikuttaminen, ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Ipadit, omat kännykät, ChromeBookit. 

 

Arviointi 
Oppilaiden vertaisarviointia ja itsearviointia ryhmätyöskentelystä, prosessista ja keksinnöstä. 

• Missä onnistuitte? Oppilaiden ajattelun taitojen kehittyminen, ryhmätyötaitojen 

kehittyminen.  

• Mihin olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota? Ryhmien oma projektin dokumentointi jäi 

pois, 8 x 8 ruudukon muokkaaminen oppilaille soveltuvammaksi/helpommin 

ymmärrettäväksi. 

• Miten aiot toteuttaa seuraavan monialaisen oppimiskokonaisuuden? Koulumme 

keksintökuukautta kehitetään, ja ensi vuonna aikeissa on toteuttaa MOK laajemmasta 

aiheesta (kestävä kehitys, muovi), johon liittyen tehdään keksintöjä.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta: Aihepiiriin virittäytymistä, luovaa ajattelua, yhteistyötä ja ongelmanratkaisua 

 

Tarvittavat välineet 

• mikätin -esineet 

• tarvikkeet ongelmanratkaisu- ja yhteistyöharjoituksiin (jäätelötikkuja, kuminauhoja, 

kananmunia jne.) 

• paperia, kyniä ja värikyniä. 
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Tavoite 

Projektiin ja aiheeseen virittäytyminen. Ryhmäyttäminen. Ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen 

kehittyminen.  

 

Kuvaus 

• Kuvataidetyö: Ihme-Samponi. Keksintöuutisia ja keksintöohjelmien katsomista. 

• Mikätin -harjoituksia.  

• Yhteistyö- ja ongelmanratkaisuharjoituksia keksintöryhmissä. 

 

 

2.-6. kerta / oppitunti: aihe / vaihe: Ongelmakohtien kartoittaminen ja dokumentointi koti- ja 
kouluympäristössä, ratkaisun/keksinnön suunnittelu, kehittely ja rakentelu, vertais- ja itsearviointi. 

Tarvittavat välineet 

• omat kännykät ja ipadit 

• keksintövihkot 

• kynät 

• post-it -laput 

• 8 x 8 ruudukot monisteina 

• posterin/mainoksen tekemiseen välineet 

• kierrätysmateriaalia oppilaiden kotoa 

• kuumaliimapyssyjä. 

 

Tavoite 

Ongelmien havaitseminen ja dokumentointi kuvaamalla ja kirjaamalla; Ratkaisujen miettiminen 

arjen ongelmakohtiin; Luovan ajattelun, ajattelun taitojen kehittyminen; Ryhmätyötaitojen 

kehittyminen; Arviointitaitojen kehittyminen; Ilmaisutaitojen kehittyminen.  

 

Kuvaus 

• Oppilaat kuvaavat ongelmakohtia omasta kodistaan ja koulusta. Kuvat tulostetaan ja 

ongelmakohtiin ideoidaan nopeita, luovia ratkaisuja.  

• Keksintöryhmät valitsevat yhden ongelmakohdan, johon lähtevät ideoimaan 8x8 ruudukon 

avulla ratkaisua. Ruudukon käyttö on opastettu oppilaille. Ruudukosta valitaan yksi/pari 

ideaa jatkosuunnitteluun.  

• Oppilaat tekevät keksinnöstä/ideasta/toimintamallista suunnitelman kuvauksineen.  

• Seuraavaa kertaa varten oppilaat hankkivat kotoa/koulusta kierrätysmateriaalia yms., joita 

tarvitsevat keksinnön rakentelussa /toimintamallin valmistamisessa.  

• Prosessin aikana oppilaat saavat palautetta muilta keksintöryhmiltä, ja muokkaavat 

tuotostaan palautteen pohjalta.  

• Keksintöryhmät valmistavat mainokset keksinnöstään/toimintamallistaan ja esittelevät 

työnsä muille.  

• Projektin lopuksi oppilaat tekevät itsearvioinnin ryhmätyöskentelyyn ja keksinnön 

suunnitteluun/valmistamiseen liittyen.  
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Pohjoismaat 
Tekijät: Kaisa Hotari, Niina Sundberg ja Kirsi Päivärinta, Karamzinin koulu, Espoo 

 
 

Perustiedot 
• 4ABC 

•  70 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Jakson aikana tutustuttiin Pohjoismaihin oman mielenkiinnon mukaan: kulttuuri- ja kieli, keksinnöt, 

luonto, nähtävyydet/matkailu. Yleistiedot maista käsiteltiin ympäristöopin tunneilla. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

äidinkieli, Pohjoismaiden kielet ja englanti, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide, käsityö, historia, 

musiikki, tietotekniikka 

 

Tavoitteet 
• Oppilaat oppivat suunnittelemaan ja ideoimaan projektia tiiminä 

• Oppilaat oppivat työskentelemään sujuvasti tiimeissä yli luokkarajojen 

• Tiedonhaku ja tiedon soveltaminen omaan työhön 

• Oppilaat syventävät tietojaan Pohjoismaista 
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Käytettävät digitaaliset välineet 

Ipadit, tietokoneet, kännykät, smartboard 

 

Arviointi 
MOK-tuntien alussa ryhmät tekivät tuntitavoitteen ja tuntien päättyessä arvioitiin, kuinka tavoitteet 

saavutettiin ja mitä seuraavalla kerralla tehdään. Jakson päätteeksi esitykset vertaisarvioitiin ja 

tehtiin itsearviointi ryhmän toiminnasta ja tuotoksesta (Office365 Forms). Opettaja kannusti 

jatkuvaan arviointiin prosessin aikana ja antoi myös palautetta esityksen jälkeen.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
1. kerta (1 oppitunti):  

• oppilaat valitsevat omissa luokissaan itseään kiinnostavan aihekokonaisuuden (1. Kulttuuri- 

ja kieli, 2. keksinnöt, 3. luonto, 4. nähtävyydet/matkailu)  

• Oppilas laittaa lapulle 1. ja 2. -vaihtoehdon) 

 

2. kerta (1 oppitunti):  
• oppilaat on jaettu yli luokkarajojen neljään ryhmään kiinnostuksen mukaan, kullakin 

ryhmällä on oma opettajaohjaaja.  

• Kukin ryhmä ideoi 8x8-metodin tai ajatuskartan avulla omaa aihepiiriään.   

• Aiheet listattiin luetteloksi, joista oppilaat valitsivat kolme mielenkiintoisinta 

tutkimusaihetta.  

• Opettajat jakoivat oppilaat 2-5 hengen ryhmiin. 

 

3. kerta (2 oppituntia): 
•  pienryhmissä tehdään projektisuunnitelmaa 

• Seuraavat kerrat keskitytään projektin toteuttamiseen 

• MOK-jakso päättyi kolmessa eri tilassa näytettäviin esityksiin ja töitä laitettiin esille myös 

käytävään. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Onnistuimme eläväisen projektin aikana olemaan joustavia ja sietämään tietynlaista luovan 

työn kaaosmaisuutta. Emme lähteneet liikaa ohjaamaan lasten projekteja mieleisiksemme, 

vaan annoimme niiden olla lasten toteuttamien näköisiä.  

• Ryhmät jaettiin mielenkiinnon kohteiden mukaan, jolloin joihinkin ryhmiin sattui oppilaita, 

joilla on samoja haasteita, esim. Toiminnanohjauksen suuria pulmia. Tämä vaikeutti työn 

etenemistä paljon ja sitoi aikuisen jatkuvasti ryhmän toimintaa tukemaan.  

• Seuraavalla MOK-jaksolla luokkia ei todennäköisesti sekoitettaisi, koska olemme tehneet 

kaksi MOKia yli luokkarajojen. Se tulisi olemaan lyhyemmällä aikataululla toteutettava, ehkä 

myös vielä luovuutta enemmän korostava. MOK-jaksossa tehtäisiin yhteistyötä 

kehitysvammaisten kanssa (naapurikoulu)  
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Eurooppa 
Tekijät: Eerika Halme ja Sanna Holmberg, Lepsämän koulu, Nurmijärvi  

 

Perustiedot 
● 5A ja 5B 

● 47 oppilasta 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Ympäristö- ja luonnontieto, matematiikka, kuvataide / käsityö, äidinkieli, liikunta 

 

Tavoitteet 
● Ympäristöoppi: ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, hahmottamaan omaa 

ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita 

geomediataitoja. 

● Matematiikka: kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista 

aihepiireistä sekä tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. 

● Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Chromebookit ja ipadit 
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Arviointi 
• Matkapäiväkirja tavoitteiden mukaisesti.  

• Karttakoe. 

• Itse- ja vertaisarviointia ryhmässä työskentelystä. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. - 4. kerta / oppitunti: Orientoituminen aiheeseen 

Tarvittavat välineet 

 oppikirja + vihko 

 karttakirja 

 internet  

 

Tavoite 

Tutustutaan luokissa Eurooppaan yleisesti mm. karttaan, kasvillisuusvyöhykkeisiin, valtioihin ja 

kulttuureihin. Tavoitteena on, että oppilailla on näiden tuntien jälkeen yleiskäsitys Euroopasta 

alueena.   

 

Kuvaus 

• Orientoituminen aiheeseen Asiantuntija -leikin avulla. Leikissä käytetään Euroopan maiden 

lippuja.  

• Oppitunneilla käytössä Siipi -kirja, e-Siipi sekä erilaisia karttatehtäviä. 

 

1. Euroopan kartta 

a. eSiipi-kirjan alkutesti 

b. karttaan tutustumista yhdessä + tehtäviä 

c. asiantuntijaleikki lipuilla 

2. Ilmasto ja kasvillisuus 

a. eSiipi-kirjan tehtävä 1 (=tee muistiinpanot itsenäisesti ohjeen mukaan) 

3. Lintuja ja nisäkkäitä 

4. Karttakoe 

 

5.-13. kerta / oppitunti: Matka Eurooppaan 

(yksi viikko, jonka aikana koulussa ns. oman open tunneilla tehdään vain tätä työtä) 

 

• Tehtävänäsi on toteuttaa matkapäiväkirja. Matkustat ajalla esim. 16.-20.4.2018 kolmeen 

eurooppalaiseen pääkaupunkiin. Matkan aikana majoitut, syöt, katsot nähtävyyksiä, käyt 

ehkä teatterissa tai urheilutapahtumassa, saatat jutella paikallisten kanssa. Kaikesta tästä 

raportoit päiväkirjaasi. Lisäksi selvität työssäsi, millä matkustat kotipaikkakunnaltasi 

matkakohteisiin ja matkakohteiden välillä. Raportoit, kuinka paljon matkoihin ja 

majoitukseen kuluu rahaa ja aikaa. 

• Työ toteutetaan kirjallisena. Voit itse valita, kirjoitatko sähköisessä muodossa vai käsin. Voit 

liittää työhösi kuvia. Muista, että internetin kuvista voit käyttää vain luvallisia kuvia (cc 

search).  
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• Osana työtä, sinun tulee tehdä muistiinpanot (ajatuskartta / ranskalaiset viivat tms.) 

matkakohteistasi ym-vihkoosi. Vasta, kun opettaja on kuitannut muistiinpanot tehdyksi, voit 

aloittaa matkapäiväkirjan kirjoittamisen. 

• Työ arvioidaan ao. tavoitteiden pohjalta. Työstä annetaan numero. 

 

TIEDONHAUN TAIDOT 

 Harjoittele vielä Hyvin menee Osaat jo taitavasti 

lähteiden 

määrä 

Tiedot perustuvat vain 

yhteen lähteeseen. 

Lähteitä on 2-3. Lähteitä on 4 tai useampi.  

lähteen 

merkitse- 

minen 

Lähteitä ei ole merkitty. Lähteet on merkitty, mutta 

puutteellisesti. 

Lähteet on merkitty oikein. 

lähde- 

tekstin 

muok- 

kaus 

Tekstiä on kopioitu suoraan 

lähteistä. 

Teksti on kirjoitettu 

pääosin omin sanoin. 

Tekstissä on yhdistelty 

tietoja eri lähteistä, ja se on 

kirjoitettu omin sanoin. 

  

 

KIRJOITTAMISEN TAIDOT 

 Harjoittele vielä Hyvin menee Osaat jo taitavasti 

tekstin 

sujuvuus 

Teksti on epäselvä. Lukijan 

on vaikea ymmärtää 

tekstiä. Siinä on vähän 

tietoa. 

Tekstissä on jonkin verran 

tietoa. Lukijan on helppo 

ymmärtää tekstiä. 

Tekstissä on paljon tietoa 

ja mielenkiintoisia 

yksityiskohtia. Tekstin 

rakenne on selkeä. 

sanavalin- 

nat 

Tavanomaisia sanavalintoja. 

Sama sana toistuu usein. 

Tekstissä on kokeiltu 

kuvailevia sanoja ja 

ilmaisuja. 

Teksti sisältää paljon 

kuvailevia ilmauksia ja 

kokonaisia kuvauksia. 

otsikointi Pääotsikko tai väliotsikoita 

puuttuu. Otsikot eivät liity 

tekstin aiheeseen. 

Otsikot liittyvät tekstin 

aiheeseen. Otsikot ovat 

tavanomaisia.  

Otsikot auttavat 

ymmärtämään ja 

seuraamaan tekstiä. 

Otsikoissa on tietoa 

aiheesta, ja ne 

houkuttelevat lukemaan 

tekstin. 

oikein- 

kirjoitus 

Useita lopetus- 

merkkejä puuttuu. 

Lopetusmerkit pääosin 

oikein. 

Lopetusmerkit paikoillaan. 

 Sanoissa on 

kirjoitusvirheitä. 

Virheitä lähinnä 

yhdyssanoissa. 

Sanat on kirjoitettu oikein. 

 Useita isoja kirjaimia 

puuttuu. 

Isot kirjaimet pääosin 

paikoillaan. 

Isot kirjaimet paikoillaan. 

kappale- 

jako 

Kappalejako puuttuu tai on 

epäselvä 

Kappalejako on 

onnistunut osittain. 

Kappalejako on selkeä ja 

auttaa tekstin lukemisessa. 

 

MATEMATIIKAN SOVELTAMISEN TAIDOT 

 Harjoittele vielä Hyvin menee Osaat jo taitavasti 

hintojen 

etsiminen 

Hinnat ovat keksittyjä 

eivätkä vastaa todellisia 

hintoja. 

Osa hinnoista on 

tarkistettu, osa keksittyjä. 

Hinnat ovat tarkistettuja ja 

ne on todellisia. 
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laskemi- 

nen 

Luvut löytyvät tekstistä, 

mutta laskuja ei ole 

näkyvillä. 

Isoja laskuvirheitä. 

Luvut löytyvät. Osa 

laskutoimituksista on 

merkitty. Ei juurikaan 

laskuvirheitä. 

Luvut ja laskut paikallaan 

ja oikein. 

yksiköiden 

merkitse- 

minen 

Yksiköitä ei ole merkitty. Osa yksiköistä on 

paikallaan. 

Yksiköt kohdillaan! 

 

TYÖSKENTELYTAIDOT 

 Harjoittele vielä Hyvin menee Osaat jo taitavasti 

keskitty- 

minen 

työhön 

Aikuisen täytyi usein 

puuttua tekemisiisi, jotta 

keskityit asiaan. 

Osasit pääosin itse pitää 

huolen työn edistymisestä. 

Tarvitsit vähän apua 

alkuun pääsemisessä tai 

jatkamisessa. 

Pidit oma-aloitteisesti 

huolen työn 

edistymisestä. 

tavaroista 

huolehti- 

minen 

Kirjat, vihot ja muut 

materiaalit olivat hukassa. 

Kirjat, vihot ja muut 

materiaalit olivat välillä 

kateissa. 

Tavarasi olivat mukanasi 

työskentelypaikassa. 

 

 

14. kerta / oppitunti: Ryhmien muodostaminen ja harjoituspakohuone 

Tarvittavat välineet 

• kuvia Euroopan nähtävyyksistä, eläimistä, urheiluseurojen logoista tms. 

• open tekemä matikkapakohuone (ilmapalloja, vihjeitä, tangram -paloja, legoja…) 

 

Tavoite 
Muodostetaan oppilasryhmät (3-4 oppilasta) ja valitaan joka ryhmälle oma valtio, johon tutustutaan 

tarkemmin.  

 

Kuvaus 

Ryhmiin jakaminen: 

• Oppilas valitsee itseä kiinnostavan kuvan (erilaisia kuvia Euroopan maiden nähtävyyksistä, 

luonnosta, kaupungeista, tilastoista, elinkeinoista jen.). Samaa kuvaa kolme kappaletta. 

Saman kuvan valinneet muodostavat ryhmän. Kuva on samalla vihje valtioon, josta oppilaat 

tekevät seuraavien tuntien tehtäviä. 

 

• Kuvien perusteella valikoidut ryhmät suorittavat yhdessä opettajan suunnitteleman 

matematiikka aiheisen pakohuoneen. Pakohuonetta suorittaessa oppilaat näkevät 

esimerkkejä pakohuoneen tehtävistä sekä ymmärtävät pakohuoneen idean. 

 

15. kerta / oppitunti: Tiedonhankinta 

Tarvittavat välineet 

 Chromebookit 

 oppikirjat 
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Kuvaus 

Joka ryhmä tutustuu  

• tilastoihin 

• taustatietoihin 

• kieleen 

• kulttuuriin 

 

16.-23. kerta / oppitunti: Työn valmistus 

Tarvittavat välineet 

 Chromebookit 

 oppikirjat 

 lukkoja, lippaita yms. mitä oppilaat kokevat tarvitsevansa tehtäväänsä ja mitä pystytään 

koululta löytämään / koululle helposti tuomaan 

 

Kuvaus 

• Ryhmät jaetaan kahteen porukkaan = toteutamme kaksi eri pakohuonetta. Molemmista 

pakohuoneryhmistä valitaan muutama oppilas kirjoittamaan yhteistä taustatarinaa ja 

koordinoimaan koodeja. Oppilasryhmät laativat omaan Euroopan valtioonsa liittyvän 

tehtävän, joka sopii yhteiseen taustatarinaan. Oppilaat suunnittelevat itse pakohuoneen 

järjestyksen, mihin tehtävät sijoitetaan sekä miten luokan huonekaluja siirrellään.  

• Kun pakohuoneet on rakennettu, päästään ratkomaan toisten tekemää arvoitusta. 

 

24.-25. kerta / oppitunti: Pakohuoneen rakentaminen 

Tarvittavat välineet 

Oppilaiden suunnittelemat tehtävät ja niihin tarvittavat välineet. Netistä löytyvä ajastin heijastettuna 

taululle. Oppilaiden valitsema jännittävä musiikki soi taustalla. 
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26.-27. kerta / oppitunti: Pakohuoneen ratkaiseminen 

 

  
 

28. kerta / oppitunti: Arviointia 
• Keskustelua pakohuoneiden onnistumisesta ja vertaispalautetta tehtävistä. 

• Itsearviointilomake. 

 

  



 

 

 

 

27 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

Ihmeellinen ihminen 
Tekijät: Tiina Barrett ja Hanna Rajala, Pertun koulu, Tuusula  

 

Perustiedot 
•  2ab 

• 34 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Minä olen ihminen. Minkälainen on ihminen? Monipuolisten ideointimenetelmien avulla etsitään 

oppilaille mielenkiintoisia aiheita, joita he haluavat tutkia aiheesta ihminen ja joista he haluavat 

ryhmänä tehdä projektin. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Ympäristöoppi, liikunta, äidinkieli, matematiikka, kuvataide 

 

Tavoitteet 

● Oppilaalle muodostuu ymmärrys kehon osista, elintoiminnoista, elämänkulusta ja oman 

ikäkauden kasvusta ja kehityksestä. 

● Perehdytään elämän perusedellytyksiin. 

● Harjoitellaan google classroomin toimintojen käyttöä. 

● Harjoitellaan tiedonhakua. 

● Harjoitellaan erilaisten digitaalisten välineiden käyttöä. 
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● Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja toimimista erilaisissa ryhmissä. 

● Harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. 

● Kuuntelen ja keskityn ohjeisiin. (L1) 

● Työskentelen sovussa toisen kanssa. (L2) 

● Kerron ajatukseni ymmärrettävästi. (L4) 

● Harjoittelen laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä. (L5) 

● Teen työni sisukkaasti loppuun asti. (L6) 

● Osallistun keskusteluun yhteisistä asioista. (L7) 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Imovie, ThingLink, Greenscreen, Micro:bit 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Kerta 1: aiheeseen lämmittely 

Mahdollisesti jonkun asiantuntijavanhemman/terveydenhoitajan vierailu. Tai opettajat innostavat 

lapset aiheeseen. 

 

Tarvittavat välineet 

● kannettava tietokone 

● videotykki 

 

Tavoite 

Lämmitellä oppilaat tulevaan jaksoon. 

 

Kuvaus 

• Vierailija tulee kertomaan työstään. Asiantuntijan lämmittely aiheeseen.  

• Mahdollisesti lapsia askarruttavien kysymysten käsittelyä. Kysymykset on mietitty etukäteen.  

 

Kerta 2: Kehonosat liikkuen 

Tarvittavat välineet 

● musiikki 

● cd-soitin / Spotify tietokoneelta 

 

Tavoite 

Herätellään oppilaat ajattelemaan aihetta. 
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Kuvaus 

• Ryhmässä muodostetaan ohjeiden mukaan eri kehonosien avulla patsaita. 

• Ryhmässä liikutaan ohjeiden mukaan tietyt kehonosat maassa. 

• Pareittain yritetään koskea parin määrättyyn kehonosaan ja samalla vältellä itse kosketuksia. 

• Kehonosatanssi 

 

Kerta 4: Learning cafe - aiheeseen virittäytyminen 

Tarvittavat välineet 

● A3-papereita 

 

Tavoite 

Herätellään oppilaat ajattelemaan aihetta. 

 

Kuvaus 

• Aloitetaan tunti kertomalla tunnin aiheesta ja tavoitteesta.  

• Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin ja he kiertävät luokassa Learning cafe -menetelmän 

mukaisesti kirjoittamassa oman ryhmänsä ajatukset otsikoiden (Kehonosat, Miten keho 

toimii? (aihetta avattu paperilla), Elämän perusedellytykset, Elämänvaiheet (vaiheet jo 

laitettu paperille)) alle.  

• Yhdessä jutellaan tuotoksista. 
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Kerta 4: 8 x 8 - aiheeseen syventyminen ja ryhmät 

Tarvittavat välineet 

● A3-papereita 

 

Tavoite 

Mietitään ryhmässä aihetta 8x8 työmuodon avulla ja selvitetään ryhmät. 

 

Kuvaus 

• Toiminta jakotunnilla kahdessa ryhmässä.  

• Oppilaat miettivät, mitä liittyy oppilaiden Learning cafeen Kehonosat ja Miten keho toimii? - 

aiheisiin ja opettaja kirjaa ne 8x8 työmuodon avulla. 
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 Kerta 5: työkalujen esitteleminen ja aiheiden valinta 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● Ipad mini 

● videotykki 

● Imovie, greenscreen, Thinglink, Micro:bit 

 

Tavoite 

Esitellään käytettävissä olevat työkalut. Ryhmiä mietitään. 

 

Kuvaus 

• Oppilaille esitellään ja muistutetaan mieliin kaikki valittavana olevat työkalut. (Kaikki 

teknologia oli jo ennalta esitelty.)  

• Ryhmien 8×8 tuotokset esitellään kaikille.  

• Oppilas valitsee kolme kiinnostavinta aihetta, joita hän mielellään tutkisi projektissaan.  

• Näistä aiheista ja valinnoista esitetään toiveet ryhmistä. 

 

Kerta 6: oman näkökulman avaamista 

Tarvittavat välineet 

● yllin vihko  
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Tavoite 

Ryhmät selviävät. Oman ryhmän näkökulmaa avataan. 

 

Kuvaus 

• Ryhmät selviävät.  

• Mietitään oman ryhmän projektin yksityiskohtia ja lähestymistapoja.  

• Mietitään millaista teknologiaa voisi projektissa käyttää.  

• Aiheen rajaukseen kiinnitettävä huomiota. 

 

Kerta 7: tiedon hakeminen ja yhteinen docs 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● docs-asiakirja 

● Ympäristöopin kirja 

 

Tavoite 

Haetaan omaan projektiin liittyvää tietoa ja tehdään yhteinen docs -asiakirja. 

 

Kuvaus 

• Tunnin aluksi opettaja muistuttelee mieliin, kuinka docs -asiakirja luotiin ja miten se jaetaan 

muille.  

• Oppilaat hakevat omaan projektiinsa liittyvää tietoa.  

• He luovat yhdessä docs -asiakirjaa, jolle tietoa tallennetaan. Docsiin tulee mm. ryhmän 

jäsenet, aihe, tavoitteet, toteutumistapa. 

 

Kerta 8: työstämisvaihe 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● kamera 

● lähdemateriaalit 



 

 

 

 

33 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

 

Tavoite 

Oman projektiaiheen tietojen muokkaamista esittelymuotoon. 

 

Kuvaus 

• Ryhmät työstävät omaa projektiaan.  

• Kerrat 8-9 tehdään saman päivän aikana, jolloin käytössä lisäresurssia aikuisista. 

 

Kerta 9: työstämisvaihe 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● kamera 

● lähdemateriaalit 

 

Tavoite 

Oman projektiaiheen tietojen muokkaamista esittelymuotoon. 

 

Kuvaus 

• Ryhmät työstävät omaa projektiaan.  

• Kerrat 8-9 tehdään saman päivän aikana, jolloin käytössä lisäresurssia aikuisista. 
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Kerta 10: työstämisvaihe 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● kamera 

● lähdemateriaalit 

 

Tavoite 

Oman projektiaiheen tietojen muokkaamista esittelymuotoon. 

 

Kuvaus 

Ryhmät työstävät omaa projektiaan. 

 

Kerta 11: vertaisarviointi 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● tehdyt tuotokset 

 

Tavoite 

Projektin viimeistely vertaisarviointia hyväksi käyttäen. 

 

Kuvaus 

• Ryhmä tutustuu toisen ryhmän projektiin ja esittää muutosehdotuksia.  

• Projektia voidaan muokata ehdotusten perusteella. 

 

Kerta 12: Projektin esittelyt 
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Tarvittavat välineet 

● projektin esittelyyn tarvittavat välineet 

 

Tavoite 

Esitellä projekti muille oppilaille. 

 

Kuvaus 

Oppilaat esittelevät projektinsa kaikille. 

 

Kerta 13: Projektien esittely huoltajille 

Tarvittavat välineet 

● projektin esittelyyn tarvittavat välineet 

 

Tavoite 

Esitellä projekti oppilaiden huoltajille 

 

Kuvaus 

• Koulu varattu luokkien huoltajia varten. 

• Oppilaat esittelevät projektinsa. 

 

Kerta 14: Itsearviointi ja kaveriarviointi 

Tarvittavat välineet 

● arviointivihko 

 

Tavoite 

Arvioida omaa ja ryhmän jäsenten työskentelyä. 

 

Kuvaus 
Oppilaiden arviointivihkoon liimataan itsearviointi- ja kaveriarviointilomakeet, joilla keskitytään 

positiivisten asioiden löytämiseen. 
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Tutkimusmatka Pohjoismaihin ja Baltiaan 
 Tekijät: Petri Luiskari, Elisa Lehmusoksa, Vuoniityn peruskoulu, Helsinki  

 

Perustiedot 
•  4A- ja 4B-luokat 

• 38 oppilasta     

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaat tutustuvat projektin aikana Pohjoismaiden ja Baltian maiden maantieteeseen, kulttuuriin, 

yhteiskuntaan ja historiaan. Oppilaat miettivät itseään kiinnostavia teemoja ja esittävät kysymyksiä, 

joihin projektin aikana etsitään vastauksia. Projektin aikana hyödynnetään monipuolisesti 

tietotekniikkaa. Oppilaat työskentelevät projektin aikana erilaisissa ryhmissä. Ryhmät muodostuvat 

oppilaiden itse valitsemien teemojen mukaisesti. Osa tehtävistä tehdään perinteisesti työvihkoon. 

Muut kirjalliset tuotokset ja esimerkiksi videot kootaan o365-ympäristöön hyödyntämällä 

OneDriveä, Wordia, PowerPointia ja Sway'ta.  

Oppimiskokonaisuuden kesto on kokonaisuudessaan noin kaksi kuukautta. 

Oppimiskokonaisuuteen käytetään ympäristöopin oppituntien (3 h/vko) lisäksi äidinkielen ja 

kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, kuvataiteen, käsityön ja musiikin oppitunteja. Mahdollisesti myös 

englannin ja ruotsin kielen tunteja. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. 

Kokonaisuuden oppiaineet, tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi, musiikki ja kuvataide. Mahdollisesti myös 

englannin ja ruotsin kieli. 

 



 

 

 

 

37 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

Tavoitteet (http://ops.edu.hel.fi/vuoniityn-peruskoulu/) 

• Äidinkieli ja kirjallisuus: T1, T3, T6, T7, T11, T12, T13 ja T15 

• Ympäristöoppi: T1, T2, T4, T7, T10, T11, T14, T16 

• Yhteiskuntaoppi: T1 ja T6 

• Musiikki: T4 ja T6  

• Kuvataide: T3, T4, T5 ja T11  

• Laaja-alainen osaaminen: 

o Äidinkieli ja kirjallisuus: L1, L2, L4, L5, L6, L7 

o Ympäristöoppi: L1, L2, L4 ja L 5 

o Yhteiskuntaoppi: L1, L2, L4 ja L5 

o Kuvataide: L2, L4 ja L5 

o Musiikki: L2 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Kannettavat tietokoneet, iPadit ja kännykät. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta: Orientoituminen aiheeseen (2 oppituntia) 

Tarvittavat välineet  

• iPad, kannettava tietokone ja kännykkä 

• matkailuesitteet, aikakauslehdet 

• julistepohja, liimaa ja sakset  

• YouTube 

• O365: Word (omat tavoitteet) 

 

Tavoite  

Oppimiskokonaisuuteen virittäytyminen mielikuvaharjoituksen ja matkailuvideoiden avulla. Omien 

tavoitteiden asettaminen projektille. 

 

Kuvaus  

• mielikuvaharjoittelu 

➔ Unelmien lomamatka –juliste/kollaasi, blogien tutkiminen 

• Pohjoismaihin ja Baltiaan liittyviä matkailuvideoita, tehtäviä jne. 

 

Arviointi 

• Yhteinen keskustelu Unelmien lomamatka –julisteiden kuvista. Mikä kuva on 

mielenkiintoisin? Mihin kuvien kohteeseen haluaisit matkustaa? 

• Oppilaat motivoituivat etsimään itseään kiinnostavia matkakuvia. 

• Orientoivat monisteet olivat yllättävän haastavia, mutta toisaalta joitain oppilaita ne 

motivoivat suuresti. 

 

http://ops.edu.hel.fi/vuoniityn-peruskoulu/
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2. kerta: Mitä tiedän Pohjoismaista ja Baltiasta (2 oppituntia) 

Tarvittavat välineet  

• iPadit 

• kännykät  

• AnswerGarden –sovellus tai nettisivu 

 

Tavoite  

Kartoitetaan oppilaiden ennakkotietoja ja mielikuvia Pohjoismaista ja Baltiasta. 

 

Kuvaus  

Oppilaiden ennakkotietojen ja mielikuvien kokoaminen AnswerGarden -ohjelman avulla. 

 

Arviointi 

AnswerGarden oli oppilaille tuttu entuudestaan, joten sen käyttäminen oli helppoa. Jotkin 

oppilaiden vastauksista olivat asiattomia, joten niitä opettajat joutuivat poistamaan  

 

3. kerta: Sway -ohjelman käytön opettelu (2-3 oppituntia) 

Tarvittavat välineet  

• kannettavat tietokoneet 

• iPad (Apps)  

• Sway 

 

Tavoite  

Sway -ohjelman käytön opiskelu. 

 

Kuvaus  

• Oppilaat tutustuvat Sway -ohjelman käyttöön opettajien johdolla.  

• Sen jälkeen oppilaat harjoittelevat alustan käyttöä valmistamalla esityksen, johon he 

kuvaavat edellisillä tunneilla valmistetun kollaasiin ja kirjoittavat siitä kuvauksen 

 

Arviointi 

• Oppituntien jälkeen arvioitiin oppilaiden taitoa käyttää ohjelmaa ja tarpeen mukaan 

annettiin lisäohjeistusta. 

• Oppilaat ottivat ohjelman hyvin haltuun. 

 

4. kerta: Valtioiden perustiedot ja omat monialaiset oppimisprosessit eli tutkimusmatka-
oppitunnit (14-16 oppituntia) 

Tarvittavat välineet  

• kannettava tietokone 

• iPad 

• kännykkä 
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• oppikirja 

• karttakirja 

• työvihko 

• Sway 

• iMovie 

 

Tavoite  

Oppilaat tutustuvat Pohjoismaihin ja Baltian maihin yhtenä alueena ja yksittäisinä valtioina. 

Oppilaat opettelevat valtioiden perustiedot. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat itseään 

kiinnostavasta teemasta monialaisen oppimiskokonaisuuden. 

 

Kuvaus  

• Oppilaat opiskelevat tiedonhakumenetelmällä valtioiden perustiedot ja täydentävät 

opettajan jakamat tehtävät. 

• Perustietojen opiskelemisen jälkeen oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat itsenään 

kiinnostavasta osa-alueesta monialaisen kokonaisuuden. 

• Monialainen kokonaisuus sisältää kirjallista työskentelyä esim. blogin/matkapäiväkirjan 

parissa. Lisäksi jokaisesta valtiosta tuotetaan kuvataiteellinen tuotos, jotka kuvataan 

yhteiseksi näyttelyksi Swayhin. 

• Kolmantena osa-alueena jokaisesta valtiosta oppilaat kuvaavat esittelyvideon. Videon sisältö 

on oppilaan suunnittelema. Video voi olla esim. matkailuvideo. 

 

Arviointi 

• Projektikansion" tehtävät olivat oppilaille mieluisaa itsenäistä tekemistä, joista halutessaan 

sai ottaa myös läksyä. 

• Perustietojen oppiminen testattiin kirjallisella kokeella. Oppilaat suoriutuivat kokeesta 

kiitettävästi. 

• Kirjallisia ja luovia tuotoksia arvioitiin vertaisarvioinnilla. Vertaisarvioinnissa kiinnitettiin 

huomiota onnistuneisiin kohtiin ja keksittiin parannusehdotuksia. 

• Videoiden tekeminen jäi melko vähälle aikataulullisista syistä johtuen 

 

5. kerta: LegoMindstorms -robotit ja mahdollisesti BeeBotit (4-6 oppituntia) 

Tarvittavat välineet  

• LegoMindstorms - robotit 

• iPadit  

• Lego Education –sovellus 

 

Tavoite  

Oppilaat rakentavat LegoMindstorms -robotit. Oppilaat kertaavat ohjelmoinnin perusteet ja 

harjoittelevat ohjelmointia. 4B-luokan oppilaat opettavat 4A-luokan oppilaille robottien 

ohjelmointia  
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Kuvaus  

• Oppilaat ohjelmoivat LegoMindstroms -robotteja kulkemaan lattialle asetetun suuren 

seinäkartan päällä. 

• Oppilaat ja/tai opettajat suunnittelevat matkareittejä/tehtäviä, joita oppilaiden tulee 

suorittaa. 

• Käytössämme on kahdeksan (8) robottia. 

• BeeBot -lattiarobotteja on kuusi (6) kappaletta. 

 

Arviointi 

• Oppilaat arvioivat ja antoivat palautetta toisilleen suoritetuista tehtävistä/ reittivalin-noista 

jne. 

• Lego-robottien rakentaminen oli mukavaa, mutta tarjosi myös haastetta. 

 

6. kerta: Oma valinta (6-8 oppituntia) 

Tarvittavat välineet  

• oppilaan itsensä valitsema työväline 

Tavoite  

Oppilas syventää tietämystään Pohjoismaista ja/tai Baltiasta. 

 

Kuvaus  

• Oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan tutkimuskohteen annetuista vaihtoehdoista. 

• Vaihtoehdot ovat: 

o Itämeri 

o saamelaiset 

o kielet 

o sodat 

o kuvataide 

o arkkitehtuuri 

o sadut 

o musiikki 

 

Arviointi 

• Opettajat arvioivat tuotokset ja antoivat suullista palautetta ja kehittämisideoita.  

• Joidenkin oppilaiden oli vaikea keksiä itseä kiinnostavaa aihetta, jolloin opettaja joutui 

enemmän ohjata aiheen valitsemisen suuntaa. 

Muuta 
Aihe Sisältö Tavoite Laite/ 

väline 

Alusta/ 

Ohjelma 

Arviointi Aik

a 

Ruotsin kieli 

 

 

Pohjoismaista 

maantuntemusta: 

✓ maat 

✓ kaupungit 

Oppilaat oppivat 

ruotsiksi 

Pohjoismaiden 

nimet sekä 

pääkaupungit 

sekä jonkin 

kartta 

vihko 

tiedon 

hakua 

kannettav

a 

tietokone 

iPad 

Onnistunut vierailu 

ruotsin opettajan 

johdolla 

Pohjoismaiseen 

2 h 
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✓ joku muu 

luontokohd

e / maa 

Lisäksi tutustutaan 

kunkin Pohjoismaan 

kieleen 

ääninäytteiden ja 

numeroiden avulla. 

Mahdollisesti myös 

vierailu 

Pohjoismaisessa 

kulttuuripisteessä 

Kaisaniemessä, jossa 

tutustutaan 

pohjoismaiseen 

kirjastoon ja tehdään 

pohjoismaisiin kieliin 

liittyviä tehtäviä. 

luonnonkohteen 

ja vastaavan 

yleissubstantiivi

n (järvi, joki, 

jäätikkö jne.)  

T1 ja T3 

 

internetist

ä  

 

kulttuuripisteeseen

. 

Englannin kieli 

 

 

 

 

 

Projektiin liittyvien 

maiden nimet 

englanniksi. 

Maantieteellisten 

nimet englanniksi 

(valtio, järvi, meri, 

joki, saari, vuori, 

vuoristo, jäätikkö…) 

Mahdollisesti 

Kahoot-tietokilpailu 

maantieteellisistä 

nimistä. 

Oppilaat oppivat 

englanniksi 

valtioiden nimet 

ja 

maantieteellistä 

sanastoa. 

Kahootin 

käyttäminen 

kartta 

oppikirja 

työvihko 

Kahoot 

QR-

koodilukija 

Ei toteutunut. 1-2 

h 

 

Aihe Sisältö Tavoite Laite/ väline Alusta/ 

Ohjelma 

Arviointi Aika 

3D-valtiot 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaat 

rakentavat 

ryhmätyönä 

kolmiulotteisen 

pienoismallin 

annetusta 

valtioista. 

Pienoismalliin 

merkitään 

tärkeimmät 

maantieteelliset 

paikat. 

Oppilaat 

suunnittelevat ja 

valmistavat 

ryhmätyönä 

annetusta 

valtiosta 

kolmiulotteisen 

pienoismallin. 

Oppilaat 

miettivät mitkä 

ovat tärkeimmät 

maantieteelliset 

styrox-levy 

työstövälineet 

(saha, 

puukko...) 

mittanauha 

viivoitin 

liima 

maalit 

pensselit 

 Opettajat antoivat 

palautetta työn 

edistyessä ja ohjasivat 

työskentelyä. 

Töiden valmistuttua 

ryhmät suorittivat 

vertaisarviointia 

antamalla palautetta 

toisille ryhmille 

pienoismalleista. 

Arvioinnissa kiinnitettiin 

huomiota siihen, miten 

10 h 
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Pienoismalliin 

maalataan eri 

väreillä 

pinnanmuotoja 

kuvaavat alueet, 

tärkeimmät 

vesistöt ja 

kaupungit sekä 

yksittäiset tärkeät 

maantieteelliset 

paikat. 

Valmiit 

pienoismallit ovat 

esillä 

matkamessuilla. 

kohdat, jotka he 

merkitsevät 

pienoismalliin. 

Oppilaat 

harjoittelevat ja 

opettelevat 

mittakaavan 

käyttöä ja 

soveltamista 

omaan valtioon. 

hyvin karttoihin oli 

saatu kaikki oleelliset 

paikannimet, vesistöt 

jne. Sekä miten työn 

kuvataiteellinen osuus 

(pinnanmuodot) oli 

tehty. 

Tämä osuus projektista 

oli monien mielestä 

mielenkiintoisin ja 

mukavin. 
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Aihe Sisältö Tavoite Laite/ 

väline 

Alusta/ 

Ohjelma 

Arviointi Aika 

Matkames-

sut 

 

 

 

 

 

Luokat järjestävät 

koulun salissa koko 

koulupäivän 

kestävät 

matkamessut, 

johon kutsutaan 

kaikki oman 

toimipisteen 1.-4. 

luokat. 

Mahdollisesti myös 

koulumme 

Venemestarintien 

toimipisteen 1.-4. 

luokat. 

Valtioiden esittely: 

julisteet 

omat videot 

YouTube-videot 

pienoismallit 

 

Oppilaat toimivat 

oman valtionsa 

asiantuntijoina ja 

esittelevät valtioita 

messuvieraille. 

Oma valinta -aihe 

esitetään myös 

matkamessuilla. 

Matkamessuilla voi 

myös kokeilla sekä 

Lego- että Bee-

Bot-robottien 

ohjelmointia 

karttapohjalla. 

Lisäksi yhdellä 

pisteellä Kahoot-

tietokilpailu 

Pohjoismaista ja 

Baltiasta. 

Tavoitteena on 

järjestää koko 

koulupäivän 

kestävä 

messutapahtuma, 

jossa oppilaat 

esittelevät 

valtioita ja 

omavalintaisia 

aihealueita 

Pohjoismaista ja 

Baltiasta. 

Asiantuntijana 

toimiminen 

Messuvieraiden 

opastaminen 

kannettavat 

tietokoneet 

iPadit 

kännykät 

iMovie 

YouTube 

Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaat 

keräsivät 

messuvierailta 

palautetta 

Forms-

sovelluksella ja 

arvioita siitä, 

miten messut 

onnistuivat; 

mitkä osa-

alueet olivat 

kiinnostavia, 

hyvin 

toteutettuja 

jne. Formsiin 

oppilaat 

pääsevät linkin 

tai QR-koodin 

kautta. 

Vieraiden 

mielestä 

Messut olivat 

todella 

onnistuneet ja 

päivä oli hyvin 

elämyksellinen. 

 

 

 

 

Koko 

koulupäivä 

 

 Valmistelu, 

matkamessut 

ja 

loppusiivous 

 

5-6 h 
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Aihe Sisältö Tavoite Laite/ väline Alusta/ 

Ohjelma 

Arviointi Aik

a 

Koko projektin 

arviointi 

 

 

 

 

 

 

Itsearvioinnissa 

arvioidaan 

koko projektia 

kokonaisuuten

a sekä sen eri 

osa-alueita. 

Oppilaat 

valitsevat 

onnistuneet 

työt ja pohtivat 

mikä siinä 

onnistui. He 

valitsevat 

myös työn 

joka heidän 

omasta 

mielestään 

onnistui 

heikoimmin ja 

pohtivat miten 

sitä voisi 

parantaa. 

 

 

Arvioida 

omaa 

oppimistaan 

ja 

toimintaans

a. 

itsearviointilomak

e 

forms 

Opettajien mielestä 

projekti onnistui 

kokonaisuudessaan 

hvyin, koska käytimme 

monipuolisia työtapoja 

ja jokainen oppilas löysi 

itseään kiinniostavia 

aihealueita ja 

työskentelytapoja. 

Monialaisen 

oppimiskokonaisuuteen 

kului loputa enemmän 

oppitunteja kuin 

olimme suunnitelleet, ja 

jouduimme karsimaan 

joitain osa-alueita pois. 

Oppilaille olisi voinut 

antaa enemmänkin 

vapautta eri osa-

alueiden 

toteuttamisessa sen 

sijaan, että opettajat 

olivat valmiiksi 

miettineet 

kokonaisuuden. 

Seuraavassa 

monialaisessa 

oppimiskokonaisuudess

a uskaltaudumme 

laajentamaan sisältöjä 

oppiaineisiin, joita 

emme nyt ottaneet 

mukaan. Esimerkiksi 

musiikki integroituisi 

loistavasti tähän 

projektiin.  

1 h 
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Pyörö goes green -innovaatioprosessi 
Tekijät: Jaana Rantonen ja Alexandra Vikeväinen, Pyörön koulu, Kuopio 

 
 

Perustiedot 
•  5. luokka   

 

Kokonaisuuden kuvaus  
Kestävä kehitys Pyörön koululla.  

Etsitään vastauksia kysymykseen: miten edistämme kestävän kehityksen toteutumista 

koulussamme?  Näkökantoja esille 8x8 –mallin avulla  

Itse tuote voi olla uusi toimintamalli, joka edistäisi kestävää kehitystä koulussamme tai 

konkreettinen tuote, joka edesauttaa kestävän kehityksen periaatteita.  

Toteutustapana voi olla: padit (esim. GreenScreen esitys, PP), kynä-paperi-yhdistelmä tai vaikkapa 

3D printti. 

     

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet      

Oppiaineet 
Luonnontieteet, englanti, äidinkieli, atk  

 

Tavoitteet 
• Äidinkieli ja kirjallisuus: Monilukutaito, luovaan ajatteluun rohkaistuminen  

• Luonnontieto: ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita ja oman toiminnan vaikutus 

kestävään kehitykseen 

• Englanti: Kielen näkeminen ajattelun välineenä  
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• Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L4, L5, L6, L7 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Esim. Ipadit, tietokoneet (muitakin, jos innovaatio sitä vaatii)   

 

Arviointi 
1. Työskentelytaidot joka oppiaineessa --> Vaikuttaa sanalliseen arviointiin/numeroon! 

a. Miten työskentelet yksin 

b. Miten työskentelet ryhmässä 

2. Kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen ja oman toiminnan vaikutus siihen 

a. Arvioidaan itsearvioinnin yhteydessä 

3. Itsearviointi 

a. Kysely sähköisesti/paperille (toteutustavalla ei ole väliä) 

i. Miten työskentelin ryhmässä tämän kokonaisuuden aikana?  

ii. Missä onnistuin kokonaisuudessa? 

iii. Missä olisi vielä kehitettävää? 

iv. Oma arvosana? 

4. Vertaispalaute Padletissa  

a. Kehitettävää (kysymykset) 

b. Onnistumiset  

5. Jatkuva oman työn ja työskentelyn arviointi kokonaisuuden edetessä  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta / aihe Virittäytyminen luovaan ajatteluun / Lämmittely, orientaatio 

Tarvittavat välineet 
• ”Pyykkipoika” 

• Alias-sanat 

• Minuuttikeskusteluaiheet (voi olla samat kuin Alias-sanat)  

 

Tavoite 

Aiheeseen tutustuminen  

 

Kuvaus 

• Oppilaat keksivät uusia käyttötapoja ”pyykkipojalle”.  

• Minuuttikeskustelut (8min) aiheesta, jotka sivuavat kestävää kehitystä. Nostetaan siis yksi 

lappu kerrallaan, josta on puhuttava yksi minuutti ilman hiljaisia hetkiä pienissä ryhmissä.  

• Kestävä kehitys sanoilla Aliasta koko luokan kesken (voi joko kierrättää sanoja tai pelata 

niin, että yksi selittää luokan edessä ja siitä saa pisteen tms.). Lopputunnista koonti, 

mistähän tulevassa kokonaisuudessa on kysymys.  

 

Tunnin lopussa:  

• Oppilas tietää aiheen, mihin kokonaisuus liittyy (kestävä kehitys)  

• Oppilas on virittäytynyt aiheeseen, ehkä pohtii mitä itse jo tietää aiheesta.  
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2. kerta / aihe: Englanninkieliseen sanastoon tutustuminen 

Tarvittavat välineet 

• Tussitaulu 

• tusseja 

• kestävään kehitykseen liittyvät sanat lapuilla eng-suo x2  

 

Tavoite 
Tutustua englannin kielisiin sanoihin, pohtia hakukielen merkitystä tiedonhaussa 

 

Kuvaus 

• Tunnin alussa oppilaat kirjoittavat taululle suomeksi (tai englanniksi, jos osaa) sanoja, jotka 

liittyvät kestävään kehitykseen. Tämän jälkeen pohdintaa siitä, mitä nämä voisivat olla 

englanniksi. 

• Keskustelua siitä, miksi on tärkeää osata hakea tietoa myös muilla kielillä ja mitä merkitystä 

sillä on hakutulosten kannalta.  

• Käydään läpi lappusanat englanniksi yhteisesti. Seuraavaksi lappupeli:  

o Luokka jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka muodostavat jonot eri puolille luokkaa. 

o Kummallakin ryhmällä on sekä suomenkieliset että englanninkieliset laput, jotka ovat 

sijoitettuna ja levitettynä eri puolilla luokkaa.  

o Pelin kulku:  

▪  Valitset suomenkielisen lapun. 

▪ Kävelet luokan toiselle puolelle oman ryhmäsi englanninkielisten lappujen 

luo. 

▪  Etsit vastineen suomenkieliselle sanallesi. 

▪ Tuot opelle/varatuomarille tarkistukseen molemmat laput. Jos oikein, 

joukkueesta seuraava voi lähteä. Jos ei, niin palaa etsimään. 

▪ Varatuomari laittaa eri kieliset laput eri pinoihin.  

▪  Se joukkue, jolla on ensimmäisenä kaikki laput oikein yhdistettynä, voittaa. 

• TAI  

• Quizlet-live sanoilla  

o Quizlet-sanat  

 

Tunnin lopussa:  

• Oppilas tietää kestävään kehitykseen liittyviä sanoja englanniksi 

• Oppilas osaa kertoa, mitä merkitystä hakukielellä on tiedonhaussa  

 

 

3. kerta / aihe: Tutustuminen aiheeseen kestävä kehitys/ Ongelma, haaste 

Tarvittavat välineet 

• Isoja papereita 

• kyniä 

• kestävän kehityksen ongelmakohdat koulussamme kuvina 

• post it –lappuja 

 

https://quizlet.com/272517893/energy-and-sustainable-future-flash-cards/
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Tavoite 

Tutustuminen kestävän kehityksen periaatteisiin (esim. jätteiden kierrätys, sisäilma) ja mahdollisiin 

ongelmiin (esim. muovi). 

 

Kuvaus 

• Katsotaan tunnin alussa jokin video aiheesta (esim. 

https://www.youtube.com/watch?v=eTn1RtI5oJI)  

• Oppilaat katselevat kuvia opettajien valitsemista kestävän kehityksen ongelmista 

koulussamme. Valokuvat on tulostettu ja sijoiteltu ympäri luokkaa.  

o Ensin keksivät lyhyen aikarajan puitteissa niille ratkaisuja, joissa ei ole huonoja 

ideoita! Ihan kreisitkin ideat ovat sallittuja siis 🙂 Ratkaisut kirjoitetaan post-it lapuille.  

o Keskustellaan näistä ideoista. 

o Oppilaat jakautuvat ryhmiin sen perusteella, mitä ongelmaa he itse haluaisivat 

oikeasti lähteä ratkomaan ryhmissä. 

• Nämä ryhmät keksivät yhteensä kahdeksan ratkaisua omaan ongelmaansa (8x8-malli). Isolle 

paperille yhdeksän ruutua, joista keskimmäiseen kirjoitetaan ongelma ja loppuihin ruutuihin 

jokin ratkaisu siihen.  

• Lopuksi valitaan kahdeksasta ratkaisusta innovatiivisin ja se, mitä halutaan/voidaan lähteä 

toteuttamaan tämän kokonaisuuden puitteissa 

 

Tunnin lopussa: 

• Oppilas on valinnut itseään kiinnostavan kestävän kehityksen ongelman 

• Oppilaalla on ryhmä, jossa toteuttaa kokonaisuuden ratkaisu 

• Oppilas on kokeillut luovaa lähestymistapaa ratkaista erilaisia ongelmia 

 

  

  
 

 4-5. kerta / aihe: Tiedon etsintä valittuun kestävän kehityksen ongelmaan 

Tarvittavat välineet 

• Tietokoneluokka 

https://www.youtube.com/watch?v=eTn1RtI5oJI
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• padit 

 

Tavoite 

Faktatiedon omaksuminen omaan ongelmaan liittyen. 

 

Kuvaus 

• Herätellään aiheeseen. Esim. Kuvien avulla (Seppo.net luontokuvia ja pilapiirroksia) tai 

Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn). Keskustelua aiheesta ja siitä, miten mikäkin 

koulusta otettu kuva liittyy omaan ongelmaan.  

• Ryhmät alkavat etsiä tietoa omaan ongelmaansa liittyen joko suomeksi tai englanniksi.  

• Tietoa voi etsiä mm. seuraavilta internet-sivuilta:  

o Motiva - Vinkkejä koulun energiansäästöön  

o Kiertokapula- oppilaille suunnatut sivut kestävästä kehityksestä  

o Koulu ja ympäristö - vinkkejä miten kierrättämistä voidaan huomioida enemmän 

kouluissa    

o Edu - tietoa ja vinkkejä jätteiden lajitteluun koulussa  

o Reuse this bag - oppilaille suunnatut englanninkieliset sivut kierrätyksestä   

o Recyclescene - 39 vinkkiä miten koulussa voi kierrättää enemmän  

 

• Oppilaat voisivat esitellä jossain vaiheessa hyvin lyhyesti muille, mitä tietoa he ovat 

löytäneet.  Esitysten tavoitteena on, että ryhmät kuulisivat palautetta siitä, miltä oman 

ryhmän tiedonhakuprosessi vaikuttaa muista oppilaista (vertaisarviointi). Samalla myös 

jaetaan vinkkejä toisille löydetyistä tiedonhakulähteistä. Vertaisarvioinnin pohjana voidaan 

käyttää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:  

• Onko tieto hankittu luotettavista lähteistä?  

• Onko koko ryhmä osallistunut tiedonetsintään? => ryhmätyöskentelytaidot   

• Voisiko tietoa etsiä muualta, kuin esimerkiksi internetistä? Mistä ja miten?  

• Millä hakusanoilla ryhmä on etsinyt tietoa? Voisiko tietoa hakea muilla hakusanoilla? 

• Tarvittaessa tietoa voi etsiä myös myöhempien tuntien puitteissa.  

 

Tunnin lopussa:  

• Oppilas on löytänyt tietoa, mikä aiheuttaa oman ryhmän valitseman ongelman ja miten 

ihminen lajina/yksilönä voi siihen vaikuttaa (esim. Voiko jotain toimintaa välttää, miten sitä 

vältetään) 

  

4.-5. kerta/aihe: Tavoitteiden asettelu, rajoitteiden määrittely  

Tarvittavat välineet 

• Aiheesta löydetyt tutkimustiedot 

• muistiinpanovälineet 

• Ipadit.  

 

Tavoite 

Tunnin päätavoitteena on valita aiheen tiimoilta nousseista ideoista yksi. Valintaprosessiin liittyy 

olennaisesti kyky ymmärtää projektiin käytettävissä oleva aika ja muut resurssit.  

 

http://www.seppo.net/piirrokset/index.php?cat=6
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress.com/2017/11/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset/aktiivista_oppimista_ja_konkreettisia_saastoja/vinkkeja_koulun_energiansaastoon
https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/oppaat-ja-muut-materiaalit/materiaalit-kouluille-ja-oppilaitoksille/
http://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/teemapankki-yleissivistavat-oppilaitokset/ekologinen-ja-taloudellinen-kestavyys/jatteen-synnyn-ehkaisy-ja-kierratys/
http://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/teemapankki-yleissivistavat-oppilaitokset/ekologinen-ja-taloudellinen-kestavyys/jatteen-synnyn-ehkaisy-ja-kierratys/
https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/kestava_kehitys/teemoja/jatteet_hyotykayttoon/jatteiden_lajittelu
https://www.reusethisbag.com/articles/guide-to-recycling-at-school/


 

 

 

 

50 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

Kuvaus 

• Tunti alkaa aivoriihellä, jossa ryhmät pohtivat erilaisia ratkaisutapoja omaan ongelmaansa. EI 

HUONOJA IDEOITA!  Oppilaat miettivät ryhmissään, minkälaiseen innovaation 

toteuttamiseen heillä on aikaa ja muita resursseja. Tässä heitä auttaa opettajien laatima 

kriteeristö. Olennaisena osana prosessin aikana on heidän itse laatimansa kahdeksan 

ratkaisuehdotusta.  Jos aikaa jää, ryhmät voivat aloittaa jo työnsä suunnittelun ja 

toteuttamisen.   

 

Tunnin lopussa:  

• Jokainen ryhmä on valinnut yhden toteutuskelpoisen idean omasta 8x8 ruudukostaan 

 

6.-7. kerta/aihe: Innovaatioiden työstäminen 

Tarvittavat välineet 

• Ryhmien tarvitsemat työskentelyvälineet (esim. askartelutarvikkeet, Ipadit yms.)  

 

Tavoite 

Tunnin päätavoitteena on konkretisoida tai havainnollistaa ryhmän innovaatio käyttökelpoiseen 

muotoon. Yhteistyötaitojen kehittäminen on myös yksi tämän tunnin tavoitteista. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat työskentelevät pienryhmissä ja tekevät valitsemastaan ideasta konkreettisen 

tuotteen tai ratkaisun siihen (esim. PP toimintatavasta, suunnitelma tuotteesta). Tunti on 

hyvä olla kaksoistunti, jolloin työskentelyä ei tarvitse keskeyttää niin pian. Innovaatioiden 

toteuttamista voidaan jatkaa myös tarvittaessa kolmannen tunnin ajan.  

• Aika: 2h 

 

Tunnin lopussa:  

• Jokaisella ryhmällä on valmis tuote/suunnitelma ratkaisun toteuttamiseksi 

• Oppilaat ovat myös tehneet tuotteen ideointiin ja valmistukseen (esim. Materiaalit, aika) 

keskittyvän esityksen (esim. PowerPoint tai Sway)  

 

8. - 9. kerta / oppitunti: How to make Pyörö green again? / Vertaisarviointi 

Tarvittavat välineet 

• Ryhmien innovaatiot 

• tietokone ja dokumenttikamera + tykki 

• Padlet -pohjat jokaiselle ryhmälle 

• padit 

 

Tavoite 

Oppilaat tutustuvat muiden tuotoksiin ja antavat niistä vertaispalautetta sähköisesti. (myös 

opettaja(t) antavat palautetta.  
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Kuvaus 

• Jokainen ryhmä esittelee oman tuotoksensa sekä konkreettisesti että sähköisen esityksen 

avulla. Esityksen aika max. 10min.  

• Oppilaat tarkastelevat muiden tuotoksia ja antavat niistä palautetta Padletin kautta. Palaute 

painottuu positiiviseen palautteeseen vaikkakin selkeät rajoitteet saa ja pitää tuoda esille. 

Tämä tapahtuu kysymysten muodossa eli esim. "Kuka valvoo tätä toimintaa?" Jokaisen 

esityksen lopussa oppilailla on aikaa vastata Padlettiin tulleisiin kysymyksiin. 

• Tässä vaiheessa voi olla rehtori/johtoryhmän/oppilaskunnan hallituksen jäsen paikalla 

antamassa palautetta.  

 

Tunnin lopussa:  

• Oppilas on saanut ryhmänsä kanssa palautetta niin opettajalta kuin luokkakavereiltaan 

toteuttamastaan kokonaisuudesta (prosessi, valmis tuote) 

• Oppilas on reflektoinut omaa työskentelyään itsearvioinnin avulla  

 

(10. kerta / oppitunti: Keksintökohteen päättäminen, vapaaehtoinen resurssien puitteissa)  

Tarvittavat välineet 

• Puhelimet / padit 

• Kahoot Survey 

 

Tavoite 
Saada selville, mitkä ideoista ovat toteuttamiskelpoisia.  

 

Kuvaus 

• Äänestetään kriteeristön pohjalta toteuttamiskelpoisin vaihtoehto.  

• Pyydetään mahdollisesti rehtori/johtoryhmän/oppilaskunnan jäseniä paikalle, joille esitys 

voitaisiin tehdä.   
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Minun ekotekoni 
Tekijät: Sini Fennander, Jirka Korhonen ja Nina Tykkynen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 
Taipalsaari 

 

 

Perustiedot 

• Projektiin osallistui 40 oppilasta  

 

Kokonaisuuden kuvaus 

Laajempana teemana oli energia, energian säästäminen ja kestävä kehitys. Asiaan virittäydyttiin 

katsomalla muutama ilmastonmuutoksesta kertova video.  Oppilaat kuvasivat kotoa kohteita, joissa 

energiaa kuluu hukkaan. Samoja ongelmia löytäneet oppilaat yhdistettiin ryhmiksi. Oppilaat 

alkoivat ideoida arkeen sopivaa keksintöä, jossa säästetään energiaa tavalla tai toisella. Projektiin 

käytettiin aikaa n. 20 tuntia. Micro:bitejä pyrittiin käyttämään keksinnössä mahdollisuuksien 

mukaan. Projektin päätteeksi käydään luokkaretkellä luonnontieteellisessä museossa, jossa oppilaat 

tekevät ilmastonmuutokseen liittyvän tehtäväsarjan ”MUUTTUVAA ILMASTOA KUVAAMASSA” 

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/mi_kuvaamassa_peruskoulu.pdf 

 

Kuvia projektin varrelta 

 

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/mi_kuvaamassa_peruskoulu.pdf
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• Keksintö veden määrän mittaamiseen 

 

 
• Laatikko, jonka päällä on aurinkopaneeli. Se tuottaa sähköä 

 
• Suihkunaattori mittaa aikaa ja kun on kuluttanut liikaa vettä niin se alkaa piipittämään. 

 

Arviointi 
Itsearviointi prosessin aikana ja lopuksi formsilla. 
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Alkuopetuksen teknomokki 
Tekijät: Anu Pietilä, Pia-Riitta Marjala, Kaija Kyllönen, Rajakylän koulu, Oulu 

   

 

Perustiedot 
● 1C, 1D ja 2C 

● 61 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Aluksi salissa virittäydyttiin aiheeseen koko porukalla. Jaettiin oppilaat sattumanvaraisesti neljään 

ryhmään. Jokainen ryhmä kävi kaikissa neljässä pajassa tutustumassa erilaisiin tapoihin ohjelmoida. 

Tämän jälkeen oppilaat valitsivat mieleisensä pajan, jossa syvennyttiin tarkemmin valittuun 

aiheeseen. Lopuksi kokoonnuttiin saliin ja tehtiin yhteenveto viikosta. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Matematiikka, liikunta, kuvataide ja äidinkieli. 

 

Tavoitteet 

• tutustua teknologiseen välineistöön 

• innostua käyttämään teknologista välineistöä 

• oppia ohjelmoinnin alkeita monipuolisesti 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Beebotit, Edison liikkujalegot, Lego-robotit, ipadit, älypuhelimet 

Arviointi 

Jatkuvaa havainnointia/arviointia oppilaiden työskentelystä yksin ja ryhmässä. Opettajien yhteinen 

keskustelu havainnoinnista ennen valinnaispajoihin jakoa. Viikon päätteeksi oppilaat tekivät 

itsearvioinnin Qridiin. He arvioivat seuraavia asioita: mielipidettä MOK-viikosta, omaa ja ryhmänsä 

työskentelyä, eroa tavalliseen kouluviikkoon ja halukkuutta oppia lisää koodaamisesta. 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. kerta: Yhteinen aloitus salissa (60 min) 

MOK-viikon avaus liikuntasalissa, jossa yhdessä virittäydyttiin lukemalla Tatun ja Patun 

keksintökirjaa. Katsottiin videopätkiä, joissa viikon aikana käytettävä välineistö tuli esille.  

Oppilaat jaettiin neljään ryhmään yli luokkarajojen arpomalla eriväristen Multilink -palikoiden 

avulla. Pussiin laitettiin Multilink -palikoita neljää eri väriä. Kukin oppilas nosti yhden palikan. 

Ryhmät muodostettiin värien mukaan. Koska oppilaat ovat jo entuudestaan tuttuja toisilleen ei 

varsinaiseen tutustumiseen tarvinnut käyttää aikaa. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli rakentaa 

yhdessä palikoista (palikoita sai tarvittaessa ottaa lisää) hahmo ja nimetä se. Samalla tuli nimettyä 

ryhmät. Nimiä käytettiin MOK-viikon aikana. Tämän jälkeen ryhmissä annettiin tehtäväksi keksiä 

pyykkipojalle uusi käyttötarkoitus kolmen hengen ryhmissä. Ryhmästä valittiin yksi käyttötarkoitus, 

joka esiteltiin koko porukalle.  

 

2.-5. kerta: Pajatunnit 4x75 min 

Kukin ryhmä kävi vuorollaan jokaisessa pajassa. Yhden pajatunnin kesto oli 75 minuuttia.  

Tavoitteena oli, että jokainen oppilas pääsi tutustumaan pajojen välineistöön ja kokeilemaan niitä. 

Pajatyöskentelyssä myös ohjelmoinnin alkeet tulivat tutuiksi.  

 

1. paja BeeBotit 

2. paja Edisonit 

3. paja ohjelmointileikit salissa ja Kymppi-kirjan ohjelmointitehtävät 

4. paja laskutarinat hahmoilla ja code.org 

 

BeeBot -paja 

• tutustuttiin BeeBotin käyttöön 

• tehtiin yksinkertaisia harjoitusohjelmointeja  

• hyödynnettiin koulun valmiita BeeBot-alustoja (isoja vanerilevyjä, joissa on ruudukko) 

• harjoiteltiin sanan kokoamista kirjaimista (ruudukossa kirjaimia, BeeBot ohjelmoidaan 

kulkemaan oikeiden kirjainten kautta niin, että muodostuu sana) 

 

Edison -paja 

• jokaiselle oppilaalle oma Edison, jonka toimintaan tutustuttiin 

• opeteltiin laittamaan paristot laitteeseen 

• paperille tehtiin suunnitelma rakennettavasta kulkuneuvosta 

• kulkuneuvo rakennettiin Legoilla ja ohjelmoidaan liikkumaan 

 

Ohjelmointileikit salissa 

• toiminnallisia ohjelmointiharjoituksia  

• hyviä esimerkkejä löytyy esim. Kymppi-sarjan 1-2 opeoppaista 

• lisätehtävinä oppilaan Kymppi-kirjasta Koodausjakson tehtävät 

 

Laskutarinat hahmoilla ja code.org 

• suunniteltiin laskutarina hahmoilla 

• rakennettiin hahmoille ympäristö 
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• esitettiin laskutarinat toisille ryhmäläisille, jotka ratkaisivat laskut 

• code.org kirjautuminen ja tutustuminen 

 

6.-7. kerta: Oman valinnan paja (2 x 75min) 
Viimeisen pajan lopussa jokainen oppilas valitsi kaksi mieluisinta pajaa (joista toinen toteutui). 

Vaihtoehtoina olivat Legorobotit, Edisonit, Bee-botit, koodausleikit salissa ja laskutarinaseikkailu. 

Neljästä ensimmäisestä saatiin koottua valinnaispajat. Pajassa oppilaat syventyivät pienissä 

ryhmissä tarkemmin valitsemaansa aihealueeseen. He tekivät suunnitelman valitsemastaan 

projektista ja toteuttivat sen. Ryhmissä toteutuivat esimerkiksi Bee-bottien tanssi ja liikunnallinen 

peli. Lopuksi toteutetut projektit kuvattiin. Oppilaat saivat käyttää tähän omia älypuhelimiaan 

(vanhempia informoitiin asiasta etukäteen).  

 

8. kerta: Yhteinen lopetus salissa (60min) 
Aluksi yhteistä keskustelua MOK-viikon aikana heränneistä ajatuksista. Jokainen valinnaispaja 

esitteli koonnin omasta projektistaan ja kertoi, mitä valinnaispajoissa tehtiin. Kesto n. 10 

minuuttia/ryhmä. Katsottiin kuvia ja videoita MOK-viikon työskentelystä.  

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• MOK-viikko onnistui yli odotusten. Huolellinen ja tarkka suunnitelma auttoi viikon kulussa. 

Alkuperäistä suunnitelmaa ei tarvinnut juurikaan muuttaa (code.org tuli lisäksi ja Padlet 

jätettiin pois). Neljän aikuisen (kolme luokanopettajaa ja koulunkäynninohjaaja) saumaton 

yhteistyö ja kunkin sitoutuminen omaan osa-alueeseensa kevensi kokonaistaakkaa 

merkittävästi. Sekä aikuiset että lapset olivat innostuneita ja motivoituneita MOK-viikosta. 

Aikuisten tietämys koodauksesta lisääntyi ja kynnys vastaavanlaisen toiminnan 

toteuttamisesta jatkossa madaltui.  

• Suunnitelma oli haavoittuvainen siltä osin, että jokainen pajan vetäjä oli perehtynyt lähinnä 

omaan osa-alueeseensa. Jos joku meistä olisikin ollut sairaana, korvaaminen lennosta olisi 

ollut haastavaa. Tietämystä omasta osa-alueesta olisi kannattanut jakaa myös muiden 

pajojen vetäjille etukäteen.  

• Saimme laitteiston koulullemme lainaan loppukevääksi, joten aiomme hyödyntää niitä vielä 

tämän kevään aikana. Työskentely laitteilla on nyt helppoa, koska ne ovat tulleet tutuiksi 

oppilaille ja opettajille. Tämä MOK-kokonaisuus on niin toimiva, että aiomme toteuttaa sen 

uudestaan tällaisenaan, kun oppilasryhmät vaihtuvat. 

• Ensi lukuvuoden MOK-jaksossa aiomme hyödyntää rohkeasti teknologiaa ja rautaista 

ammattitaitoamme niiden käytössä. 
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Luovat kortit- materiaalista ideoiksi 

Tekijät: Emmi Mattila, Marja-Riitta Paaso ja Merja Männikkö, Ojakylän koulu, Iin kunta    

     

 
Opettaja opas / © 2017 Innokas 

  

Perustiedot  
• 0. luokka (12 opp.), 1. luokka (14 opp.) ja 2. luokka (25 opp.) 

•  Yhteensä n. 50 lasta  

 

Kokonaisuuden kuvaus  
Kokonaisuus toteutettiin maaliskuussa 2018 kahden viikon aikana ma-ke 1-3 tuntia päivässä. MOK-

työskentelypäivinä oli myös muita oman luokan tunteja. Lähtökohtana oli ongelma: ”Mitä teen 

luokassa sen jälkeen, kun yhteisesti sovitut tehtävät on tehty?” Eri-ikäiset oppilaat lähtivät ryhmissä 

pohtimaan, mitä uusia ja luovia käyttötarkoituksia he keksisivät koulusta löytyville tavaroille, jotka 

yleensä jäävät vähälle käytölle. Yhteisen ideointiriihen jälkeen eri-ikäisistä oppilaista kootut 

vastuuryhmät (13kpl) ideoivat tehtäviä eri välineisiin liittyen. Ryhmät suunnittelivat ja valmistivat 

tehtäväkortit pisteille. Kortteja kertyi yhteensä 15 kpl.  Lopuksi kierrettiin läpi toimintapisteitä. 

Ryhmät testasivat toistensa laatimia tehtäväkortteja ja antoivat palautetta niiden toimivuudesta. 

Tehtäväkortit kiertävät kolmen luokan kesken loppukevään 2018 ajan.    

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet  

Oppiaineet  

äidinkieli, liikunta, matematiikka  
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Tavoitteet  

• Oppiaine: AI: oman tekstin tuottamisen vahvistaminen, ohjeen kirjoittaminen, 

ilmaisutaitojen ja suullisen ilmaisun kehittäminen, luetunymmärtämisen kehittäminen  

• Oppiaine: LI: lisää liikettä istumisen sijaan  

• Oppiaine: MA: rakentelu, ongelmanratkaisu- ja hahmottamistaitojen kehittäminen   

• Laaja-alainen osaaminen: ryhmätyötaidot, ajattelu ja oppimaan oppiminen 

(lapsilähtöisyyden lisääminen suunnittelussa ja toiminnassa, oppimisen mielekkyyden ja 

motivaation tukeminen) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: vastuun ottaminen omista 

tehtävistä, lasten osallisuuden lisääminen, TVT-taitojen kehittäminen ja kestävä kehitys.   

 

Käytettävät digitaaliset välineet  

tabletit ja läppärit  

 

Arviointi  
1. MOK-työskentelyn puolivälissä jokainen arvioi ryhmänsä toimivuutta ja omaa toimintaansa 

ryhmän jäsenenä paperisen hymynaama-asteikon avulla. (itsearviointi)  

2. Tehtäväkorttien testauksen yhteydessä ryhmät antoivat palautetta toisten ryhmien 

tehtäväkorttien toimivuudesta hymynaama-asteikolla. (vertaisarviointi)  

3. Ryhmä arvioi lopuksi kirjallisesti MOK-kokonaisuutta: mikä oli kiinnostavaa, mitä jäi mieleen, 

yms.  

Opettajat antoivat suullista palautetta ja kannustusta koko MOKin ajan.    
 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus  

1. päivä: Ryhmäytyminen ja aiheeseen virittäytyminen, 3*45min   

Tarvittavat välineet  

• Nimilaput ja ryhmien värilaput  

• Pyykkipoikia  

• Post-it laput, kynät, paperit  

• Materiaalit tehtäväkorttien ideointia varten  

  

Tavoite  

Kokonaisuuteen virittäytyminen ja ryhmäytyminen eli luottamuksen/turvallisuuden syntyminen. 

Yhteisten ideointitaitojen kehittäminen.   

   

Kuvaus  

• MOK aloitettiin ryhmiin jakautumisella (opettajat olivat jakaneet ryhmät etukäteen).  

• Ryhmätyöskentely ja luovaan keksimiseen virittäytyminen aloitettiin miettimällä 

pyykkipojalle eri käyttötapoja.   

• Ryhmäytymisen edistämiseksi, innovointiin ja yhteiseen tekemiseen virittäytymistä varten 

leikittiin erilaisia leikkejä, mm. taikurileikki (Jos olisin taikuri…) ja patsaat.   

• Käytettävissä olevat materiaalit (kuvakortteja, pelikortteja, karttakirjoja, karttapallo, 

rakenteluvälineitä, vanhoja kirjoja, geometriset kappaleet, keppinuket, postilaatikko, yms.) 

esiteltiin oppilaille salissa, jonka jälkeen oppilaat kiersivät omissa ryhmissä ideoimassa 

materiaaleille uusia käyttötarkoituksia. Ideat kirjattiin ylös post-it -lapuille.   
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2. päivä: Suunnittelu ja alustavien tehtäväkorttien valmistaminen, 3*45min  

Tarvittavat välineet  

• Tehtäväkorttien materiaalit  

• Esimerkki ohjeiden kirjoittamisesta   

• pädit  

 

Tavoite  

Ryhmätyöskentelyn harjoittelu, Tehtäväkorttien sisältöjen ideointi ja suunnittelu., Alustavan 

tehtäväkortin laatiminen.  

  

Kuvaus  

• Jokaiselle ryhmälle jaettiin arpomalla edellisenä päivänä esitellyt materiaalit. Ryhmät 

siirtyivät työstämään omia tehtäväkorttejaan kolmeen eri luokkatilaan. Pohjana oli 

edellispäivän ideariihen anti.   

• Päivän aikana käytiin läpi yhdessä, millainen on hyvä ohje Kapteeni käskee -leikin ja 

kirjallisten esimerkkien avulla.   

• Sen jälkeen palattiin luokkiin työstämään oman tehtäväkortin alustava versio loppuun ja 

otettiin valokuvia täydentämään ohjeita.  

• Lisäksi tehtiin itsearvioinnit ryhmätyöskentelyyn liittyen.  

  

3. päivä: Tehtäväkorttien puhtaaksikirjoitus ja ryhmätyötaidot, 2*45min  

Tarvittavat välineet  

• Tehtäväkorttien alustavat versiot  

• Läppärit  

• Tehtävämonisteet  

  

Tavoite  

Oman ryhmän tehtäväkorttien viimeistely, eri-ikäisten oppilaiden yhteistyön hyödyntäminen 

oppimisessa, tietokoneella kirjoittamisen harjoittelu   

  

Kuvaus  

• Ryhmät kirjoittivat vuorotellen (2-4 ryhmää kerrallaan) tehtäväkorttinsa puhtaaksi 

tietokoneella.  

• Muut tekivät ryhmissään kirjottamis-, lukemis- ja värittämistehtäviä, joissa korostui 

ryhmätyötaitojen tärkeys.   

  

4. päivä: Tehtäväkorttien viimeistely, 45min  

Tarvittavat välineet  

• Askarteluvälineet  

• Tehtäväkorttien suunnitelmat, tekstit ja kuvat  
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Tavoite  

Tehtäväkorttien valmiiksi saattaminen ja korttien siisti ulkoasu.   

  

Kuvaus  

Ryhmät työskentelivät omissa kotiluokissaan viimeistellen tehtäväkortit valmiiksi.   

  

5. päivä: Tehtäväkorttien testaus, 3*45min   

Tarvittavat välineet  

• Valmiit tehtäväkortit ja niihin liittyvät materiaalit  

• Palautelomakkeet   

 

Tavoite  

Toisten ryhmien tehtäväkortteihin tutustuminen ja korttien toimivuuden vertaisarviointi. 

Pysäkkityöskentelyn harjoittelu ja omasta ryhmästä vastuunottamisen harjoittelu.   

  

Kuvaus  

Ryhmät kiersivät tehtäväkorttipisteillä, jotka sijaitsivat kolmessa eri tilassa. Pisteillä testattiin kortteja 

ja annettiin palautetta toimivuudesta ja selkeydestä.  

  

6. päivä: Työskentelyn koonti, arviointi ja päätös, 45min  

Tarvittavat välineet  

•  Palauteet tehtäväkorteista ja valmiit tehtäväkortit  

•  Herkut lopetusjuhlaa varten  

•  Paperia ja kyniä loppupalautetta varten  

  

Tavoite  

Palautteen vastaanottamisen harjoittelu sekä omien, toisten ja yhteisten saavutusten ja tuotosten 

arvostaminen ja niistä iloitseminen.  

  

Kuvaus  

• Palautteet omista tehtäväkorteista käytiin ryhmissä läpi. Lisäksi ryhmissä pohdittiin MOK-

työskentelyn antia ja kirjattiin ajatuksia ylös.   

• Lopuksi pidettiin yllätysjuhlat eli herkuteltiin suklaalla, laulettiin yhteislauluja ja leikittiin.   

  

Arviointi projektin toteutuksesta  
• Suunnitelma oli alkuopetukseen sopiva ja sitä oli helppo muuttaa prosessin edetessä.  

• Etukäteen tehty eri-ikäisten oppilaiden jako ryhmiin oli tarpeellista, koska oppilaiden kanssa 

työskenneltiin ensi kertaa MOKin parissa. Ryhmäjako toimi käytännössä. Oppilaille osoittautui 

mielekkääksi työskennellä eri-ikäisten kanssa.   

• Oppilaat pitivät MOK-työskentelystä ja toivoivat sitä lisää jatkossa.   

• Lopputuotoksena syntyi lasten luomia tehtäväkortteja, joita edelleen hyödynnetään luokissa.  

• Opettajien ja ohjaajien yhteistyö oli saumatonta ja rohkaisi yhteisopettajuuteen myös 

tulevaisuudessa.  
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• Tehtäväkorteista annetun vertaisarvioinnin jälkeen olisi ollut hyvä palata ryhmissä 

muokkaamaan tai ideoimaan lisää kortin sisältöä.   

• Alkuideointiin olisi ollut hyvä käyttää enemmän aikaa.   

• Oppilaita olisi voinut rohkaista vielä enemmän luovaan heittäytymiseen, jonka avulla olisi voinut 

avautua uusia näkökulmia materiaalien hyödyntämiseen. Keksimis- ja innovointiharjoituksia olisi 

voinut olla enemmän MOKin alussa.  

• Seuraavalla kerralla voisi käyttää rohkeammin aikaa alussa virittäytymiseen ja luovaan 

keksimiseen.   

• MOKin ajankohdaksi voisi valita esim. alkusyksyn, jolloin ulkona toimiminen olisi yhdistettävissä 

työskentelyyn.   

• Toteutus edelleen 2-3 luokan kokonaisuutena.   

• Lapsilähtöisyys tärkeää edelleen teemaa suunniteltaessa.   
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Pohjoismaista muotoilua 
Tekijät: Herkko Holopainen ja Laura Ronimus, Rajakylän koulu, Oulu 

 

 
Perustiedot 

● 4A ja 4B  

● 29+26=55 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Ympäristötiedon Pohjoismaat ja Baltia jakson jälkeen tulee MOK-viikko, jossa tutustutaan 

pohjoismaiseen muotoiluun ja innovointiin. Oppilaiden toiminta ja tuotokset lähtevät koulun 

arjesta, josta he havainnoivat mahdollisia ergonomisia, turvallisuuteen tai viihtyvyyteen liittyviä 

epäkohtia, joita he lähtevät innovoimaan ja suunnittelemaan uutta pohjoismaista designiä. 

Tarkoituksena on saada valmiina työnä: Pienoismalli, mallinnos sekä kirjallinen tuotos jokaisen 

ryhmän tekemänä. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
MA, ÄI, KU, YM, KÄ, KU 

 

Tavoitteet 

● MA: Mittayksikkömuunnokset, mittakaava 

● ÄI: Selkeä kirjoitetun tekstin tuottaminen sekä sujuvan esiintymisen harjoittelu 

● KU: Piirustelu, 3D-muotoilu, mittakaavapiirtäminen 
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● YM: Pohjoismaat ja Baltia 

● KÄ: Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden yhdistäminen käyttötarkoituksien 

mukaan 

● Laaja-alainen osaaminen: Innovointiin ja ergonomisen sekä turvallisen designiin liittyvien eri 

asioiden ymmärtäminen sekä omien vahvuuksien käyttäminen yksilönä ja ryhmänä 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Pöytäkoneet, kannettavat tietokoneet, padit. 

 

Arviointi 

Arviointi opettajien toimesta kohdistui sekä ryhmätoimintaan että valmiisiin tuotoksiin (valmis työ 

ja kirjallinen raportointi). Oppilaat antoivat viikon päättäneessä MOK- messuilla vertaisarviointia 

suoraan toisille ryhmille. Lisäksi oppilaat tekivät Qridissä oman arviointipalautteen, joka kohdistui 

sekä omaan toimintaan ja tuntemuksiin MOK- viikosta että myöskin MOK:n mukavuudesta ja 

sujuvuutta. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. Päivä 2x75: 

Tarvittavat välineet 

● Virittäytyminen: Lusikka, klemmari, pyykkipoika,  

● Harjoitustyö-vaihe: piirustusvälineitä, paperia, projektikansiot ryhmille (kulmakansiot) 

● Tehtävänanto sekä työskentelyn aloittaminen:  

o piirustusvälineitä, paperia 

o pädit, älypuhelimet 

o läppärit, pöytäkoneet 

 

Tavoite 

Virittäytyminen ja ryhmädynamiikan luominen, sekä harjoitella tuottaa selkeä tuotos lyhyessä ajassa 

annetusta aihepiiristä. Lisäksi aloittaa oman projektityön ideointi ja suunnittelu. 

 

Kuvaus 

• Virittäytyminen ryhmäytymisen jälkeen (opettajat ovat miettineet ryhmät valmiiksi 

tavoitteena kahden hieman ”eripuraisen” luokan yhteneväisyyden lisääminen) erilaisten 

koulun arjesta tuttujen esineiden uusia käyttötarkoituksia miettien. Harjoitustyössä lyhyellä 

aikajaksolla oli tarkoitus miettiä annettujen koulutilojen ergonomisia ja turvallisuuden 

puutteita sekä viihtyvyyttä lisääviä ehdotuksia. Oppilaat tuottivat mallipiirustukset. 

 

• Oppilaiden kanssa käytiin lävitse powerpoint -esityksen avulla pohjoismaisen innovointia ja 

designia, sekä mietittiin, miten näyttäytyy eri tuotteissa. Lisäksi ryhmät laativat suunnitelman 

ajankäytöstään ja nimesivät ryhmästä vastuualueilleen omat henkilönsä: Työnjohtaja, 

sihteeri, järjestäjä sekä reportteri. 

• Tämän jälkeen kerrottiin tehtävänanto sekä aika työskentelyyn ja milloin MOK-messut 

pidetään. 
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4. päivä yht. 5x75min 

Tarvittavat välineet 

● Piirustuspapereita, väripapereita, kartonkeja, rullapahvia 

● liimoja, kuumaliimaa 

● ipadit, läppärit, älypuhelimet 

● värikynät 

● erilaisia maaleja ja pensseleitä 

 

Tavoite 

Sujuva ryhmätyöskentely sekä suunnitelmallisen toiminnan onnistuminen 

 

Kuvaus 

• Oppilaat toimivat tarpeidensa mukaan kolmessa eri luokkatiloissa: Kaksi suunnitteluluokkaa 

ja yksi rakentamisluokka, jossa tapahtui kaikki ”märkä” toiminta. 
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5. päivä 2x75min: 

Tarvittavat välineet 

• Piirustuspapereita, väripapereita, kartonkeja, rullapahvia 

• liimoja, kuumaliimaa 

• ipadit, läppärit, älypuhelimet 

• värikynät 

• erilaisia maaleja ja pensseleitä 

• pöytäryhmiä messujen esillepanoa varten. 

 

Tavoite 

Ryhmien tuotosten esittely messuilla, jossa oppilaat tutustuvat toisten ryhmien tuotoksiin ja antavat 

vertaispalautetta sekä opettajat kiertelevät arvioimassa ja antamassa palautetta ryhmien 

toiminnasta sekä valmiista tuotoksista. Tavoitteena on palautteen antaminen sekä oman tuotteen 

esittely. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat kiertelevät tutustumassa valmiisiin tuotoksiin sekä antavat vertaispalautetta 

messupöytiin kiinnitettyihin piirustuspapereihin. Ryhmien reportterit ovat valmistautuneet 

esittelemään ryhmänsä tuotoksia. 

• Opettajat kiertelevät tutustumassa tuotteisiin ja antavat palautetta ryhmätoiminnasta sekä 

arvioivat valmiiden tuotteiden innovatiivisuutta sekä työn laatua. 
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Arviointi projektin toteutuksesta 

● Projektissa onnistuttiin keskeisissä tavoitteissa: Luokkien yhteen hitsautuminen; toisen 

erilaisuuden hyväksyminen sekä toisen eriävän mielipiteen arvostaminen ja tästä johtuen 

myös kompromissin löytäminen. Lisäksi tärkeää on oppilaiden innovoimisen voimistaminen 

sekä oman osaamisen huomaaminen. Laadukkaiden tuotteiden valmistaminen, sekä niiden 

sujuva ja selkeä esittely. 

● Erilaisten työtapojen ja työturvallisuuden tuominen esille joka työpäivä alkuun! Jo hyväksi 

havaittujen toimintamallien esilletuominen työpäivien sisällä: Kaikkien ei olisi tarvinnut 

keksiä samaa ”pyörää” uudelleen! 

● Samantyylisesti: 

o Hyvä valmistava suunnittelu sekä mahdollisten materiaalien kerääminen etukäteen 

o Hyvä ja vahva opettajajohtoinen alustus virittelyvaiheen jälkeen – vaatii myös pienen 

harjoitustyön tekemisen, jotta oppilaat saavat kuvan mikä toimii ja mikä ei, varsinkin 

ryhmässä toimittaessa. 

o Tietynlainen tyhjän päälle astuminen: Opettajilla ei varmaa tietoa miten oppilaat 

aikovat toteuttaa oman projektinsa, jolloin opettajat muuttuvat tukihenkilöiksi sekä 

mahdollistajiksi: uusi materiaali/tekniikka…onko mahdollinen, miten käytetään yms. 
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Yrityskylä 
Tekijät: Tomi Hillukkala, Rajakylän alakoulu, Oulu 

 
Perustiedot 

● luokka 6C 

● 25 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
• Yrittäjyyskasvatusta toteutettiin Yrityskylä-materiaalin mukaan https://opeopas.yrityskyla.fi/ 

• Yrityskylän tehtäviä varten otettiin käyttöön Microsoft Teams -puhelinsovellus. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Äi, ma & ym 

 

Tavoitteet 

● äidinkieli: itseilmaisutaito, ihmisten kohtaaminen, asiointitilanteet 

● matematiikka: aritmetiikka, erityisesti prosenttilasku 

● ympäristöoppi: kierrätys, talous 

● Laaja-alainen osaaminen: erityisesti työelämätaidot ja yrittäjyys 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Microsoft Teams -sovellus, oppilaiden ja opettajan omat puhelimet, iPadit Yrityskylässä 

https://opeopas.yrityskyla.fi/


 

 

 

 

68 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

 

Arviointi 
• Yrityskylämateriaalin vihkosta tehtävien teko 

• Osallistuminen Yrityskyläpäivään -> hyväksytty 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
Jakso toteutettiin Yrityskylä -materiaalin mukaan. Jaksoon käytettiin kymmenen puolikasta 75 

minuutin oppituntia. (Toinen puoli oli äidinkieltä, matikkaa tai ympäristöoppia.) Kahdeksan 

ensimmäistä Yrityskylä-tuntia sisälsivät materiaalin luvut 1-8 ja kaksi viimeistä olivat urakka 

opeoppaan “Valmistaudumme Yrityskylävierailuun” -mukaan. 

 

Perjantai 19.1. oli Yrityskylävierailun päivä, ja jakson itsearviointi toteutetaan Yrityskylämateriaalin 

mukaan. 

 

Yrittäjyyskasvatukseen Yrityskylämateriaalissa kuuluu materiaalin jakamista oppilaille, esimerkkinä 

työtehtävien kuvaus. Lisäksi materiaalissa on oppilaan omia töitä. Näitä ovat esimerkiksi 

työhakemuksen tekeminen, ostoskuitin tutkimine, oman Yrityskyläpäivän arviointi ja CV:n 

tekeminen. Näitä tehtäviä varten otettiin käyttöön Microsoft Teams -sovellus. Tarkoitus oli, että 

oppilaat voivat saada käyttöönsä opettajan jakamia materiaaleja sitä kautta. Tehtäviä voi tehdä 

kirjoittamalla puhelimella ja hyödyntämällä puhelimen digikameraa. Valitettavasti Teams -sovellus 

ollut vielä täysin toimiva, ja opettajan antamiin tehtäviin ei ollut mahdollista vastata. Siksi sovellusta 

ei lopulta hyödynnetty projektissa. Teams -sovellusta on kuitenkin syytä seurata sen koulutyötä 

tukevien ominaisuuksien vuoksi. On odotettavissa, että toiminnallisuus paranee. 

 

9.5.2018 puhelinsovelluksella pääsee lukemaan opettajan antamat tehtävät. Suora vastaaminen 

käyttäen puhelimen kameraa ja tekstieditoria ei kuitenkaan onnistu. Parempaa odottaen. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
 Projekti oli selkeä kokonaisuus, jossa oppilaat kokeilivat yrittäjänä toimimista. 

Yrittäjyyskasvatuspuoli työssä oli onnistunut. 

 Enemmän huomiota olisi kaivannut sähköisen raportoinnin puoli. Alun alkaen työssä oli 

tarkoitus harjoitella tehtävien vastaanottamista ja töiden palautusta Teams-ympäristössä, 

mutta tämä ei toteutunut alustan keskeneräisyyden vuoksi. 

 Seuraavan monialainen oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa samoin kuin nyt. 

Puhelinsovelluspohjainen työskentely on plussaa, mutta ei välttämätön. PC-ympäristössä 

olemme tänä vuonna tehneet muun muassa digikasvion, Napero Finlandia kilpailuun 

osallistumisen ja Wilman käyttöönoton viestinnässä, joten Yrityskylän viemistä PC-

ympäristöön en näe tarpeellisena. 
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Kässän digipolku 
Tekijät: Tarja Enbuska ja Jorma Turunen, Viirinkankaan koulu, Rovaniemi  

 

 

 Perustiedot 
• 2.lk (21 oppilasta) ja 4.lk (20 oppilasta)  

 

Kokonaisuuden kuvaus 

Teknologiaa hyödyntävän käsityön oppimisympäristön kehittäminen Opetussuunnitelma edellyttää 

monimateriaalisuutta käsityön opetuksessa. Käytännössä tämän toteuttamisessa opetusjärjestely on 

haastavaa, kun käsityön opetus on perinteisesti toteutettu erillisissä TN- ja TS- ryhmissä ja 

opetusryhmiä ovat opettaneet eri opettajat. Oppilaiden joustava siirtyminen on ruuhkauttanut 

työskentelyä ja työturvallisuus on vaarantunut, kun oppilas ei ole välttämättä opiskellut turvallista 

TS- tai TN-työtapaa. 

 

Tässä projektissa oppimisympäristöä kehitetään digitaalisilla ohjevideoilla, joita oppilaat tuottavat 

itse. Kässän Digipolku- ohjaa oppilasta henkilökohtaisesti QR- koodeilla. Digipolku tarjoaa 

henkilökohtaisen oppimisympäristön (Personal Learning Environment PLE). 

 Oppilaat tutkivat käsityön perustyötapoja, etsivät opettajan auttamana työskentelyn ydinkohdat ja 

laativat ohjevideon. Videoklippi julkaistaan verkkoon ja linkitetään quick response -koodilla, joka 

sijoitetaan oppimisympäristöön sekä suunnittelu/portfoliovihkoon. Oppitunnilla oppilas voi 

tarvittaessa katsoa ohjeen omalta mobiililaitteeltaan joustavasti riippumatta opettajasta, 

työskentelytilanteesta tai oppimistilasta. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan muutama QR-piste ja testataan toimivuutta aidolla 

oppitunnilla. Arvioinnin jälkeen mietitään mitä voisi tehdä paremmin ja lisätään QR-pisteiden 
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määrää. Tarkoitus ei ole tehdä muuttumatonta oppimisympäristöä, vaan pedagogiikkaa kehitetään 

jatkuvasti uutta luoden ja vanhaa poistaen. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet  

Oppiaineet  

Käsityö, suomen kieli, kuvataide, tieto- ja viestintäteknologia  

 

Tavoitteet  

•  Käsityö: Perustyöskentelytaitojen oppiminen  

•  Suomen kieli: Audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen 

• Kuvataide Luodaan perustaa oppilaiden globaalille ja paikalliselle toimijuudelle, graafista 

suunnittelua teknologian keinoin  

• Laaja-alainen osaaminen: L 4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 

osallistuminen, L7 vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden kehittäminen  

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

 iPad (iMovie, Google Drive, Youtube, QR-Creator), matkapuhelin, verkkotulostin, Chromebook, 3d-

tulostin  

 

Arviointi 
 Toisen luokan oppilaat koekäyttävät Kässän Digipolkua syksyllä 2018. Opettajat keräävät 

palautetta digipolun laatineilta oppilailta ja käyttäjiltä. Käsityön Digipolun toimivuutta, hyötyä ja 

projektin onnistumista arvioidaan ja pohditaan kollegoiden kanssa lukuvuoden arvioinnin 

yhteydessä. Arvioinnin pohjalta tehdään suunnitelma jatkoa varten.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

 1. vaihe 
 Projekti esiteltiin 4.luokan oppilaille joulukuussa 2017 ja videoiden tekeminen aloitettiin 

tammikuussa 2018. 2. luokan oppilaat suunnittelevat helmi - maaliskuussa 2018 Kässän Digipolulle 

logon, jota käytetään QR-koodien pohjakuvana ja projektin logona. Ensimmäiset QR-koodit 

ilmestyvät oppimisympäristöihin huhtikuussa 2018. Toteutetaan QR-koodien sijoittelu, ulkoasu ja 

esille laitto. Suunnittelun lähtökohtana käytetään simulaatiokävelyä (SINCO) ja palvelumuotoilun 

työtapaa. Koodit laitetaan esille kahteen käsityötilaan. Jokaiselle työtavalle on erikseen oma koodi, 

joka on liimattu maalatulle vanerilevylle tulostettuna ja muovitettuna. Levyt ovat esillä erityisessä 

QR-parkissa, josta kaikki koodit löytyvät helposti. Lisäksi jokainen oppilas saa oman tulosteen, joka 

kiinnitetään henkilökohtaiseen käsityön suunnitteluportfolioon.  

 

Tarvittavat välineet 

• Tvt-laitteet videointia ja editointia varten  

• Vanerilevyä tai vastaavaa pohjamateriaalia QR-koodien kiinnitysalustaksi  

• Maalia pintakäsittelyyn  

• Kontaktimuovia päällystykseen  

• Kiinnitystarvikkeita  

• Konelehtisaha 
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• Liimapistooleja ja –puikkoja 

• Erikoiskartonkeja ja papereita  

 

Tavoite  

1. vaiheessa rakennetaan Käsityön Digipolku- oppimisympäristö, jota voidaan testata  

 

2.. vaihe 

 Tarvittavat välineet 

• Valmis käsityön Digipolku 

• Puupalikka tms. kuvaamaan mobiililaitetta palvelukävelyä varten 

• Henkilökohtainen mobiililaite, jossa on QR-koodin lukija asennettuna 

 

Tavoite 

Oppilaat kokeilevat ohjeiden teknistä ja pedagogista toimivuutta ja antavat niistä palautetta. Palaute 

kirjataan jatkotyöskentelyä varten. Kokeilu tehdään ensin palvelukävely-periaatteella 4 simuloiden. 

Näin löydetään parhaat sijoituspaikat, korkeudet sekä sopivat aiheet oikeille paikoille. 

 

•  Olemme nyt toukokuussa tehneet 1.vaiheen valmiiksi 

•  Oppilaat on sitoutettu ja ohjattu Kässän Digipolun ideaan ja tavoitteeseen 

•  Ohjevideoita on suunniteltu ja valmistettu tavoitteen mukaisesti 6 kpl  

•  Videoiden tekninen toteutus on hyvä, sisällön tarkkuutta parannetaan jatkossa  

• QR-koodit toimivat ja ohjaavat oikeaan paikkaan  

• lapset osaavat tehdä QR-koodeja  

• videoiden julkaisemisalustaa pitää vielä miettiä, YouTube-kanavalla on arveluttavia 

mainoksia ja niiden näkyminen lasten mobiililaitteissa on epäselvää, olemme miettineet 

voisiko videot olla parempi julkaista Google Drivessä ja linkitys veisi niihin. Silloin kolmas 

osapuoli eli mahdolliset mainostajat eivät pääse osalliseksi. 

•  2. vaihe jatkuu syksyllä ja teemme ensin kokeilukierroksia, jossa lapset itse testaavat 

Digipolun toimivuutta ja mahdollisia puutteita. Palautteen pohjalta teemme muutoksia. - 

Olemme tehneet hankehakemuksen Väinämöisen Digipolulle, jossa pihan metsäluontoa 

käytettäisiin opetukseen ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden opettamiseksi. 

Perusajatuksena on ns. toivon pedagogiikka, jossa pyritään positiivisella tavalla ohjaamaan 

lapsia kestävän kehityksen elämäntapoihin.  
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Logo Etelä-Hervannan koululle   
Tekijät: Kirsi Teikari ja Outi Etu-Seppälä, Etelä-Hervannan koulu, Tampere  

 

 

Perustiedot   
• Etelä-Hervannan koulu Tampereelta, koulun kutsumanimi ”Ehta”   

• 3A: 20 oppilasta ja 3-5G: 9 oppilasta   

 

Kokonaisuuden kuvaus   
Koulun oppilaskunta julisti suunnittelukilpailun kaikille koulun oppilaille. Kilpailun aiheena oli 

suunnitella koulun logo, jota olisi tarkoitus käyttää jatkossa mm. koulun tiedotteissa.   

Ajatuksena oli myös, että logoa voitaisiin mahdollisesti käyttää erilaisissa tuotteissa (pipo,   

kassi tms.).  Mikäli projektin ajankohtana koululla ei olisi ollut logokilpailua, olisimme   

suunnitelleet logot oppilaiden oma keksimille yrityksille.   

 

Projekti aloitettiin yhteisellä opettajien pitämällä pohjustuksella. Tähän kuului myös   

tutkimusretki läheiseen kauppakeskukseen, jossa tehtävänä oli kartoittaa pienryhmissä   

erilaisia yrityksiä, mitä niissä myydään ja niiden logoja (3A:n ja 3-5G:n oppilaat jaettiin 4   

hengen ryhmiin). Oppilailla oli retkellä mukanaan jokaisella 2 € ja he saivat tehdä sillä   

ostoksen. Ohjeena oli säilyttää kuitti, jota sitten myöhemmin tutkittiin tarkemmin luokassa.  Oppilaat 

keksivät myös oman kuvitteellisen yrityksen ryhmässä.    

 

Retken jälkeen puhuttiin yhdessä siitä, miten aikuiset saavat rahaa ja mihin sitä menee.   
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Puhuimme myös, miten lapsilla on mahdollista ansaita rahaa ja mitä he sillä tekevät. Tämän jälkeen 

puhuimme erilaisista yrityksistä ja niiden logoista. Sen jälkeen pohjustimme ohjeet   

oman koulumme logon suunnitteluun. Katsoimme malliksi muutaman koulun logot netistä ja niille 

tunnusomaisista piirteistä. Ensimmäinen vaihe suunnittelussa oli se, että jokainen oppilas suunnitteli 

oman logonsa. Se esiteltiin sitten omalle 4 hengen ryhmälle. Ryhmä teki   

yhdessä valinnan jokaisen suunnitelmista tai yhdisteli suunnitelmia. Eli lopputuloksen tuli   

jokaisesta ryhmästä yksi logosuunnitelma, yhteensä näitä tuli siis 7 kappaletta.   

 

Logojen suunnitteluun ja työstämiseen käytettiin aika paljon aikaa, mutta tämä varmasti auttoi siinä 

vektorointivaiheessa, joka piti tehdä ennen kuin koko porukalla menimme   

vierailukäynnille TUTLabiin. Oppilaat tekivät viimeiset suunnitelmaversiot mustalla tussilla ja ne 

kuvattiin ja skannattiin muistitikulle. Tämän jälkeen oli vektorointivaihe, jotta ne saataisiin   

tulostettua ja työstettyä TUTLabissa. Tämä vektorointivaihe edellytti etukäteen käyntiä   

aikuisten kesken TUTLabissa, jossa saimme apua logojen vektorointiin.  Olimme päättäneet   

aikuisten kesken, että suunnitelmista tehdään kassit ja vaneriavaimenperät kaikille oppilaille.  Meitä 

oli niin iso porukka, että etukäteen sovitut vaihtoehdot jouduttivat toteutusta. Eli   

oppilaat saivat oman ryhmänsä suunnitteleman logon. Varasimme TUTLabista vierailukäynnin 

oppilaille toukokuulle, kun siellä oli jo rauhallisempaa TTY:n omien opiskelijoiden osalta.   

Vierailukäynnillä vanerilevylle logo rasteroitiin ja avaimenperä leikattiin irti vanerista ja siihen tehtiin 

reikä metallista avainrengasta varten. Tarkoituksena oli, että logo leikataan myös   

vinyylileikkurilla ja painetaan ns. jumppapussiin, mutta tuon jumppapussin materiaali ja   

TUTLabissa käytettävä vinyylitarra eivät sopineetkaan yhteen ja painaminen noihin   

jumppapusseihin ei onnistunut, mutta ne saatiin painettua kangaskasseihin. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet   

Kokonaisuutta voidaan opiskella esimerkiksi seuraavien oppituntien puitteissa: äidinkieli ja 

kirjallisuus, käsityö, kuvataide, ympäristötieto, yhteiskuntaoppi    

 

Tavoitteet   

• Oppiaine: Tuotesuunnittelu (KS):    

o Oman tuotteen ideointi, suunnittelu, kehittely ja toteutus    

o Toteutetaan TUTLabissa koululla ensin suunniteltu prototyyppi omasta myytävästä 

tuotteesta    

o Lopullinen tuote valmistetaan joko laserleikkurilla tai vinyylileikkurilla    

o Dokumentoidaan koko prosessi    

• Oppiaine: Yrittäjyyskasvatus (YH, AI)    

o Tutustutaan erilaisiin yrityksiin ja rahan ansaitsemiskeinoihin    

o Laaditaan oman yrityksen ja tuotteen mainos    

• Laaja-alainen osaaminen:  

o Oppilaat suunnittelevat oman logon, josta tehdään tuote.   

o Työskentelyssä hyödynnetään eri oppiaineiden sisältöjä, sovelletaan tutkivaa 

työotetta, eri työmenetelmiä ja käytetään digitaalista- ja teknologista 

oppimisympäristöä koulussa ja Teknillisen yliopiston TUTLabissa. Oppilaat saavat 

lisäksi tietoa rahan käytöstä ja yrittäjyydestä.   
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Käytettävät digitaaliset välineet   

Koululla käytettiin tietokoneita ja ipadeja apuna tiedonetsinnässä. Kännykällä kuvattiin suunnitellut 

logot. Kuvatut logot tallennettiin muistitikulle. TUTLabissa käytettiin lasertulostinta, vinyylileikkuria ja 

painoprässiä.   

 

Arviointi   
Pääosa arvioinnista tapahtui toiminnan edetessä ja se oli suullista arviointia. Pienryhmässä   

annettiin vertaisarviointia suunnitelmien edetessä ja ryhmän tehdessä valintaa ryhmän   

jäsenien ehdotuksista. Jokaisen suunnitelmasta piti sanoa jotain hyvää ja mahdollisesti jotain 

parannettavaa. Jokainen arvioi myös omaa osuuttaan antamalla suullisesti palautetta tai   

”peukkuarvioinnilla”. Projektin lopussa oppilailta pyydettiin palautetta ja arviointia vielä   

kirjallisesti.   

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. Kerta / maanantai 9.4. (2h)   

Tarvittavat välineet   

• Tehtävämoniste oppilaille kauppakeskusretkeä varten (taulukko, jossa kaksi saraketta:   

• ”Yrityksen nimi” ja ”mitä siellä myydään?”)   

• Halutessaan voi jokainen ottaa 2 € mukaan omia ostoksia varten (kuitti mukaan   

• ostoksista, tätä tutkitaan koululla seuraavalla kerralla)   

 

Tavoite   

Virittäydytään logo-projektiin vierailukäynnin avulla.    

 

Kuvaus   

Luokassa ensin lyhyt alustus retkestä kaikille ja kerrotaan ryhmäjaot. Opet tehneet nämä 

ryhmäjaot valmiiksi jo etukäteen, jotta saadaan oletettavasti toimivat ryhmät, koska mukana 

myös erityisluokan oppilaat. Kävellen koko porukan kesken kaikille tuttuun läheiseen 

kauppakeskukseen ja siellä oppilaat saivat annetun ajan puitteissa tehdä kiertelyä ja kerätä 

tietoa tehtävämonisteeseen. Retken päätteeksi oppilaat saivat tehdä ostoksia omilla 2€:lla ja 

kuitti otettiin talteen. Tämän jälkeen paluu koululle.   

 

2. kerta / tiistai 10.4. (2h)   

Tarvittavat välineet   

• Tehtävämoniste pienryhmille   

 

Tavoite   

Edellispäivän retken yhteenveto ja tutustuminen lyhyesti erilaisiin yrityksiin ja niiden logoihin.   

 

Kuvaus   

Opettajien johdolla tutkittiin ensin edellispäivän ostoskuitteja ja mitä kaikkea tietoa niistä 

selviää. Puhuttiin koko ryhmän kanssa ensin erilaisista yrityksistä, esimerkkinä käytettiin 

Koskikeskuksen yritysluetteloa. Tutkittiin yritysten logoja ja huomattiin, että jotkut logot ovat 
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niin tunnistettavia, että heti tietää, mistä yrityksestä on kyse (esim. Mc Donald’sin logo). 

Puhuttiin oppilaiden kanssa, että mistä vanhemmat saavat rahaa ja mihin sitä heillä kuluu. 

Puhuimme myös, mistä lapset voivat saada rahaa. Pienryhmät saivat tehtäväksi monisteen, 

jossa seuraavat kysymykset:   

 

1) Keksikää ryhmän kesken oma yritys ja sille nimi   

2) Mitä tavaroita tai palveluja yritys myy?   

3) Missä yritys sijaitsee?   

4) Kuinka monta työntekijää teidän yrityksessä on?   

5) Mitä työntekijät tekevät?   
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YLÄKOULU 

Valoa elämään 
Tekijät: Jesse Jarva, Vuoniityn peruskoulu, Helsinki  
 

 
Perustiedot 

● 7A, B, C, D-luokat 

● n. 70 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Monialainen toiminnallinen kokonaisuus 7.luokan yleisopetuksen oppilaille, jossa oppilaan 

osallisuus korostuu aihepiirin valinnassa ja tekemällä oppimisessa. Muotoilukasvatuksellinen 

kokonaisuus yhdistellen taito-ja taideaineita, sekä matemaattisluonnontieteellistä ja tekniikan 

historian ainesisältöjä. Opetus toteutettiin monialaisena oppimisprosessina neljän aineenopettajan 

kesken omien tuntien puitteissa kevätlukukaudella 2018.  
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Tavoitteena valmistaa valaiseva tuote, jossa kuvastuu oppilaan persoonallisuus ja 

suunnitelmallisuus Suomalaista luontoaihetta tyylitellen. Innovointi on oppilaskohtaista ja näkyy 

luovan työskentelyn tuottamistoimintana. Ideoinnin lähtökohdaksi muodostui työnimi ”Suomen 

luonto ja elinolomme” päättyneen juhlavuoden kunniaksi. Oppilaiden osallisuuden kautta 

aihepiiriksi valikoituivat suomalaiset eläimet, joihin oli jo aiemmin tutustuttu biologian opinnoissa. 

Opetuksen kestävän kehityksen osana vierailimme HSY:n Sorttiasemalla, jossa opimme materiaalien 

kierrätyksen ja tuotteen elinkaariajattelun perusteita. 

 

Seitsemännen luokan oppiaineista poimittiin opettajalähtöisesti muutamia ainesisältöjä, sekä 

tekniikoita, joita opetetaan tässä kokonaisuudessa. Määrittelyyn ohjasi pitkälti myös yläkoulun 

arkea ohjaavat raamit - opetus on pystyttävä järjestämään annetulla lukujärjestyspohjalla. Tämän 

raportin on tuottanut teknisen työn opettaja, jonka vuoksi prosessikuvaus keskittyy suurelta osin 

valmistusteknisiin näkökulmiin. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Kuvataide, Käsityö / Tekninen työ, Fysiikka, Historia 

 

Tavoitteet 

● Kuvataide: Muotoilukasvatus, 3D piirustus, savi materiaalina. 

● Käsityö / Tekninen työ: Tyhjiömuovaus, elektroniikan perusteet. 

● Fysiikka: Valon fysiologia, atomirakenteen malli, energian perusteet. 

● Historia: Teollistumisen ajan muutokset ihmisten arkeen. 

● Laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - käsityöprosessin 

hallitseminen suunnittelusta dokumentointiin. L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu - oman kulttuuripohjan ja elinalueen elementtien tunnistaminen, yhdessä 

työskentely ja itseilmaisu fyysisen tuotteen avulla. L5 Tieto- ja viestintätekninen osaaminen - 

koulun monipuolisen laite- sekä ohjelmistokannan käyttö oman toiminnan apuna. L6 

Työelämätaidot ja yrittäjyys - monialaisen työskentelyn vaatimukset, yhdessä oppiminen ja 

oman, sekä muiden työn arvostaminen ja tukeminen. L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentaminen - materiaalioppi, tuotteen elinkaaren ja 

valmistuksessa vaaditun ajan ja energian ymmärtäminen. Tehdyn työn esiintuominen muille 

kouluyhteisön jäsenille, sekä lähipiirinsä ihmisille. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Dokumentointiin ja portfoliotyöskentelyyn oppilaiden omat mobiililaitteet ja koulun iPadit, sekä 

PC-kannettavat. Suunnitteluun, sekä hahmotteluun, Tinkercad ja koekäytössä virtuaalilasien avulla 

3D-piirtäminen (HTC Vive & Google Blocks). Sosiaalisen median kanavat (koulumme IG & FB) 

prosessin ja tuotosten esittelyyn. 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Kerta 1 / oppitunti: Historia / virittäytyminen 

Tarvittavat välineet 

 Luokkatila esitystekniikoin 

 Muistiinpanovälineet, fyysiset tai virtuaaliset 

 

Tavoite 

Tutustutaan sähkövalon historiaan ja vaikutukseen teollistumisen aikakaudella.  

(Esim. http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1870-00/katuvalo.htm) Pohditaan sähkövalon 

merkitystä ihmiselle ja keskustellaan ajasta ennen keinovaloa.  

 

Kuvaus 

45min oppitunti. Opettaja avaa aiheen perinteisen frontaaliopetuksen ja muutaman minuutin 

videon kautta (esim. - https://www.youtube.com/watch?v=nbiCLHneyaA) . Oppilaat saavat 

tehtäväkseen pohtia ja kirjoittaa vastauksia pienryhmissä kuinka sähkövalon keksiminen muutti 

ihmisten elämää. Kesken työskentelyn valot sammuvat ja sydäntalven aamun pimeydessä 

kirjoittaminen käy mahdottomaksi. Opettaja jatkaa alustustaan pimeydessä. Oppilaille heitetään 

lisätehtäväksi miettiä millaista heidän elämänsä olisi ilman sähkövaloa. Millaista olisi olla koulussa, 

kaupassa tai vaikka luistinradalla valotta?  Keskustellaan asiasta suomalaisten elinolosuhteiden 

kautta. 

 

Kerta 2 / oppitunti: Kuvataide / ideointi ja suunnittelu 

Tarvittavat välineet 

 Luokkatila esitystekniikoin 

 Kuvataiteen välineet ja tilat 

 TVT-välineistöä, esim. Pc-läppärit 

 

Tavoite 

Oppilas muodostaa käsityksen toteutettavasta aihealueesta, sen tekniikoista ja oman suunnittelun 

sekä valmistuksen vaatimuksista. Piirretään virtuaalinen malli toteutettavasta työstä tvt:tä 

hyödyntäen. 

 

  

http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1870-00/katuvalo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nbiCLHneyaA
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Kuvaus 

2x45min oppitunti. Aihetta esitellään tyhjiömuovausvideon (esim.- 

https://www.youtube.com/watch?v=BqV_jsxD0UA)  ja muutamien virikekuvien avulla. 

Havainnollistetaan muottitekniikkaa savimallien kautta. Esitellään Tinkercad-ohjelma ja perehdytään 

käyttöön. Oppilas hahmottelee kyseisellä ohjelmalla valmiiden muotojen kautta itselleen valaisimen 

päämuodot tutustuen näin 3D-suunnittelun mahdollisuuksiin. Progressiota ylöspäin tarjolla jo tässä 

vaiheessa VR-lasien avulla, eli mallinnusta Google Tilt Brush ja Blocks-ohjelmilla, joilla 

kolmiulotteisuus saadaan havainnollistettua ja koettua vaikuttavalla tavalla. 

 

 

 

Kerta 3 /   oppitunti: Fysiikka / valon fysiologiaa 

Tarvittavat välineet 

 Luokkatila esitystekniikoin 

 UV-lamppu 

 Opetusmateriaali - Valon vaikutukset värien näkemiseen 

 Smartboard ja valon taittumisen malliohjelmat 

 Atomirakennemalleja, fyysisiä ja virtuaalisia 

 

Tavoite 

Oppilaat saavat käsityksen valon käsitteestä, aallonpituuksista (uv, ir, näkyvä valo) ja 

ilmenemismuodoista selkeiden havainnollistavin esimerkein. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqV_jsxD0UA
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Kuvaus 

Opettaja poimii oleellisimmat asiat valon fysiikasta 7. Ja 8.luokan oppimäärästä. Opetus lähtee 

jaksollisen järjestelmän kautta, jolloin pohditaan atomirakennetta eri aineiden suhteen. Valon 

olemusta, siirtymistä ja havainnoimista tutkitaan näkyvän valon osalta värikuvioiden avulla, joilla 

ihmissilmää sekä aivoja huijataan näkemään värejä väärin. Ultraviolettivalolla tuodaan esiin atomien 

ominaisuus niin absorboida, kuin emitoidakin valoa. Käytännön kokeena oppilaat pääsevät 

tutustumaan mitä uv-valo tuo esiin vaikkapa seteleistä, ajokortista tai passista. Opetukseen tuodaan 

interaktiota myös Smartboard:in mahdollisuuksien kautta, jolla oppilaat saavat itse kokeilla valon 

heijastumiseen ja taittumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Oppitunti 3: Kuvataide / muottien valmistus  

Tarvittavat välineet 

 Savi ja muotoiluvälineet 

 Polttouuni 

 

Tavoite 

Oppilaat muovaavat savesta oman suunnitelmansa mukaisen positiivimuotin, joka poltetaan saven 

kovettamiseksi tyhjiömuovauskäyttöön. Syntyy käsitys kolmiulotteisuudesta, muottitekniikan 

päästökulmista ja tasopintapiirustuksen, sekä reliefin eroista. 
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Kuvaus 

• Opettaja järjestää materiaalit ja välineet. Oppilaat ohjeistetaan kappaleen fyysisen koon 

rajoitusten suhteen (huomioitava tyhjiömuovauksen vaatimukset). 

• Kukin etenee omassa tahdissaan työskennellen opettajan ohjatessa prosessia. Ohjeistusta 

tarvitaan päästökulmien suunnittelussa: negatiivisia kulmia muottiin ei saa tulla, mikäli 

haluaa muotin lähtevän ehjänä irti muovilevystä.  Valmiit muotit kuivatetaan aluksi 

huoneenlämmössä ja lopuksi poltetaan koviksi uunissa.  

 

Kerta 4 / oppitunti: Tekninen työ / valaisinkuoren valmistus 

Tarvittavat välineet 

 Valmis muotti ja muottipohja 

 Tyhjiömuovausasema, sekä polystyreenimuovia (paksuus 1-1,5mm) 

 Lyhytkärkisiä saksia - suoria, sekä kaarevia 

 

Tavoite 

Jokainen oppilas saa valmistettua oman valaisinkuorensa kaksoistunnin aikana tutustuen 

tyhjiömuovaukseen valmistusmenetelmänä. 
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Kuvaus 

Opettaja ohjeistaa koulun tyhjiömuovaimen käytössä ja näyttää esimerkkisuorituksen. Tärkeää on 

muovin lämmittäminen riittävän, mutta ei liian elastiseksi, jolloin muovaus onnistuu. Mitään 

absoluuttista ohjeaikaa tähän ei ole, vaan prosessi on osattava. Valmis poltettu savimuotti 

asetetaan koneeseen yksi tai kaksi kerrallaan. Oppilas suorittaa muovin lämmityksen seurannan ja 

käynnistää tyhjiöimun itsenäisesti, kuten myös jäähdytyksen. Polystyreeniin jäähdyttyä 

huoneenlämpöön muotti irrotetaan ja valaisinkuori leikataan irti jäännösmateriaaleista. Tarvittaessa 

reunat hiotaan.  
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Kerta 5 / oppitunti: Tekninen työ / valaisinelektroniikan valmistus 

Tarvittavat välineet 

 Raakapiirilevyä / valmiita syövytettyjä segmenttejä 

 Koekytkentälevyä / Decon-Daloja / valoherkkää piirilevyä tms. 

 Juotosasemat, tinaa 

 Komponentit, esim. SMD-ledit, johtimia, resistorit 

 Virtalähde, esim. nappiparistot, verkkovirtamuuntajat 

 

Tavoite 

Oppilas hahmottelee ja valmistaa omaan valaisinkuoreensa sopivan elektronisen elementin, jolla 

tuote valaisee kuorensa ja ympäristöään. 
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Kuvaus 

• Opetus keskittyy yksinkertaisen virtapiirin esittelyyn. Energia laitteeseen otetaan paristosta 

tai käytetään kierrätyshengessä vanhaa kännykkälaturia, jouluvalomuuntajaa huomioiden 

näin kestävän kehityksen periaatteita ja tuotteen (virtalähteen) elinkaaren pidentäminen.  

• Oppilaalle esitellään tarvittavat komponentit. Opettaja antaa tehtäväksi muodostaa 

virtapiirejä koekytkentävälinein ja sen jälkeen aiemmin syksyllä opittujen taitojen avulla 

valmistaa toimivan piirilevyn omaan tuotteeseensa. Piirilevy syövytetään 

natriumpersulfaattiliuoksessa syövytysasemassa. Komponentit kiinnitetään levyyn 

pintaliitoksin, jolloin on hyvä käyttää apuvälineitä tarkan juotoksen aikaansaamiseksi ja 

smd-LED:ien polariteetin varmistamiseksi. Tyhjiömuovattuun kuoreen sahataan pohjalevy 

4mm koivuvanerista, johon valmis piirilevy kiinnitetään.  

 

Kerta 6 / oppitunti: Kuvataide / tuotosten viimeistely ja dokumentointi 

Tarvittavat välineet 

 Luokka tvt-välinein, esim. iPad:it tai läppärit 

 Oppilaiden omat mobiililaitteet 

 Tarvittaessa liimaa (epoksi, muoviliima, kuumaliima) tai kaksipuoleista teippiä tms. 

 Akkuporakoneet, terät, sakset  

 

Tavoite 

Ryhmän oppilaat saavat oman tuotteensa koottua toimivaksi kokonaisuudeksi. Tuotteet kuvataan ja 

julkaistaan lyhyin prosessikuvauksin sosiaalisen median kanavillamme. Oman työn valmistuttua 

tutustutaan 3D-suunnittelun uusiin mahdollisuuksiin VR-maailmassa. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat yhdistävät elektroniikan pohjalevyineen muottikuoreen. Mahdollisille kytkimille 

tehdään aukot, sekä halutessaan valoaukkoja polystyreenilevyynkin. 

• Työ dokumentoidaan ennen ja jälkeen kokoamisen, jotta eri elementit saadaan esille. Kuva- 

tai videomateriaali siirretään avoimeen verkkopalveluun (esim. koulumme Facabook-sivut, 

koulumme Instagram, oppilaiden kirjoittama verkkolehtemme tai ainekohtaiset Padlet-

seinät). 
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• Työnsä tehneet oppilaat kokeilevat pienryhmissä VR-3D-suunnittelua HTC Vive-

järjestelmällä ja Google Blocks-sovelluksella, joka on luonteva jatke Tinkercad-tyyppisille 

polygoni-suunnitteluohjelmille. 

 

 
 

Kerta 7 / oppitunti: Koulun ulkopuoliseen toimintaan tutustuminen 

Tarvittavat välineet 

 Aika ja paikka tutustumiskäynnille & mahdolliset suostumukset huoltajilta 

 Joukkoliikenteen liput 

 Mobiililaitteet, Reittiopas / Google maps 

 

Tavoite 

Tutustutaan materiaalin kierrätykseen, eri materiaalien ominaisuuksiin ja tuotteen 

elinkaariajatteluun vierailemalla HSY:n Sortti-asemalla. ( 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/sorttiasemat/Sivut/default.aspx ) 

 

Kuvaus 

• Varataan aika johonkin lähiseudun jätteidenkäsittely, tai kierrätyspisteeseen. Meidän 

valintamme oli Kivikon Sortti-asema Itä-Helsingissä. Tunnin vierailuaikaan kuului 

seikkaperäinen selostus eri materiaalin lajittelusta, uudelleenkäytöstä, kunkin materiaalin 

ongelmista luonnossa jne.  Oppilaat saivat kysyä juuri heitä itseään askarruttavista asioista, 

mutta valokuvia ei saanut ottaa. 

 

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/sorttiasemat/Sivut/default.aspx
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Kerta 8 / oppitunti: Yhteistoiminnallinen palaute- ja vertaisarviointikerta. 

Tarvittavat välineet 

 Luokkatila esitystekniikoin 

 Valmiit tuotokset 

 Itse- tai vertaisarviointi pohja, johon sanallistettu ydinasiat 

 
 

Tavoite 

Tutustutaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa tehtyihin töihin, keskustellaan prosessin eri 

vaiheista ja pohditaan mitä opittiin. 

 

Kuvaus 

Oppilaat kokoontuvat luokittain, tai lukujärjestyksen mukaisiin ryhmiin, ja aineenopettajien johdolla 

käydään kertauksena läpi projektin eri vaiheet ja siinä opitut asiat sisältötavoitteiden, sekä laaja-

alaisten osaamistaitojen kautta. Valmis sähköinen Forms-kysely pohjana, johon sanallistettu 

lähtötavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista. Mukaan voi ottaa myös ryhmän ollessa suurempi 

jonkin hyvän kollektiivisen vastauspohjan (esim. Kahoot, Todaysmeet, Answergarden tms.)  

Tavoitteena purkaa innovaatioprosessin vaiheita eri osa-alueisiin ja löytää vaiheista onnistumisia, 

sekä haasteita, jotta saman projektin toteuttaminen vaikkapa seuraavana vuonna olisi toimivampi ja 

tuloksellisempi. 
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Arviointi projektin toteutuksesta 
• Kokonaisuudessaan oppimiskokonaisuus onnistui hyvin ja monien oppilaiden kohdalla 

yllätyimme hyvinkin positiivisesti. Työskentely oli mielekästä, innostavaa ja jopa 

mukaansatempaavaa. Vertaistuki oppilaiden välillä oli sujuvaa ja opettajien yhteistyö melko 

kitkatonta, toki parannettavaa aina on.  

• Aikaa opettajien väliseen yhteistyöhön tarvitaan todella paljon. Tätä voidaan helpottaa 

sähköisten alustojen ja pikaviestinten käytöllä, mutta haasteena on työn tekeminen 

työaikana - valitettavan usein nämä työt jäävät iltamyöhään. Oman ongelmansa luo 

lukujärjestystekniikka: taito-ja taideaineiden ryhmät ovat lähes poikkeuksetta sekoitelma 

rinnakkaisluokkia, kun taasen teoria-aineissa luokat kokonaisuuksina. Yhteissuunnittelu 

auttaa kyllä, mutta oppilaan näkökulmasta prosessi on esitettävä heti alussa 

kokonaisuudessaan loogisena jatkumona, jolloin muodostuu selkeämpi käsitys mitä häneltä 

missäkin vaiheessa vaaditaan. Työn teon touhussa kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa, 

kun ryhmä ja työskentelytila vaihtuu usein. 

• Oppijan näkökulmasta projekti on valitettavan ennalta määrätty. Pääpaino on uusien 

taitojen ja tekniikoiden oppimisessa ja tvt-taitojen hyödyntämisessä. Perusteet ja uusien 

työvälineiden käyttö on opittava ennen kuin valmistustekninen luovuus pääsee siivilleen. 

Ilmiöoppimisen näkökulmasta tämä toki rajaavaa, mutta sisällöllisesti teknologiaan 

innostamisen suhteen erittäin monipuolista. Näin koko prosessi oikeastaan kuvaa 

opettajansa pedagogista ideologiaa, jossa on selvästikin kehitettävää. 

• Tiedollisesti liikkumatilaa tässä mallissa on enemmän. Projektiin saisi helposti lisättyä 

oppimistehtäviä niin historia, tuotesuunnittelun, fysiikan, kuin materiaaliopinkin suhteen, 

jolloin kokonaisprosessi olisi oppilaalle rikkaampi ja personoidumpi, eikä korosta niin 

voimakkaasti valmistustekniikkaa. Seuraavien monialaisten opintojen jaksolla kiinnitän myös 

huomiota työjakoon entistä paremmin ja pyrin ideoimaan oppimistehtäviä myös muiden 

oppiaineiden opettajille. 
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Minitalo 
 Tekijät: Pekka Rissanen, Pekka Ylönen ja Mari Nyyssönen, Minna Canthin koulu, Kuopio 

 
 

Perustiedot 
• Minna Canthin koulu 

• Yksi yhdeksäsluokkalaisten ryhmä (16 opp.) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tavoitteena on suunnitella mini-talo (18 m2). 

• asemakaava 

• arkkitehdin suunnitelma 

• sähkösuunnittelu 

• LVI-suunnittelu 

• rakentaminen, sähköistys 

• sisustussuunnittelu 

• kustannusarvio 

• rahoituksen järjestäminen 

• taloautomatiikka 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Matematiikka, käsityö (pehmeät ja kovat materiaalit) 

Tavoitteet 

• Matematiikka: Mittakaava, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen, kustannusarvio, korkolaskut 

• Käsityö: 3d-suunnittelu 

kovat: Ohjelmoinnin alkeet, sähköoppi (virtapiiri, led, vastus, kytkin) 
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pehmeät: erikoistekniikat(e-tekstiili), kankaan kuviointi 

• Laaja-alainen osaaminen: Kokonaisuuksien hallinta, innovointi, 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Tietokone, kännykkä, kamera, Micro:bit 

 

Arviointi 
Vertaisarviointi, itsearviointi, prosessin arviointi, tuotteen arviointi 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Tammikuu 3x2h: 1. ideointi ja suunnittelu 

Tarvittavat välineet 

• Kirjoitusvälineet, paperia, tietokone  

 

Tavoite 

Ideoidaan oma minitalo. Virittäydytään tunnelmaan tutustumalla erilaisiin arkkitehtonisiin 

ratkaisuihin. Tuotetaan useita ideoita, joista valitaan yksi, jota lähdetään kehittämään. Kerrataan 

mittakaava ja pinta-alan laskeminen. Opetellaan perusteet Tinkercad ohjelmasta, jolla piirretään 

suunnitelma. Voidaan halutessa tehdä myös sahkö- ja lvi-suunnitelmat. Tehdään kustannusarvio. 

 

Kuvaus 

• Tutustutaan erilaisiin minitaloihin, jonka jälkeen oppilas ideoi kolme erilaista pohjaratkaisua.  

• Valitaan suunnitelma, jota lähdetään kehittämään.  

• Piirretään pohjapiirustus paperille ja 3d-piirrustus Tinkercad -ohjelmalla. 

 

Helmi-maaliskuu 7x2h: 2. talon rakentaminen 

Tarvittavat välineet 

• Kovan käsityötilan välineet ja materiaalit 

 

Tavoite 

Rakennetaan suunnitelman mukainen pienoismalli talosta. 

Kuvaus 

• Rakennetaan pienoismalli.  

• Rakennetaan valaistus käyttäen led- polttimoita, joita voidaan ohjata Micro:bit piirillä.  

• Voidaan ideoida ja kehittää muutakin taloautomaatiota käyttäen kyseistä piiriä. 

 

Huhti-toukokuu 7x2h: 3. sisustussuunnittelu, kalustaminen ja sisustaminen. 

Tarvittavat välineet 

• Pehmeän ja kovan käsityötilan välineet ja materiaalit 
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Tavoite 

Tehdään sisustussuunnitelma ja sisustetaan pienoismalli. 

 

Kuvaus 

• Sisustetaan pienoismalli.  

• Valmistetaan tekstiileitä pehmeän käsityön menetelmillä.  

• Kalusteita voidaan valmistaa käyttämällä sekä kovan, että pehmeän käsityön tekniikoita.  

• Kalusteita voidaan myös mallintaa Tinkercad ohjelmalla ja tulostaa 3d-printterillä. 

 

Arviointi 

• Projektia emme päässeet vielä toteuttamaan kokonaisuudessaan, koska valinnaisainekurssi, 

jossa projekti tarkoitus toteuttaa, on valittavissa aikaisintaan syksyllä 2018. Kokeilimme 

kuitenkin eri osa-alueiden toteuttamista eri oppiaineiden kursseilla. Saimme arvokkaita 

kokemuksia projektin eri osien toteuttamisesta. Oppilaat mallinsivat Tinkercad ohjelmalla 

kalusteita taloon. Tämä onnistui hyvin ja oppilailla oli intoa ja hyviä ideoita. Oppilaat 

pääsivät myös suunnittelemaan ja toteuttamaan e-tekstiileitä taloon. Lisäksi harjoittelimme 

Micro:bit-piireillä ohjelmointia. Kokemuksiemme mukaan Micro:bit soveltuu hyvin 

talotekniikan ohjaamiseen ja on oppilaiden toteutettavissa kyseisellä tekniikalla. 

• Jatkossa huomiota pitää kiinnittää vielä tarkemmin mittakaavan havainnollistamiseen ja 

koko projektin ohjaamiseen. Myös työjako eri aineita opettavien opettajien kesken tulee 

miettiä.  

• Tarkoitus on jatkaa ja testata oppimiskokonaisuutta toteutuvalla valinnaisainekurssilla. 

Tällöin näemme miten eri osa-alueet toimivat yhdessä. Aivan kaikkia suunnittelemiamme 

asioita emme päässeet vielä testaamaan, mutta tämän kokemuksen perusteella projekti on 

toteutettavissa suunnittelemallamme tavalla. 
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VERISURE 
Teemu Kemppainen, Tero Ylä-Outinen, Kimpisen koulu, Lappeenranta 

 

 
Perustiedot 

● Kimpisen koulu, Lappeenranta 

● 7. ja 8. luokkien valinnaisryhmät 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Toteutamme oppilaiden kanssa kodin turvajärjestelmän hyödyntäen ohjelmoitavaa Micro:bit -

alustaa sekä siihen liittyviä sensoreita. Oppilaat saavat itse suunnitella, mihin tarkoitukseen ja millä 

laajuudella turvajärjestelmä suunnitellaan. Suunnittelun lähtökohtana oppilaan omat itse 

määrittämät lähiympäristön tai oman huoneen valvontaa ja ongelmanratkaisua vaativat kohteet. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Käsityö, tietotekniikka, fysiikka, kuvataide 

 

Tavoitteet 

● Tietotekniikka: Ohjelmoinnin peruskäsitteitä, sulautettujen järjestelmien soveltaminen 

● Käsityö: sähkötekniikan tuntemus erityisesti led ja vastukset, erilaiset sensorit, 

elektroniikkarakentelu, luova ongelmanratkaisu 

● Laaja-alainen osaaminen:  
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o L3 (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot): Oppilaat joutuvat miettimään, mitkä ovat 

arkielämässä ja omassa kotona niitä asioita, joihin voi liittyä turvallisuus- tai muita 

riskejä 

o L4 (Monilukutaito): Työhön liittyy erilaisten piirustusten ja kaavioiden käsittelyä. 

Myös ohjelmointi vaatii omanlaistaan monilukutaitoa. 

o L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen): Oppilaat pääsevät hyödyntämään 

monipuolisesti erilaisia TVT-välineitä ja käytänteitä. 

o L6 (Työelämä- ja yrittäjyystaidot): Oppilaat pääsevät innovoimaan ja kehittämään 

uutta - juuri niitä taitoja, joita yrittäjyydessä tarvitaan. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Chromebookit, pädit, Micro:Bit -alusta oheislaitteineen sekä tilanteen mukaan myös oppilaiden 

omat, henkilökohtaiset laitteet 

 

Arviointi 
Arviointi on jatkuvaa työskentelyn ja toiminnan arviointia. Oppilaille annetaan palautetta 

työskentelystä ja oppilaat saavat myös antaa toisilleen palautetta sekä arvioida omaa tekemistään 

itsearvioinnin kautta. Projektin lopussa annetaan vielä palaute ja arviointi oppilaiden tuottamista 

artefakteista. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Kerta 1 / oppitunti: aihe / vaihe 

Tarvittavat välineet 

• Kännykkäkamerat 

• kirjoitusvälineet 

 

Tavoite 

Kuvata ja tunnistaa oman kodin valvontaa ja mahdollista hälytystä vaativat ongelmapisteet. Kuva 

kännykkäkameralla ja tekstinä ongelman kuvaus lyhyesti. Valita yksi ongelma, jonka ratkaisemista 

ryhdytään pohtimaan. 

 

Kuvaus 

• Kartoitetaan ja tunnistetaan oman kodin\huoneen ongelmapisteet, joiden valvontaa tulisi 

lisätä ja parantaa.  

• Valitaan ongelmista yksi, jonka ratkaisua lähdetään selvittämään. 

 

Kerta 2 / oppitunti: aihe / vaihe 

Tarvittavat välineet 

• Chromebookit 

• Micro:bit levykkeet 

• sensoreita, ym. välineitä 
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Tavoite 

Lähdetään etsimään valittuihin ongelmakohtiin ratkaisuja käyttäen hyväksi mm. Micro:bit -

levykkeitä digitaalisen valvontajärjestelmän luomiseksi.  

 

Kuvaus 

• Tutustutaan Micro:bit levykkeelle mahdollisuuksiin ohjattujen esimerkkiharjoitteiden avulla 

ja itse testaten. Pyritään löytämään aluksi varsin luovasti erilaisia ratkaisumalleja edellisellä 

tunnilla valitun ongelman ratkaisemiseksi. 

• Päätetään tavasta, jolla ongelma koitetaan ratkaista. 

 

Toteutuneen projektin arviointi 
• Toteutimme projektin 7-luokan käsityötunnilla oppilasryhmän kanssa. Tehtävänantotunnilla 

oli myös noin 60 minuutin Micro:bit -systeemin tutustumistietoisku suunnittelun tueksi. 

Oppilaiden kotitehtävinä oli kuvata kännykällä oman kodin ongelma ja siihen lähdettiin 

suunnittelemaan ratkaisua. 

• Usea oppilas oli unohtanut kuvata ongelman ja alkuun pääsemiseksi tarvittiin paljonkin 

opettajajohtoisia virikkeitä, jotka johtivat joidenkin osalta varsin valmiiden ideoiden 

jalostamiseen. 

• Toteuttamaan lähdettiin erilaisia kulunvalvontaprojekteja käyttäen Micro:bit -levykettä ja 

perinteistä ldr- pohjaista ohikuluntunnistusta. Micro:bit ohikulkulaitteen kehittelijät 

kohtasivat monia ongelmia ja muutamaa laitetta ei saatu toimimaan. Ulkoisen apulaitteen 

käyttö ja sen virran tarpeen ennustaminen olivat isoja ongelmia. Samoin ulkopuolinen 

kytkentäalusta oli haastava käyttää. Parhaiten toimivia tuli innovaatioista jotka käyttivät 

Micro:bitin omaa gyrosensoria. Hälytys perustui ovenkahvat kääntymiseen ja sen 

aiheuttamaan tasapainosensorin antamaan hälytysääneen. Ldr-pohjaiset 

tunnistusjärjestelmät saatiin toimimaan hyvin. 

• Yksi oppilas lähti toteuttamaan vesivahinkoilmaisinta jakotukkikomeroon. Toteutuksessa 

käytettiin hyväksi pujottelupelin piirilevyä ja taulusienenpalaa. Toteutus oli varsin toimiva, 

ääni-ja ledihälytyspohjainen. 

• Muutama oppilas lähti toteuttamaan ledillä toimivaa kalvokytkintä, joka ilmoittaa postin 

saapuneen. 

• Toteutus oli varsin toimiva. 

• Teimme kaikista projekteista myös kirjalliset raportit joihin oppilaat kuvasivat projektinaan 

suunnittelusta itsearviointiin sanoin ja kuvin. 
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Ympäristö 
Tekijät: Johanna Hinkula, Mervi Junttila ja Anne Kallinen-Juopperi, Kaakkurin koulu, Oulu 

 

 
Perustiedot 

● 9-luokat 

● 120 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Meidän oppimiskokonaisuudessa on mukana oppiaineet englanti, yhteiskuntaoppi, matematiikka ja 

maantieto. Teemana on ympäristö. Kokonaisuuden kesto on noin kaksi viikkoa, jonka aikana 

oppilaat tekevät monialaista kyseisten oppiaineiden tunneilla. Lopputuotoksena valmistetaan esim. 

ympäristölautapeli. Noppana voidaan käyttää Micro:bittejä, joka koodataan arpakuutioksi. Lautapeli 

voidaan oppilaiden tason mukaan tehdä englanniksi/suomeksi tai kohdistaa yläluokille/alaluokille.  

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

englanti, yhteiskuntaoppi, matematiikka ja maantieto (tvt, kemia, voi laajentaa myös muihin 

oppiaineisiin mielenkiinnon mukaan) 

 

Tavoitteet 
● englanti: Green guidelines: Everyman’s right, Think globally, act locally etc. 

● yhteiskuntaoppi: Ilmastonmuutos ja ekologinen arki 

● matematiikka: soveltuvin osin tilastotieteen perusteet ja Excel, todennäköisyyslaskenta, 

Micro:bitin koodaus. Esimerkkinä oppilaat voivat laatia taulukon ja kuvaajan koulun 
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ruokailussa syntyvän biojätteen määrästä. Asiasta sovitaan etukäteen ruokalan 

henkilökunnan kanssa. 

● maantieto: Suomi ja pohjoismaat esim. ilmastonmuutosdiagrammi sähköisesti 

● Laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Läppärit, iPadit ja Micro:bitit 

 

Arviointi 
• Sisällöt arvioidaan eri oppiaineisiin liittyen. 

• Oppilaat pelaavat toisten pelejä ja antavat niistä palautetta (vertaisarviointi). 

• Opettajat arvioivat työskentelyä ja antavat siitä palautetta työskentelyn aikana. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

kerta 1/ oppitunti: Virittäytyminen 

Tarvittavat välineet 

 erilaisia materiaaleja 

 tarvittaessa tietokoneet 

 

Tavoite 

Aiheeseen virittäytyminen. Opettaja ohjeistaa tulevan mokin käsittelyä. 

 

Kuvaus 

• Lajitteluleikki materiaalien mukaan. Tunnille on tuotu näytteitä eri materiaaleista. Oppilaat 

luokittelevat niitä.  

• He voivat tehdä sähköisesti tai paperille taulukon tai käsitekartan yms., johon he itse 

valitsevat luokitteluperusteet. Luokat voivat olla lajittelu, materiaali, loppukäsittely esim. 

poltettava, ei poltettava, kierrätettävä jne. 

 

Kerta 2 / oppitunti: 

Tarvittavat välineet 

 paperia, kyniä  

 

Tavoite 

Tavoitteena on löytää näkökulmia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. 

 

Kuvaus 

• 8x8-taulukkoon näkökulmia ympäristöön liittyen 

• Lautapelin suunnittelun aloittaminen. 
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Kerta 3 / oppitunti: aihe / vaihe  

Tavoite 

Itseohjautuvaa työskentelyä.  

 

Kuvaus 

• Edellisen tunnin 8x8-taulukon pohjalta valitaan oma aihe.  

• Työparit ja ryhmät tuovat ideoita yhteiseen lautapeliin työskentelyn aikana.  

• Työskentelyyn ja ideoiden tallennuspaikkana voidaan käyttää Office Teams-sovellusta.  

 

Arviointi projektin toteutuksesta  

• Koulun ajankäytöstä johtuen emme ehtineet toteuttaa suunniteltua mokkia. Isossa koulussa 

monialaisen kokonaisuuden ajankohta ja aihe täytyy tietää jo syksyn alussa, jotta sen pystyy 

lukuvuoden aikana toteuttamaan. Tätä olisi tarkoitus käyttää seuraavan lukuvuoden MOK-

ideana. 

• Vaikka MOK ei vielä toteutunutkaan, niin ennakkoon kannattaa kiinnittää huomiota 

ajankäyttöön sekä siihen, miten oppilaat saadaan innostumaan aiheesta. 

• Seuraava MOK toteutetaan luokka-asteittain (7-9). Yhteistä aihetta käsitellään eri 

oppiaineitten tunneilla esim. Syyslukukauden aikana. Monialaisesta 

oppimiskokonaisuudesta kerrotaan oppilaille yhteisessä tilaisuudessa, jotta he hoksaavat 

miten yhteinen teema sitoo eri oppiaineet yhteen. 
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Korut 
Tekijät: Katariina Lauri-Spets, Ainiovaaran koulu, Ylitornio 

 
 

Perustiedot 
• Kuutosluokka, 25 oppilasta 2018 

 

Kokonaisuuden kuvaus  
Koodauksen harjoitteleminen Micro:bit -ohjelmalla. Harjoitellaan oppilaiden iPadillä Micro:bit -

ohjelman käyttöä ja Micro:bit levyn koodaamista. Otetaan kuvakaappaus näyttöruudusta, jolloin 

tehty koodauspätkä jää talteen. Siirretään se läppärillä Micro:bit- levylle. Koodattu levy ”upotetaan” 

askarreltavaan tuotokseen. 

 

Oppiaineet  

Aikaa on tarkoitus käyttää yksi vtt-tunti (valinnainen taito- ja taideaine) viikossa/2kuukautta eli noin 

8 tuntia.  

 

Tavoitteet 
•  Tvt: koodauksen harjoittelu.  

• Koodatun Micro:bit levyn sijoittaminen työhön, mikä valmistetaan kuvaamataidossa ja 

käsitöissä. Oppilaat suunnittelevat yksinkertaisia töitä, joista äänestetään sopivin. Kuutoset 

käyvät opettamassa koodausta ja ohjaavat yhden työn 3- 4. luokkalaisille.  
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Käytettävät digitaaliset välineet  
Oppilaiden iPadit koodauksen harjoitteluun. Koulun läppärit koodin siirtoon ohjelmointilevylle. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

 1.kerta  

Tarvittavat välineet 

•  Oppilaan oma iPad.  

 

Tavoite 

 Lämmittely. 

 

 Kuvaus 

• Oppilaat keksivät ryhmissä, mihin kaikkeen voi käyttää tiiliskiveä.  

 

2.kerta  

Tarvittavat välineet  

• Micro:bit levyjä & esittelyvideo.  

 

Tavoite 

 Oppilas hahmottaa ongelman / tehtävän. Alkaa pohtimaan/ työstämään ongelmaa. 

 

 Kuvaus 

• ”Aikaa ja taitoa vähän” mihin näillä taidoilla meidän ryhmä voisi Micro:bit levyä käyttää? 

 

 3. ja 4. kerta 

 Tavoite  

Opitaan koodaamaan Micro:bit levyä. 

 

 Kuvaus  

• Harjoitellaan koodausta omalla iPadillä.  

• Otetaan kuvakaappauksella talteen sopivin ohjelmointi. 

 

 5. kerta  

Tavoite 

 Opitaan siirtämään koodi Micro:bit-levylle läppärillä.  

Kuvaus 

•  Siirretään koodattu ohjelma läppäriltä Micro:bitin levylle.  

• Ryhmä päättää, minkä koodauksen käyttää. Mihin tuotokseen levy on tulossa? 

Avaruusolioon? Kodin käyttöesine? Kulkuneuvo? Lemmikille?  

• Ryhmä suunnittelee toteutettavan työn. 
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6. ja 7. kerta 

 Tavoite 

 Suunnitelman toteuttaminen onnistuneesti. 

 

 Kuvaus 

•  Ryhmä valmistaa esim. avaruusolion, joka käyttää koodattua Micro:bit -levyä.  

• Ryhmä tekee tarkat valmistusohjeet ja muistiinpanot käytetyistä materiaaleista.  

• Ryhmä voi kuvata tuotoksen valmistusvaiheet omalle iPadille.  

 

8. tunti  

Tavoite 

 Luokka osaa valita toteutuskelpoisimman tuotteen. 

 

 Kuvaus  

• Ryhmät esittelevät valmistamansa tuotoksen luokalle.  

• Valitaan äänestämällä yksi luokan suunnittelema tuote (askartelu) ja käydään opettamassa 

se vaihe vaiheelta luokan 3-4 oppilaille.  

• Opetetaan ensin koodaus ja valmistetaan sitten ”härpäke”, mihin koodauslevyn voi laittaa. 

Valmistusohjeet heijastetaan omalta iPadillä.  

• Aihiot pikkuoppilaille mahdollisimman valmiiksi, että työ valmistuu nopeasti.  

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Koodaus oppilaiden omilla iPadeillä onnistui hyvin, mutta koulun kannettavien 

tietokoneiden kanssa oli juuri toteutushetkellä jotain ongelmaa, joten projekti jäi kesken 

tältä keväältä. Ensi syksynä toivottavasti jatkamme projektia jossain muodossa.  

• Oppilasryhmä oli liian suuri (25 oppilasta) koodauksen opettaminen onnistuisi paremmin 

pienemmässä ryhmässä.  

• Koulumme MOK -ryhmä suunnittelee parhaillaan ensi lukuvuoden oppimiskokonaisuutta. 

Jatkan mahdollisesti tämän projektin toteuttamista ensi syksynä, jos se sopii koulun 

valitsemaan kokonaisuuteen.  
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Terveellinen ravinto 
Tekijät: Auli Heikkilä, Susanna Jussila ja Tiina Kallio, Sallatunturin koulu, Salla  

 
Perustiedot 

● 7 b 

●  16 oppilasta   

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tutkimusongelma: Digilaitteiden vaikutus aivoihin ja terveyteen. 

 

Oppilaat jaettiin neljään ryhmään: uni, ravinto, liikunta ja ruutuaika. Oppilaat seurasivat viikon ajan 

digitaalisilla laitteilla omaa toimintaansa omissa osa-alueissaan. Esimerkiksi uniryhmä seurasi omaa 

nukkumistaan ja liikuntaryhmä seurasi omaa liikkumistaan jne. Oppilaat valitsivat itse mieluisensa 

applikaation tai tavan seurata omia tottumuksiaan.  

 

Esimerkkiapplikaatioita ja tapoja oppilaille kerätä tietoa. 

 

• Uni: (Unipäiväkirja) 

o Sovellus: Sleep better-sleep tracker (iOs) 

• Liikunta 
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o Sovellus: Sports tracker 

• Ruutuaika 

o Sovellus: Moment (IOS), Quality time (Android) 

• Ravinto 

o Ruokapäiväkirja (iOS ja Android) 

o See how you eat (IOS ja Android) 

 

Tuotoksena oppilaat toteuttavat ryhmissä posterin ja videon. Kaikki ohjeet ja oppilaiden 

palautukset tehtiin Google Classroomiin. Posterit ja videot esitellään Hyvää digiarkea tapahtumasta 

muille oppilaille ja vanhemmille. Tapahtumassa tarjoillaan oppilaiden valmistamia aivoruokia. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Maantieto, Kemia, Terveystieto, Kotitalous 

 

Tavoitteet 

Sallassa toteutetaan 15.5 Digimessut, joiden aiheena on Hyvää digiarkea rakentamaan. Messujen 

pääteemana on hyvinvointi ja nimenomaan aivojen hyvinvointi. Nuorten hyvinvointi koostuu 

unesta, liikunnasta, ravinnosta ja ruutuajasta. MOK:n tavoitteena on tuottaa messuille posterit ja 

animaatiot kyseisistä aiheista. Lisäksi oppilaiden tulee omassa ryhmässään seurata jonkin 

sovelluksen avulla omaa liikkumista, ravintoa, unenlaatua ja ruutuaikaa.  

 

Tavoitteena on hoksauttaa oppilaat huomaamaan, miten omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa ihan 

pienillä teoilla.  JA se, että tuotokset tulevat oikeasti esille ja niitä esitellään yleisölle.  

 

Laaja-alainen osaaminen:  

• TVT- taitojen kehittämine   

• Kriittisen ajattelun kehittäminen ja aktiivinen kansalainen -> tavoitteena kriittisesti ajatteleva 

kansalainen, joka ymmärtää omien valintojen merkityksen. 

• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

• Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

• Monilukutaito 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Tietokoneet ja älypuhelimet  

 

Arviointi 
• Kaikki tuotokset käytiin läpi yhdessä ja suullisesti kävimme läpi, mikä oli hyvää ja mikä 

huonoa.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
 

päivämäärä Aihe käytetyt tunnit 

23.4 ryhmien ja aiheen jakaminen 0,5 

12.4 Ryhmät kerrottu oppilaille 0,25 
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2.5 Virittäytyminen videon avulla, Posteri teko 5 

3.5 Animaation tekeminen 3 

4.5 Tuotosten katselu,palaute,parannusehdotuksia 2 

 

Kerta 1: tunnin alussa pieni tuokio: Oma mittaus 

Tarvittavat välineet 

● tietokone 

● älypuhelin 

 

Tavoite 

Tavoitteena on löytää sopiva ohjelma/laite, jolla omaa hyvinvointia voidaan mitata. Tavoitteena on 

huomata omassa toiminnassa hyviä ja huonoja puolia ja miten niihin voitaisiin vaikuttaa.  

 

Kuvaus 

• Jaetaan oppilaat ryhmiin ja jaetaan jokaiselle ryhmälle aihe: uni, ravinto, liikunta ja ruutuaika. 

•  Oppilaat valitsevat sopivat ohjelman / applikaation, jolla mittaavat esim. unen laatua ja 

lataavat sen puhelimeensa. Jokainen ryhmä mittaa siis eri asiaa.  

 

Kerta 2 (1-5 oppituntia): Posterin tekeminen omasta aiheesta 

Tarvittavat välineet 

● Tietokoneet 

● Ohjelmat: Google Slides 

 

Tavoite 

Oppilaat valmistavat ryhmissä posterin omasta aiheestaan (uni, liikunta, ravinto, ruutuaika) 

 

Kuvaus 

• Tunnin aluksi johdateltiin aiheeseen muutaman videon avulla, jonka aiheena oli aivojen 

hyvinvointi. video 1 ja video 2 

• Oppilaille esiteltiin posterin malli. Oppilaat etsivät omatoimisesti tietoa internetistä omasta 

aiheestaan ja tekivät posterin GoogleSlides -ohjelmalla. Posterin koko A2 eli 420 mm * 594 

mm. 

• Työskentelimme 5 tuntia putkeen, joten otimme väliin mindfulness -sessioita, jotta 

jaksaisimme työskennellä tehokkaammin.  

https://youtu.be/KeFXDqUtCz4
https://youtu.be/5E6YRWM2pxM
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Oppilaiden tuotokset: 
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Kerta 3 (3 oppituntia):  

Tarvittavat välineet 

● Tietokoneet 

● Ohjelmat: Powtoon & Piteable 

 

Tavoite 

Tuottaa omasta aiheesta opetusvideo/animaatio.  

 

Kuvaus 

• Oppilaat tekivät ryhmissä yhden tai useamman animaation yllä mainituilla ohjelmilla 

ryhmänsä aiheista.  

• Oppilaat olivat opiskelleet aiemmin ohjelmien käyttää ATK-tunneilla.  

 

Oppilaiden tuotokset: 

• Uni 

• Liikunta- yleisesti 

• Liikunta- vaarat 

• Liikunta - eri muodot 

• Ravinto 

• Ruutuaika 

Kerta 4 (2 oppituntia): Arviointi 

Tarvittavat välineet 

● Tietokoneet 

● Ohjelmat: Google Forms -kysely 

https://biteable.com/watch/uni-1862803/
https://biteable.com/watch/liikunta-1862777/
https://www.powtoon.com/online-presentation/ffH6cJr9qud/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_medium=SocialShare&mode=movie&utm_source=player-page-social-share&utm_content=ffH6cJr9qud
https://www.powtoon.com/online-presentation/cq9qQATZr0B/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_medium=SocialShare&mode=movie&utm_source=player-page-social-share&utm_content=cq9qQATZr0B
https://biteable.com/watch/csr-policy-explainer-copy-1862730/
https://www.powtoon.com/online-presentation/dRiiS1uP3hT/?mode=movie
https://goo.gl/forms/OQHu4JSjC4RNdyc32
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Tavoite 

MOK:n arviointi ja omien tuotosten arviointi.  

 

Kuvaus 

• Tunnin aluksi katsoimme yhdessä kaikki posterit ja videot läpi ja arvioimme niitä suullisesti. 

Mitä hyvää oli ja mitä parannettavaa oli.  

• Lisäksi oppilaat täyttivät Google Forms -kyselyn, joka liittyi MOK-kokonaisuuteen.  

 

Kerta 5 / 2 oppituntia:  

Tarvittavat välineet 
● Keittiövälineet 

● Ruoka-aineita 

 

Tavoite 

Aivoruokien valmistelu ja esille laitto tiistaita 15.5. varten. 

 

Omia huomioita 

• Osalle oppilasta tiedonhaku on vaikeaa. Heille apuna voisi käyttää esimerkiksi 

monistenippuja tai selkeitä apukysymyksiä, joiden avulla etsiä tietoa. Esimerkiksi liikunnan 

vaikutus terveyteen on liian suuri kokonaisuus, jota oli hyvä pilkkoa pienemmäksi. 

• Sovellusten käytöstä voisi raportoida tarkemmin: mikä sovellus toimi hyvin, mikä huonosti. 

Tämä on hyvä sovellus, mutta… 

• Oppilaille pitää selvittää perusteellisesti miksi tehdään. Myös miten MOK arvioidaan ja 

tavoitteet tulee kertoa oppilaille etukäteen. 

• Sivutuotteena tämän MOK:n tai Messujen myötä tutustuimme sovellukseen GeoGuessr, 

jossa yhdistetään GoogleMaps:n kuva maailmankartalle. iOS:lla sovelluksessa on ilmaiseksi 

käytössä maailmankartta ja kun saa tarpeeksi pisteitä pääsee seuraavalle kartalle esim. 

nähtävyydet. Androidilla on heti käytössä kaikki kartat.  

• Olisiko aihe kiinnostanut enemmän, jos sen olisi saanut itse valita? Toisaalta meillä oli selkeä 

tavoite, mihin näitä tuotoksia tarvitaan.  

• Jos olisimme arvioineet yksilö- ja ryhmätyöskentelyä tarkemmin, olisiko osallistuminen ollut 

parempaa ja tuotokset laadukkaampia.  

• palautteen perusteella koneella tekemistä saisi olla vähemmän. Tuli kyllästyminen. 
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Pakohuone 
Tekijät: Leena Venho ja Outi Potila, Metsäkylän yhtenäiskoulu, Ylöjärvi  

 

   

Perustiedot 
• Koulun nimi: Metsäkylän Yhtenäiskoulu, Ylöjärvi 

•  neljä 7. luokkaa ja kolme 8. luokkaa (yhteensä noin 130 oppilasta) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat luokkina pakohuoneen, Amazing Race tai jonkun vastaavan 

aktiviteetin. Suunnittelussa käytetään innovaatioprosessikaaviota apuna. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Matematiikka, fysiikka, kemia (voidaan toteuttaa missä vain oppiaineessa riippuen toteutettavan 

aktiviteetin aiheesta ja sisällöstä) 

 

Tavoitteet 
• Laaja-alainen osaaminen:  

o Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1): Projekti kehittää oppilaan luovuutta ja loogista 

päättelykykyä. 

o Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L6): Koko 

luokka toteuttaa yhteisen projektin, jolloin projektin eri vaiheissa toimitaan 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa erikokoisissa ryhmissä (kokonaisesta luokasta 

pari/yksintyöskentelyyn). Omien ideoiden ja ajatusten kertominen 
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suunnitteluvaiheessa kehittää oppilaiden itsensä ilmaisemisen taitoja sekä 

vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja. 

o Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5): Riippuen projektin sisällöstä 

toteutuksessa tarvitaan mahdollisesti tietotekniikan apua. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Riippuu projektin sisällöstä. Tekemissämme projekteissa on käytetty tietokonetta materiaalin 

tuottamiseen. 

 

Arviointi 

Arviointi toteutetaan vertaisarviointina. Kun muut luokat ovat vierailleet esimerkiksi toisen luokan 

rakentamassa pakohuoneessa, annetaan kirjallista palautetta toteutuksesta. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Oppitunti 1: Ideointi 

Tavoite 

Projektin aiheen valinta 

 

Kuvaus 

• Käydään läpi projektin tavoite sekä esimerkkejä toteutuksesta.  

• Käydään läpi innovaatioprosessikaavio.  

• Aloitetaan ryhmissä ideointi siitä, mikä voisi olla luokan projektin aihe (pakohuone, Amazing 

Race vai joku muu).  

• Esitellään ideat koko luokalle.  

• Valitaan yhteisesti, mikä on koko luokan projekti. 

Oppitunti/vaihe 2: Suunnittelun alku 

Tavoite 

Toteutuspaikan valinta, teeman valinta 

 

Kuvaus 

• Ideoidaan pienissä ryhmissä, missä projektin toteutus tehdään ja mahdollisessa 

pakohuoneessa keksitään pakohuoneen teema. 

• Keskustelua jatketaan ryhmissä ja kootusti koko luokan kesken. 

• Valitaan toteutuspaikka ja aihe. 

 

Oppitunti/vaihe 3: Suunnittelu jatkuu 

Tavoite 

Sisällön suunnittelu 
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Kuvaus 

• Jaetaan luokka sisällön suunnittelua varten pienempiin ryhmiin ja jaetaan ryhmille omat 

tehtävät. Esimerkiksi Amazing Racessa jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin, 

pakohuoneessa jokainen ryhmä suunnittelee lyhyen vihjeketjun. 

• Muistetaan koota ajatuksia yhteen, jotta kokonaisuus pysyy hallussa. 

• Opettajan apua tarvitaan erityisesti suunnitelman toteutuskelpoisuuden ja laajuuden 

arvioinnissa. 

• Tarvittaessa tähän voidaan käyttää enemmän kuin yksi oppitunti aikaa. 

 

Oppitunti/vaihe 4: Materiaalin tuottaminen 

Tavoite 

Tarvittavan materiaalin tuottaminen 

 

Kuvaus 

• Tehdään lista toteutuksessa tarvittavista materiaaleista. 

• Tuotetaan tarvittavia materiaaleja (ryhmissä/pareittain tehtäviä jakaen). 

• Tarvittaessa tähän voidaan käyttää enemmän kuin yksi oppitunti aikaa. 

 

Oppitunti/vaihe 5: Toteutus 

Tavoite 

Projektin toteuttaminen käytännössä 

 

Kuvaus 
• Luokka rakentaa valittuun paikkaan valmistelemansa aktiviteetin.  

• Aktiviteetin toiminta on myös testattava ennalta. 

• Toteutuksen kannalta on myös oleellista miettiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä jos aktiviteetti ei toimi tai tapahtuu jokin odottamaton häiriötilanne? 

• Kuka ja missä ohjeistaa vierailevat luokat aktiviteetin pariin? 

• Tarvitseeko vierailevien luokkien välissä tehdä jotakin valmisteluja? Kuka ne tekee? 

• Koulun muut luokat käyvät tämän jälkeen osallistumassa aktiviteettiin. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Innovaatioprosessikaavion esitteleminen selkeytti oppilaille projektin etenemistä. Projektilla 

oli selkeä tavoite (ja lopputuotos), joka helpotti osaltaan oppilaiden työskentelyä. Projektia 

tehtiin tavallisilla oppitunneilla (45 min kerrallaan), jolloin oppilaat eivät ehdi väsymään 

ideointiin ja suunnitteluun. 

• Ohjeistus alussa tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. 

• Materiaalin tuottaminen vaatii aikaa. 

• Kaikkien oppilaiden osallistamiseen kannattaa panostaa esimerkiksi jakamalla ohjatusti 

tehtäviä eri oppilaille. 
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Luolamiesten jäljillä 
Tekijät: Heli Vuorenmaa, Kari Tampsi, Mika Vilen ja Kirsi Ahonen, Kauhajoen yhteiskoulu, 
Kauhajoki 

 
Perustiedot 

● Kauhajoen Yhteiskoulu 

● Pilottikokeilussa luokat 7C (22oppilasta) ja 8A (20 oppilasta) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Monialainen opintokokonaisuus toteutetaan koululla eri oppiaineiden tunneilla sekä tehdään yksi 

yhteinen retki huhtikuussa Karijoen Susiluolalle. Susiluola on yksi alue Lauhanvuori-Hämeenkangas 

Geopark -hanketta, jonka kanssa teemme yhteistyötä. 
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Susiluola sijaitsee Pohjanmaalla, Kristiinankaupungin ja Karijoen rajalla Susivuoren pohjoisrinteessä.  

Luola on kallionrako, joka on saanut nimensä sijaintipaikkansa Susivuoren mukaan. Vuonna 1996 

luolan kaivauksissa löydettiin esihistoriallisia esineitä. 

Tutkimustulosten perusteella luolassa on asunut Neanderthalin ihminen noin 75000-125000 vuotta 

sitten, ennen viimeistä jäätiköitymistä ja nykyihmisen ilmestymistä Eurooppaan. Näin se on Suomen 

vanhin ja ainoa ns. paleoliittista eli vanhinta kivikautta edustava muinaisjäännös. 

(http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/tutkimus/susiluola) 

 

Lauhanvuori - Hämeenkangas on Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan 

rajaseuduilla sijaitseva luontomatkailualue, jolle haetaan UNESCOn Geopark-statusta.  

Aluetta kehitetään monipuolisesti, jotta Geopark-statusta voidaan hakea. Yhtenä tärkeänä osana on 

ympäristökasvatus. 

 

Geopark -projektilalueeseen kuuluvat alustavan rajauksen mukaan Lauhanvuoren ja Kauhanevan - 

Pohjankankaan kansallispuistot, Haapakeitaan soidensuojelualue, Hämeenkankaan harjoitus- ja 

monikäyttöalue, Karijoen Susiluola, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Häädetkeitaan luonnonpuisto, 

Käskyvuori ja Aitoneva. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Maantieto, biologia, käsityö, historia, matematiikka/ fyke, kotitalous 

 

Tavoitteet 
● Maantieto ja biologia: luonto, kivilajit, ihmisen evoluutio, lajintunnistus 

● Käsityö: kädentaidot, loimulohilautojen valmistus 

● Matikka: ohjelmointi (Micro:Bit) 

● Kotitalous: kädentaidot, leirikokkaus nuotiolla 

● Laaja-alainen osaaminen 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Tietokoneet Chromebookit, Micro:bit, älypuhelimet, ipadit 

 

Arviointi 
Retki toteutettiin ke 18.4-18 

 

http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/tutkimus/susiluola
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus  
(Jokaiselle oppiaineelle on suunnitelmassa varattu yksi kerta, mutta käytännössä näihin kaikkiin 

menee useampi oppitunti.) 

 

1. Kerta: maantieto  

Tavoite 

Aloitus oppitunti oppilaille siitä, mitä ollaan tekemässä, retkikohteen esittely, aineiden välinen 

yhteistyö jne. 

 

Kuvaus 

• Tunnin alussa orientoidutaan aiheeseen katsomalla videon pätkä muinaisista neanderthalin 

ihmisistä. Videon jälkeen pohditaan missä on lähin paikka, jossa neanderthalin ihmisiä on 

todennäköisesti asunut. Tutustutaan alueen karttaan ja katsotaan luolasta kuvia.  

• Mietitään millaista elämä ja millainen luonto on ollut 75 000 tuhatta vuotta sitten.  

• Lopuksi käydään läpi, mitä ollaan kevään kuluessa tekemässä eri oppiaineissa. 

• 7 -luokkalaisten kanssa katsoimme Neandertahlin ihmisestä videota, 8-luokkalaisten kanssa 

tämän lisäksi kuvasimme ipadeilla (iMovie) video/traileri pätkiä ihmisen evoluutioon liittyen. 

 

2. Kerta: matikka 

Tavoite 

Micro:Bit:n käyttö 

 

Kuvaus 

Tutustumme laitteisiin muutamalla kouluvierailulla, jonka jälkeen tarkentuu mitä olemme 

tekemässä Micro:Biteillä. Mitattiin valoisuutta ja lämpötilaa Micro:biteillä ja lisäksi mukana oli 

Pascon kannettava laitteisto jolla mallinnettiin Susiluolan kokoa (mitattiin syvyyttä ja leveyttä eri 

kohdista ja saatiin käsitys luolan nykyisestä koosta). 
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3. Kerta: Valmistelut käsityö ja kotitalous 

Tavoite 

Kotitalous: 

• Alkuvalmistellaan retkelle eväät kotitalouden tunnilla. Tavoitteena on oppia yksinkertainen 

ja helppo tapa valmistaa ruokaa nuotiolla, -muutakin kuin makkaraa! Oppitunti on päivää 

ennen retkeä Susiluolalle.  

• Kuoritaan ja pilkotaan sipulit, perunat ja porkkanat sekä mahdolliset muut kasvikset. 

Kootaan nuotiokasvisnyytit folioon jokaiselle oppilaalle ja maustetaan ne. Pienempi porukka 

voi valmistaa kalalle ja kasviksille myös valmiin kylmän kastikkeen.  

• Alustava suunnitelma on päästä vierailemaan matkalla paikalliseen pienehköön kalastus 

yritykseen, jossa näkisimme tuoreen kalan käsittelyä ja ostamme siitä vastapyydetyt kalat 

mukaamme nuotiolla loimutusta varten.  

• Suunnitelmat muuttuivat ja pääsimme paikallisen Citymarketin kanssa yhteistyöhön kala-

asiassa. Kävimme luokka kerrallaan katsomassa kalan fileointia ja saimme fileet tuoreina 

kaupasta mukaan retkelle. 

• Perillä alkaa kalan-ja kasvisten valmistelu nuotioiden sytyttämisellä. (tässä partiotaustan 

omaavat mukaan ;) ) Kalan maustaminen ja loimutus, sekä foliokasvisten valmistus. 
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Käsityö: 

• Käsitöissä valmistetaan 6-8 kpl puisia kaltevuussäädettäviä loimutus lautoja kalafileille. 

Opitaan erilaisia puuntyöstö menetelmiä ja koneita kuten; tasohöylä, sirkkeli, vannesaha, 

pylväsporakone ja hiomakoneet. Lisäksi harjoitellaan puukon käyttöä. Valmis, olemassa 

oleva malli löytyy koululta. Halutessaan oppilaat voivat parannella tai kehitellä mallia. Valmis 

malli on muotoiltu kalan muotoon. 

• Loimutuslautojen valmistus suoritetaan pienemmällä porukalla, jolloin kaikille riittää 

tekemistä.  

• Käsityön pehmeissä materiaaleissa voidaan valmistaa nahkainen “tuluskukkaro” , joka toimii 

Micro:Bitin säilytyspussina. Pussiin mahtuu Micro:Bit, paristokotelo sekä johto. 

• Käytössämme on huonekaluteollisuudesta jäänyttä nahkaa, josta leikataan ympyrä/soikio. 

• Reunat rei’itetään ja pussi suljetaan itse tehdyllä nyörillä. Nyörin valmistukseen voidaan 

käyttää erilaisia materiaaleja, tekniikoita, kuviointeja ja värejä. Myös pussi voidaan nimikoida 

tai koristella eri tavoin.  

• Maastossa oppilaat voivat myös kokeilla ja etsiä teollisen langan korvaavia vaihtoehtoja 

solmimiseen ja sitomiseen, esim. ohuita juuria tai muita luonnon kuituja. Kokeilu ja testaus. 

 

4. Kerta: Retki huhtikuussa ke 18.4.  

Tavoite 

Oppitunnilla harjoiteltujen asioiden käytännön toteutus. 

 

Kuvaus 

• Lähtö aamulla 8.00 koululta 

• “Luolamies -teema” 

• Haetaan ryhmän kanssa loimulohet rannikon kalastajalta ja tutustutaan samalla kalastajan 

ammattiin.  Fileoinnin seuraaminen Citymarketilla ja loimulohet sieltä mukaan. 

• Saavutaan Susiluolalle 

• Jakaudutaan ryhmiin, jossa suoritetaan nuotiokokkailu, luontopolku, jossa oli muutamia 

tehtäviä ja kilpailu sekä Micro:bit mittaukset. 

• Lopuksi jos ehditään, käydään tutustumassa Susiluolanäyttelyyn läheisellä Pyhävuoren 

keskuksella. Ehdimme vierailla keskuksella 30 min. 

• Paluu koululle klo 16. 
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Tuotesuunnittelu-projekti 
Tekijät: Noora Friman, Juha Kokkonen ja Maarit Rintamäki, Etelä- ja Pohjois-Hervannan koulut, 
Tampere 

 

 
Perustiedot 

• Etelä- ja Pohjois-Hervannan koulut (KU, TN, AI) 

• Etelä-Hervannan 7C (24), tuotesuunnitteluosuus KU, mainonta ja pakkaussuunnittelu AI 

• Pohjois-Hervannan 7B TN-ryhmä (16), tuotesuunnitteluosuus TN, mainonta ja 

pakkausuunnittelu KU 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaat tutustuvat innovatiiviseen tuotesuunnitteluprosessiin ja toteuttavat omien 

suunnitelmiensa pohjalta itselle tarpeellisen tuotteen. Työskentelyssä hyödynnetään eri 

oppiaineiden sisältöjä, sovelletaan tutkivaa työotetta, eri työmenetelmiä ja käytetään digitaalista- ja 

teknologista oppimisympäristöä koulussa ja Teknillisen yliopiston TUTLabissa. Oppilaat saavat 

lisäksi tietoa muotoilijan työstä, mainonnasta ja yrittäjyydestä. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet  

AI, KU, TN 

 

Tavoitteet 

• 7.-9. -luokat Tavoitteet 

• Laaja-alainen osaaminen  
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o Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)  

o Monilukutaito (L4)  

o Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

o Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  

o Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

• ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tavoitteena on, että oppilas 

o harjoittelee tavoitteellista, motivoitunutta, eettistä ja rakentavaa toimintaa erilaisissa 

viestintäympäristöissä. (T1)  

o monipuolistaa ryhmäviestintätaitojaan ja perustelutaitojaan. (T2)  

o monipuolistaa itseilmaisutaitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. (T3)  

o oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä 

kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä. (T4)  

o käyttää, tulkitsee ja arvioi asia- ja mediatekstejä (uutinen, mainos raportti). (T6)  

o kehittää erittelevää ja kriittistä lukutaitoa. (T7)  

o tuottaa erilaisia tekstejä (mainos, raportti, suullinen esitys) myös monimediaisessa 

ympäristössä. (T11)  

o tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa ja vahvistaa taitoa antaa ja ottaa vastaan 

palautetta. (T12)  

o sujuvoittaa kirjoittamistaan ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa 

tekstien tuottamisessa. (T13)  

• KUVATAIDE Tavoitteena on, että oppilas  

o perehtyy tuotesuunnitteluun ja sen eri vaiheisiin  

o kehittää oman tuotteen, jossa on mukana itselle tärkeä viesti tai tarina, ns. oma jälki  

o vahvistaa kädentaitojaan ja osaamistaan  

o asettaa työskentelylleen omia tavoitteita ja arvioi omaa ja ryhmätyön onnistumista, 

vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja  

o tutustuu eri työmenetelmiin, materiaaleihin ja hyödyntää työskentelyssä digitaalista- 

ja teknologista ympäristöä (koulun laitteet ja sovellukset, TUTLabin tarjoamat 

mahdollisuudet)  

o oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteita eri näkökulmista  

o tutustuu muotoilijan ammattiin ja yrittäjyyteen  

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Tietokone/läppäri, Inkscape-sovellus, kamerat, TTY:n TUTLabin monipuolinen laitetarjonta. 

 

Arviointi 
Arviointikriteerit (yläkoulu)  

• 5-6 Tuote on suunniteltu nopeasti ilman luonnostelua ja syvempää kehittelyä. Tuotteen 

mallissa on käytetty valmiita malleja ilman omaa jatkokehittelyä. Suunnittelua on tehty 

niukasti. Projektin esittelykooste on puutteellinen ja suppea. Oppilas osallistuu projektiin 

vaihtelevalla aktiivisuudella ja hän tarvitsee paljon ohjausta työskentelyn etenemisessä.  

• 7-8 Tuotteessa on pyritty toimivaan lopputulokseen ja viimeistelyyn. Suunnitteluprosessissa 

on hyödynnetty tutkivaa työtapaa jonkin verran. Projektin esittelykoosteessa kuvataan 

keskeiset työvaiheet selkeästi. Oppilas osallistuu projektiin melko aktiivisesti ja hänen 

työskentely- ja ryhmätyötaitonsa on hyvää.   
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• 9-10 Tuote on kekseliäs ja omaperäinen ja siinä on hyödynnetty taitavasti valittuja 

materiaaleja ja tekniikoita. Tuote on hyvin viimeistelty. Suunnitteluprosessissa on käytetty 

innovatiivista ja tutkivaa otetta. Projektin esittelykooste on selkeä, kiinnostava ja kuvaa 

monipuolisesti projektin etenemisen eri vaiheita. Oppilas osallistuu projektiin aktiivisesti 

itsenäisellä työotteella, työskentely- ja ryhmätyötaidoissa erittäin hyvää osaamista.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

Viikko 1: 1. oppitunti: Alustus ja virittäytyminen  

Tarvittavat välineet  

• uutinen, joka käsittelee nuorten yrittämistä (esimerkiksi: https://nuoriyrittajyys.fi/mediassa/)  

• https://i0.wp.com/nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/2015/03/Valkeakosken-

Sanomat_7.12.2016.png  

• Yrittäjyyteen liittyvä sanasto  

 

Tavoite  

Virittäydytään aiheeseen, tutustutaan yrittäjyyssanastoon.  

 

Kuvaus  

• Luetaan yhdessä uutinen yrittäjyysaiheesta (esimerkiksi Valkeakosken Sanomat: Yrittäjyyttä 

oppii vain kokeilemalla). Keskustellaan uutisesta.   

• Poimitaan ja selitetään uutisessa esiintyvät yrittäjyyssanat (perustaa yritys, tuote, toiminta-

ajatus, raaka-aine, yrityksen pyörittäminen, päävastuu, tuotteiden valmistus, markkinointi, 

kirjanpito, tilaus, tuotteiden suunnittelu, vastuualue, markkinointivastaava, 

tuotesuunnittelija, taloudenhoitaja, toimitusjohtaja, myynti)  

• Pohditaan, mitä muuta sanastoa yrittäjyyteen liittyy (esim. idea, toimintasuunnitelma). 

Selitetään sanoja Alias-tyylillä.  

  

Viikko 1: 2. oppitunti: Projektin suunnitelma ja aikataulut  

Tarvittavat välineet  

Yrittäjyys-projektin suunnitelma ja aikataulu  

 

Tavoite  

Ymmärtää projekti kokonaisuutena, alkaa suunnitella omaa osuutta projektissa.  

 

Kuvaus  

• Opettaja esittelee projektin kokonaisuutena. Käydään läpi projektiin osallistuvat oppiaineet 

sekä projektin aikataulu ja käytännön asioita.  

• Ohjeistetaan itsearviointi ja vertaisarviointi sekä projektin etenemisen taltiointi ja 

loppuraportointi.  

 

https://nuoriyrittajyys.fi/mediassa/
https://i0.wp.com/nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/2015/03/Valkeakosken-Sanomat_7.12.2016.png
https://i0.wp.com/nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/2015/03/Valkeakosken-Sanomat_7.12.2016.png
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Viikko 4: 1. oppitunti: Mainonta  

Tarvittavat välineet  

• Opetusmateriaalia mainonnasta, esimerkiksi oppikirja  

 

Tavoite  

Tutustutaan mainontaan ja käsitteisiin kohderyhmä, brändi sekä erilaisiin mainoksiin 

(kadunvarsimainos, lehtimainos, radiomainos, televisiomainos, sissimainonta jne.).  

 

Kuvaus  

• Tutustutaan mainontaan. Katsotaan esimerkkimainoksia.  

• Käydään läpi käsitteet kohderyhmä ja brändi.  

• Pohditaan käsitteitä myös oman projektin kannalta. 

  

Viikko 4: 2. oppitunti: Kielen keinot mainonnassa  

Tarvittavat välineet  

• Opetusmateriaalia mainonnasta, esimerkiksi oppikirja. 

 

Tavoite  

Tutustua mainonnan kieleen.  

 

Kuvaus  

• Tutustutaan mainonnan kieleen ja siihen, millaisia kielen keinoja mainonnassa käytetään.  

• Käsiteltäviä keinoja: auktoriteetteihin vetoaminen, positiiviset adjektiivit, kysymys, 

huudahdus tai käsky, vieraan kielen käyttö, intertekstuaalinen viittaus tai tuttu sanonta, 

toisto ja vahvistavat sanat, kielikuvat ja sanaleikit, liioittelu sekä vertailu.  

 

Viikko 4: 3. oppitunti: Kuvan keinot mainonnassa  

Tarvittavat välineet  

• Opetusmateriaalia mainonnasta, esimerkiksi oppikirja. 

 

Tavoite  

Tutustua kuvien käyttöön mainonnassa.  

 

Kuvaus  

• Tutustutaan kuvien käyttöön mainonnassa. Mitä mainoskuvassa on syytä olla? Millä tavalla 

mainoskuvia muokataan?  

• Mainoskuvien intertekstuaalisuus.  

• Mainosten analysointi: Mistä mainoksen tunnistaa? Mitä mainostaa? Kohderyhmä? Kuvan 

merkitys? Kielen keinot? Miten kuva ja teksti liittyvät toisiinsa? Mainoksen tarina? Värit ja 

niiden merkitys? Mainoksen tunnelma?   

• Draamaharjoitus: Stillkuva-mainoksia.   
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Viikko 5: 1.–3 oppitunti: Oman mainonnan suunnittelu ja toteutus  

Tarvittavat välineet  

• Tietokoneet, ipadit, kännykät 

• paperia 

• tusseja 

• liimaa jne.  

 

Tavoite  

Oppilaat suunnittelevat omalle tuotteelleen mainoskampanjan.  

 

Kuvaus  

• Oppilaat suunnittelevat edellisen viikon teoriakysymykset avulla oman projektinsa 

mainoskampanjaa.  

• Mikä on tuotteen brändi ja kohderyhmä? Mihin välineisiin mainoskampanja kohdistuu? 

Mikä on tuotteen slogan?  

• Oppilaat tekevät mainoskampanjaansa varten esimerkkimainoksen.   

 

Viikko 6: 1.–3 oppitunti: Oman mainonnan suunnittelu ja toteutus  

Tarvittavat välineet  

• Tietokoneet, ipadit, kännykät, paperia, tusseja, liimaa jne.  

 

Tavoite  

Oppilaat suunnittelevat omalle tuotteelleen mainoskampanjan.  

 

Kuvaus  

• Oppilaat suunnittelevat edellisen viikon teoriakysymykset avulla oman projektinsa 

mainoskampanjaa.  

• Mikä on tuotteen brändi ja kohderyhmä? Mihin välineisiin mainoskampanja kohdistuu? 

Mikä on tuotteen slogan?  

• Oppilaat tekevät mainoskampanjaansa varten esimerkkimainoksen.   

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 7.-9. -luokat  
 

Kuvataiteen tunneilla Ehtan oppilasryhmän kanssa otetaan tuotesuunnitteluosio, Pohen ryhmän 

kanssa mainonta- ja pakkaussuunnitteluosio. 

 

1. TUNTI (2 x 45min.): Ideasta suunnitelmaksi – aloitus 

Tarvittavat välineet 

• KUVATAIDE – Tuotesuunnittelu ja toteutus 

• Maitopurkkeja 

• paperia 

• kyniä 

• saksia 
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• teippiä, (liimaa) 

• maaleja.  

• Tuotesuunnittelun tekemiseen suunnittelupohja.   

 

Tavoite  

Virittäydytään aiheeseen. Oppilaat ideoivat ja aloittavat tuotteen suunnittelun.  

 

Kuvaus  

• Tunnin alussa virittäydytään aiheeseen pienen rakentelu- ja suunnittelutehtävän avulla 

(innovatiivinen parityö, jossa keksitään maitopurkille uusi muoto ja funktio). Töiden koonnin 

jälkeen esitellään alkava projekti, sen aikataulu ja käytännön asiat, tutustutaan käytettävissä 

oleviin materiaaleihin, työvälineisiin ja tekniikoihin. Tuote tehdään joko 

vanerilevylle laserleikkurilla tai vinyylileikkurilla, jolla voi tehdä tarratuotteita ja 

kuumaprässin avulla kankaanpainotöitä.  

• Oppilaat kirjaavat työpäiväkirjaan ja valokuvaavat projektin etenemisen eri vaiheet 

omalla kännykällään tai kamerallaan, tarkoitus on koota teksteistä ja 

valokuvista lopuksi projektin esittelykollaasi tai –video (koosteen muoto voi olla 

perinteinen julistekollaasi, video tai valitulla sovelluksella tehty kokonaisuus, 

esim. Sway, Seesaw).  

• Oppilaiden ideointi alkaa: omien ideoiden kehittely omista tarpeista lähtien, ideoiden 

jakaminen ja ryhmiin hakeutuminen, yksinkin saa tehdä. Tuotteen suunnittelun apuna 

oppilaat käyttävät suunnittelupohjaa, jossa on esitetty suunnittelun eri vaiheet ja tarkentavia 

kysymyksiä. Lopputunnista esitellään koko ryhmälle alkuideat ja annetaan rakentavaa ja 

kannustavaa palautetta kullekin ryhmälle (käytetään esim. "3+ ja miten?" -menetelmää).   

 

2.-4. TUNNIT (6 x 45min.): Ideasta suunnitelmaksi - Inkspace  

Tarvittavat välineet  

• Oppilaiden tarpeiden mukaan eri työvälineet ja materiaalit 

• tietokoneet, joissa on Inkscape-sovellus. 

 

Tavoite  

Ensimmäisellä tunnilla oppilaat viimeistelevät suunnitelmansa ja aloittavat mallinnuksen 

tutustumalla Inkscapen käyttöön. Tarvittavien uusien taitojen kartuttaminen 

ja erilaiset kokeilut. Oppilaat viimeistelevät oppituntien aikana mallinnuksen TUTLab-tuntia varten. 

Tallennetaan tiedostot muistitikulle.  

 

Kuvaus  

• Oppilaat esittelevät suunnitelmansa ja tekevät palautteen pohjalta siihen tarvittavia 

muutoksia tai parannuksia.  

• Uusien tarvittavien taitojen kartuttaminen (Inkspace-sovellus, jolla tehdään 

vektorigrafiikkamalli TUTLabissa työskentelyä varten, Photoshop Elementsillä 

kuvankäsittelyä, jos oppilas tekee esim. kuvansiirron tuotteeseen).  

• Työskentelyä tietokoneilla Inkspacella. Työskentelyn dokumentointia.  
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5. TUNTI (2 x 45min.): Työskentelyä TUTLabissa   

Tarvittavat välineet  

• Oppilaiden tarpeiden mukaan eri työvälineet ja materiaalit.  

 

Tavoite  

Tuotteen valmistus etenee TUTLabissa. Välipalautteen jakaminen työskentelyn etenemisestä.   

 

Kuvaus  

• Oppilaat jatkavat tuotteen valmistusta, prototyypin / tuotesarjan valmistus.  

• Palautekeskusteluja oppilaiden kanssa, vertaispalautetta tuotteen valmistuksen eri 

vaiheissa.  

• Työskentelyn dokumentointia.  

 

6.-7. TUNNIT (yht. 2-4 x 45min.): Tuotteen viimeistely ja esittely  

Tarvittavat välineet  

• Oppilaiden tarpeiden mukaan eri työvälineet ja materiaalit.  

 

Tavoite  

Tuotteiden viimeistely, tuotepakkauksen valmistus ja esittely ryhmälle. Itsearviointi ja 

ryhmäpalaute.  

 

Kuvaus  

• Oppilaat viimeistelevät tuotteensa ja koostavat esittelykollaasin tai -videon projektin 

etenemisestä ottamistaan valokuvista.  

• Itse- ja ryhmäarviointi.  

• Tuotteiden esittely ryhmälle. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 7.-9. -luokat  
 

KUVATAIDE – Tuotepakkaus ja mainonta 

1. TUNTI (2 x 45min.): Tuotepakkaus ja mainonta 

Tarvittavat välineet  

• Suunnitteluun paperia 

• kyniä 

• saksia 

• teippiä 

• liimaa.   

 

Tavoite  

Oman tuotteen tuotepakkauksen graafisen ilmeen suunnittelu ja materiaalien valinta sekä 

toteutuksen aloittaminen. Tutustutaan tuotepakkaussuunnitteluun ja mainonnan eri keinoihin 

vaikuttaa. Tutustutaan käsitteisiin kohderyhmä, brändi sekä erilaisiin mainoksiin. 
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Kuvaus  

• Tunnin alussa katsotaan esimerkkimainoksia ja tuotepakkauksia. Käydään läpi käsitteet 

kohderyhmä ja brändi. Pohditaan käsitteitä myös oman projektin kannalta. Värin, fontin, 

kuvan, tekstin ja sommittelun sekä mielikuvien merkitys mainonnassa. Oppilaiden ideointi 

alkaa: omien ideoiden kehittely omista tarpeista lähtien, luonnostelu vihkoon, ideoiden 

jakaminen. Oppilaat esittelevät suunnitelmansa ja aloittavat työskentelyn. 

• Mainosten analysointi: Mistä mainoksen tunnistaa? Mitä mainos myy? Kohderyhmä? Kuvan 

merkitys? Kielen keinot? Miten kuva ja teksti liittyvät toisiinsa? Mainoksen tarina? Värit ja 

niiden merkitys? Mainoksen tunnelma? 

 

2. TUNTI (2 x 45min.): Tuotepakkaus ja mainonta   

Tarvittavat välineet  

• Oppilaiden tarpeiden mukaan eri työvälineet ja materiaalit. 

Tavoite  

Valmistetaan tuotepakkaus ja mainos omalle tuotteelle. Mainos voi olla muodoltaan käsin tehty, 

tietokoneelle tehty ja tulostettu tai video. 

Kuvaus  

• Tunnilla jatketaan tuotepakkauksen ja mainoksen tekemistä. 

 

Käsityö TN- tuotesuunnitteluprosessi, digitaalinen suunnittelu ja tuotteen valmistus 

1. TUNTI (3 x 45min.) 

Tarvittavat välineet 

• Suunnitteluun paperia 

• kyniä 

• kartonkia 

• postIt- lappuja 

 

Tavoite 

Projektin esittely (TutLabin mahdollisuudet), Tuotesuunnitteluprosessin esittely, 

Tuotesuunniteluprosessin aloittaminen 

 

Kuvaus 

Onnistuneen muotoilun tunnusmerkkejä ja tuotteen suunnittelun lähtökohdat sekä 

tuotesuunnittelun vaiheet. 

• Lämmittelytehtävä: Vaate tarvitsee säilyäkseen siistinä säilyttimen. Missä pidät vaatetta, kun 

et sitä käytä?  

• Ideoikaa n. 2-3 oppilaan ryhmissä Brainstorm menetelmällä 5 min. ajan mahdollisimman 

monta ideaa ja kirjatkaa ne paperille. 

• Valitkaa jatkokehittelyyn viisi mielestänne parasta ideaa ja luonnostelkaa niistä kuvat 

erillisille papereille. 
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• Jätetään luonnokset pöydälle ja jokainen kiertää tarkastelemassa pöydillä olevia ideoita sekä 

antaa niille pisteitä niin, että mielestäsi paras saa 3 pistettä ja toinen 2 pistettä sekä kolmas 

1 pisteen. Jätä postit- lappu, jossa on kyseinen pistemäärä kuvan päälle.  

• Ryhmä laskee pisteet ja tarkastelee tuloksia.  

• Tehkää tarkempi piirustus valitsemastanne tuotteesta. 

• Valmistakaa hahmomalli sopivasta materiaalista.  

 

2. Tunti (3x45 min) 

Tarvittavat välineet 

• Kynä 

• paperi 

• tietokone 

 

Tavoite 

Oman tuotesuunnitteluprojektin aloittaminen ja digitaalisen suunnittelun ohjelmiston opiskelu. 

 

Kuvaus 

• Inkscape -ohjelmiston opiskelu harjoitustöiden avulla.  

• Oman tuotesuunnittelun aloittaminen suunnitteluprosessin avulla.  

• Digitaalisen mallinnuksen aloittaminen. 

 

3. Tunti (3x45 min) 
Tarvittavat välineet 

• kynä 

• paperi 

• tietokone 

 

Tavoite 

Digitaalinen suunnittelu ja mallinnus. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat suunnittelevat digitaaliseen muotoon vektorigrafiikaksi suunnittelemansa tuotteen.  

• Tuotteet suunnitellaan valmistettavaksi laser- tai vinyylileikkurilla. 

 

4. Tunti (3x45 min) 

Tarvittavat välineet 

• Laserleikkuri 

• vinyylileikkuri 

• lämpöprässi 

 

Tavoite 

Laitteisiin tutustuminen ja niiden käytön opiskelu. Tuotteen valmistus. 
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Kuvaus 

• Oppilaat jakautuvat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä laserleikkurille ja toinen ryhmä 

vinyylileikkurille. Laserleikkurilla oppilaat opettelevat laitteen kalibrointia ja käyttöä sekä 

valmistavat tuotteista ensimmäiset versiot. Tämän jälkeen vielä mahdollisesti tuotteen 

skaalaus ja korjaus sekä uuden valmistaminen. Lopuksi tuotteen viimeistelyä (koruissa 

koukut ja nyörit). 

• Vinyylileikkurilla leikataan tuote kerrallaan oppilaan valitsemasta väristä painotarra. Tarran 

ylimääräiset muovit poistettuaan oppilaat siirtyvät lämpöprässille painamaan tarran kiinni 

tekstiiliin. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Missä onnistuttiin? Tuotesuunnitteluprojekti oli oppilaille ja myös opettajille uudenlainen ja 

oppiaineita yhdistävä kokonaisuus. Lähdimme rohkeasti suunnittelemaan projektia 

opettajien yhteistapaamisissa ja omalla ajalla. Kokonaisuus osoittautui yllättävän 

haastavaksikin, johtuen mm. koulujen käytössä olevan Inkspace-vektorigrafiikkaohjelman ja 

TUTLabin Adobe Illustratorin yhteensopivuusongelmista. Projektin toteutuksen ajankohtana 

maaliskuun loppu - toukokuu ei ehkä ole paras mahdollinen koulun muiden kiireiden ja 

poikkeuspäivien vuoksi. Tavoitteenamme oli saada itsellemme kokemusta tämäntapaisesta 

monialaisesta työskentelystä sekä kehittää mallia mahdollisesti muillekin käytettäväksi. 

• Mihin olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota? Opettajien yhteissuunnittelulle on 

varattava runsaasti aikaa. Suunnittelu ja työskentelyn organisointi oli työllistävää. Oppilaiden 

oman työskentelyn dokumentoinnille ja palautteen antoon on varattava myös reilusti aikaa. 

Oppilasryhmän kanssa olisi kannattanut käydä TUTLabissa ennen suunnitteluprojektin alkua, 

sillä se olisi avannut oppilaille enemmän konkreettisia mahdollisuuksia ja innostanut 

tuotesuunnitteluprojektiin vielä enemmän. Inkscape-sovellus osoittautui vaikeaksi käyttää. 
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Energia yhteiskunnassa 
Tekijät: Päivi Hautaniemi ja Jaana Syrjälä, Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki 
 

 
Perustiedot 

● 9. lk 

● noin 50 oppilasta  

 

Kokonaisuuden kuvaus 
9. luokan fysiikasta ”energia yhteiskunnassa” – jakson toteuttaminen projektityöskentelynä.  

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Fysiikka, tietotekniikka, matematiikka 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Tietokone, kännykkä, tabletti. 

 

Tavoitteet 

● Fysiikka: erilaisiin energialähteisiin tutustuminen, erilaisten ratkaisumallien tuottaminen 

aiheesta ”sähkönkulutuksen vähentäminen tai tehokkaampi tuottaminen” 

● Tietotekniikka: tiedonhaku, ohjelmistojen hyödyntäminen materiaalin hakemisessa ja 

esittelyssä 

● Matematiikka: Laskeminen, arviointi, tilastotietojen tulkinta 

● Laaja-alainen osaaminen: 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,  

      L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 
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      L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 

      L4 Monilukutaito, 

      L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

      L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

      L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1.kerta / oppitunti: Sway / välinehallinta 

Opiskellaan / kerrataan yhdessä Sway-ohjelman käyttöä. Oppilaat tekevät lyhyen harjoituksen 

(tekstin, kuvan ja videon lisääminen. Kännykällä kuvatun videon liittäminen ohjelmaan. Linkin 

jakaminen muiden ryhmän jäsenten kanssa.) 

 

Tarvittavat välineet 

 Kannettavat tietokoneet 

 Oppilaiden kännykät, koulun tabletti 

 

Tavoite 

Sway -ohjelman sujuvan käytön varmistaminen. 

 

Kuvaus 

Oppilaat esittelevät Sway –ohjelmalla jonkin lähiympäristössä oleva sähköenergialla toimivan 

laiteen tai sähköenergiaa tuottavan laiteen.  

 

Kuvataan kohde (valokuva ja / tai video) 

• Lisätään kuvamateriaali Swayhyn 

• Kirjataan esittelyteksti 

• Muokataan esitystä 

• Jaetaan esitys muille ryhmän jäsenille 

 

2. kerta / oppitunti: Aiheen esittely ja työstön aloittaminen / ideointi 

Tarvittavat välineet 

 Tietokoneet, kännykkä, tabletti 

 Muistilaput, kirjallinen materiaali 

 A3-paperit ruudutettuina 

 

Tavoite 

Kokonaisuuteen virittäytyminen ja ideoiden koonti muistilapuille ja A3-ruudukkoon. 

 

Kuvaus 

• Tunnin alussa lämmittelytehtävänä ideointi pyykkipojan/paperiliittimen käytöstä. 

• Aiheen pohjustaminen lyhyesti, "sähkönkulutuksen vähentäminen tai tehokkaampi 

tuottaminen". Seinälle on koottu eri sähköntuotantomenetelmiä. Oppilaat kiertävät eri 

pisteillä kirjaamassa muistilapuille ajatuksiaan ko. Sähköntuotantomenetelmistä. 
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• Pienemmissä ryhmissä aloitetaan aiheen ideointi, hyödynnetään ryhmän saamia 

muistilappuja ja kirjataan 8x8 ruudukkoon ryhmän ajatukset. 

 

3. kerta / oppitunti: Työskentelyn aloittaminen / tuotoksen kirjaaminen Swayhyn 

Tarvittavat välineet 

 Tietokoneet, kännykkä, tabletti 

 Muistilaput, kirjallinen materiaali 

 8x8 ruudukko  

 

Tavoite 

Työskentelyn aloittaminen työparin kanssa, aiheeseen syventyminen ja ideoinnin jatkaminen 

työparin kanssa. 

 

Kuvaus 

8x8 ruudukon viimeistely ja työstettävän aiheen valinta. Työn aloittaminen, aiheen työstäminen 

ryhmässä eteenpäin (materiaalin jakaminen oman ryhmänjäsenten kesken).  

 

4. kerta / oppitunti: Aiheen työstön jatkaminen / tuotoksen kirjaaminen Swayhyn 
 

Tarvittavat välineet 

 Tietokoneet, kännykkä, tabletti 

 Muistilaput, kirjallinen materiaali 

 8x8 ruudukko  

 

Tavoite 

Työn kirjaaminen ja muokkaus työparin kanssa. 

 

Kuvaus 

Työskentelyä aiheen parissa. 

 

5. kerta / oppitunti: Aiheen viimeistely / tuotoksen kirjaaminen Swayhyn 

Tarvittavat välineet 

 Tietokoneet, kännykkä, tabletti 

 Muistilaput, kirjallinen materiaali 

 8x8 ruudukko  

 

Tavoite 

Työn viimeistely koululla. Tarvittaessa työskentelyn jatkaminen kotona. Seuraavalla kerralla 

aloitetaan töiden esittely. Sovitaan esityksen pitämisestä työparin kanssa 

 

Kuvaus 

Työskentelyä aiheen parissa. 
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5. kerta / oppitunti: Töiden esittely / tuotoksen jakaminen koko ryhmälle 

Tarvittavat välineet 

• Tietokoneet, kännykkä, tabletti 

• Muistilaput, kirjallinen materiaali 

• 8x8 ruudukko  

 

Tavoite 

Töiden esittely ja arviointi. Palautteen antaminen ja yhteenveto. 

  

Kuvaus 

Valmiiden töiden esittely. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Jokainen oppilastyöpari sai tehtyä valmiin työn Sway -ohjelmalla. MOK-kokonaisuus 

pystyttiin ottamaan huomioon osana oppiaineen arviointia. Opittu asia sisältyi opetettavaan 

oppiainekokonaisuuteen. 

• Lukujärjestysteknisistä syistä ei pystytty yhdistämään eri ryhmien oppilaita useammilla 

tunneilla, käytännössä onnistui vain yhden kerran.  Valmiiden tuotosten jakaminen Sway:llä 

O365:ssä koko opetusryhmälle ei onnistunut ennakko-odotuksen mukaisesti. Oppilaiden 

omien mobiililaitteiden hyödyntäminen vaatii jatkossa enemmän motivointia ja ohjausta. 

Samanaikaisopettajuutta emme pystyneet tällä kertaa hyödyntämään siinä määrin kuin alun 

perin oli suunniteltu.  

• Nyt tehty pohjatyö on melko hyvä, sitä voi tulevina vuosina työstää eteenpäin. Ennakkoon 

varmistettava jatkossa ohjelmien ja niiden päivityksien toimivuus. 
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KOKO KOULUN KOKONAISUUDET 

Digikeksijät 
Tekijät: Laura Kahlos, Irene Nyholm ja Jari Haiko, Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki 

 

Perustiedot 
● 4.-6.-luokkien robotiikka (2ryhmää),  

● 7.-luokan robotiikka (1ryhmä),  

● 7.-luokan 3D-ohjelmointi-ryhmä,  

● 7-luokan matematiikka/ohjelmointi  

● yhteensä noin 60-80oppilasta 

 

 
Hiidenkiven peruskoulun "mediastudio" alias savipaja. (Kuva J.Haiko+L.Kahlos) 
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Kokonaisuuden kuvaus 
Tämä kurssi on suunnattu 4-7-luokkien oppilaille, jotka tutustuvat loogiseen ajatteluun ja päättelyyn. 

Perustaitoina kurssissa harjoitellaan ongelmanratkaisua ja ideointitaitojen kehittämistä, sekä 

hyödynnetään esim. Scratch -ohjelmointiympäristöä, LEGO EV3- ja Robbo -robotteja, Sphero-palloja, 

TinkerCad 3D-piirtämistä, Prottapp ja ThingLinkin käyttöä.  

 

Kurssilla opiskellaan tutkivan oppimisen metodein: oppilaita kannustetaan kokeilemaan ilman 

epäonnistumisen pelkoa. Robotiikassa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisuvaihtoehtoa vaan useita, 

oppilasta tuetaan löytämään omanlainen ratkaisu eteen tulevaan ongelmaan. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet  

Käsityö, kuvataide, matematiikka (ohjelmointi) 

 

Tavoitteet  

Laaja-alainen osaaminen, joissa arvioidaan monialaisia taitoja oppiaineittain. 

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

• Käsityö, kuvataide, matematiikka/ohjelmointi:  

o looginen ajattelu,  

o suunnittelu 

 

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

• Kuvataide, Käsityö:  

o tiedon visualisointi ja muotokieli,  

o teknisen piirustuksen yleismaailmallisuus,  

o typografia 

 

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

● Oppilaita kannustetaan kokeilemaan ilman epäonnistumisen pelkoa.  

● Robotiikassa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisuvaihtoehtoa vaan useita.  

● Oppilasta tuetaan löytämään omanlainen ratkaisu eteen tulevaan ongelmaan. 

 

4. Monilukutaito 

• Käsityö:  

o tekninen piirtäminen,  

o mittakaavat/suhteet,  

o merkit/koodit,  

o typografia 

 

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

• Käsityö, kuvataide:  

o 2D/3D-piirtäminen 

 

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 

• Käsityö:  

o uutuustuotteiden suunnittelu 
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Sisällöistä 
Tämä kurssi on suunnattu 4.-7. -luokkien oppilaille, jotka tutustuvat loogiseen ajatteluun ja 

päättelyyn. Perustaitoina kurssissa harjoitellaan ongelmanratkaisua ja ideointitaitojen kehittämistä. 

 

Oppilas oppii mm.: 

● Lego EV3-ohjelmointia 

● robotin soveltamista eri ongelmien ratkaisussa 

● Sphero-palloilla/roboteilla sovelluksen hallintaa laiteohjauksessa 

● käyttämään 3D-piirto-ohjelmaa, käyttäen sitä eri ongelmien havainnollistamisessa ja 

ratkaisussa 

● kuvankäsittelyä ja kuviin upotettavien linkkien materiaalien tuottamista 

 

Käytettävät digitaaliset välineet ja ohjelmat 
Laitteista esim. Tietokoneita, läppäreitä, iPadeja, Lego Mindstorm-sarjoja, kamerat (360°), Robbo -

robotteja, Sphero-palloja. Ohjelmista esim. Scratch- ja LEGO EV3- ohjelmointiympäristöjä, 

TinkerCad 3D-piirtämistä, ThingLinkin käyttöä   

 

Arviointi 
Arviointitaulukot on tehty kuhunkin ilmiöön erikseen. Näissä oppilaan osaaminen suhteutetaan 

oppilaan omiin tavoitteisiin. Kukin toimii omalla tasollaan.  

 

Arvioinnissa tuetaan myös oppilaan loogisen ajattelun kehittymistä ja päättelykykyä sekä luovaa 

heittäytymistä omanlaistensa ratkaisujen etsimiseen. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Emme pystyneet tekemään tästä varsinaista ilmiökokonaisuutta, koska koulussamme 

ilmiöt on lukittu tiettyihin aineisiin, teemoihin, jaksoihin ja vuodenaikoihin. Tämän vuoksi 

ideamme oli tarjota tästä suunnitelmasta opetuspaketteja, joista opettajat voisivat 

tarpeen mukaan poimia osia/työkaluja ja hyödyntää niitä opetuksessaan ja erityisesti 

ilmiöissä. Olemme koonneet seuraavan sivun ilmiökokonaisuuteen eritelmän, mitä ja 

miten koululla olevaa digiteknologiaa voitaisiin hyödyntää eri oppiaineissa ja ilmiöissä.  

• Koulussamme on nelijaksojärjestelmässä joka luokkatasolla kahdessa jaksossa 

(syksy/kevät) eri ilmiö. Kuhunkin ilmiöön on kiinnitetty neljä eri oppiainetta. Oppilaalla 

on ilmiöjakson aikana 4 kertaa 90min lukujärjestykseen korvamerkittyjä ilmiötunteja. 

Tämä mahdollistaa paremmin myös monimuotoiset oppimisympäristöt myös koulun 

ulkopuolelle. 

• Hiidenkiven peruskoulu – Neljän aineen ilmiömalli (versio 0.97, IKI 27.4.2018) 

• (s=syksy, k=kevät) 

lk teema   Digitaitoja 
esim. 

1-2 
s 

satu ai 
mu 
ku 
ks 

Alkuopetuksen ilmiöissä nyt kaikki aineet paitsi 
katsomus, tosiasiassa voi sekoitella, mutta tärkeää, 
että muutkin opettajat kuin ihan omat (kuten kieli) 
mukana. 
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1-2 
k 

peli A1 
ma 
li 
ym 

kieli, esim. numeroita, suuntia, toiminnallisia 
juttuja, ei kirjoittamista. 
 
Alkuopetuksen ilmiöistä aina toinen korvataan 
vuosittain vaihtuvalla, jotta sama ilmiö ei tule 
yhdysluokkien oppilaille kahteen kertaan. 
2017-18 satu korvattiin Suomi100-ilmiöllä,  
2018-19 vaihtovuorossa siis peli.  
 

Beebot 
Sphero-pallot 
Robbo 

3 
s 

metsä 

luonto 
ai 
kat 
li 
ym 

Aihe avarammaksi kuin pelkkä metsä. 
Oppilaskunnan seminaarin eläin-ilmiötoive tässä 
huomioon. Fallkulla. Korkeasaari.  

360 kamerat 

3 
k 

keksintö ai 
ma 
ks 
ym 

 Legorobotiikka 
3d printterit 
Thinkercad 

4 
s 

lähiympärist
ö 

ai 
hi 
ym 
ku 

 ThingLink 
360-kamera 

4 
k 

oma juttu li 
ai 
ma 
mu 

 ThingLink 
360-kamera 
videot/editointi 

5 
s 

kuluttaja- 
taidot 

ai 
ku 
ma 
A1 

kieli mukaan – esim. numeroita, asiointia, 
kauppaleikkejä ym.  

 

5 
k 

maailman 

synty 
ai 
ym 
kat 
hi 

hissa mukaan – esihistoriaa, myyttejä, eri aikojen 
uskomuksia 
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lk teema   Digitaitoja 
esim. 

6 
s 

yrittäjyys ai 
ma 
yh 
ks 

 3d printterit 
Thinkercad 
ThingLink 
360-kamera 

6 
k 

media ai 
en 
ku 
mu 

taiteen ja ilmaisun näkökulmaa mukaan – vrt. 
oppilaskuntaseminaari 

videot,  
360 kamera 
ThingLink 

7 
s 

tutkiva 
oppiminen / 
kestävä 
kehitys 

fyk
e 
ge 
ma 

tiede ja tutkiva oppiminen tai globaalit ongelmat 
 

360 kamerat 
Lego-robotiikka 
SamLabs-
ohjelmointi 
vr-lasit 

7 
k 

identiteetti ks 
ku 
A 
kat 

taiteen ja itseilmaisun näkökulmaa mukaan, vrt. 
oppilaskuntaseminaari 

360 – kamerat 
ThingLink 
3d printterit 
 

8 
s 

hyvinvointi ko 
tt 
li 
bi 

 OneNote 

8 
k 

kansalaisuus ai 
yh 
ma 
ru 

vaikuttamisen näkökulma esillä 
oppilaskuntaseminaari! 

OneNote 
taulukkolaskenta 
videot 

9 
s 

työelämä yh 
op 
ai 
ma 

 OneNote 
taulukkolaskenta 
 

9 
k 

lopputyö W 
W 
A 
ru 

molemmista pitkistä valinnaisista lopputyö, 
tulosten esittämistä kaikilla kielten tunneilla  
2018-19 
 
Kun ysit uudessa tuntijaossa, päivitetään tämä ja 
mietitään aineet 2019-20. 
 

Kaikki tvt -laitteet  
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Kuvia arjesta 
EV3 LEGO-robotiikka (haukkuva koira ja kauhakuormuri, joka hakee superlonpaloja roskiksesta.) 

   

 
Sphero-pallot (SpheroEdu-ohjelmalla ohjelmoitiin pallo siirtelemään superlonipaloja uuteen 

kuvioon) 
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VR-lasien ja 360-kameran yhdistäminen (tilan hahmottaminen kameran kautta eri tavalla, ja 

valmiit 360-videot) 

  
 

Tutkimme, millaista visuaalista materiaalia voisimme tuottaa 360 kameralla. 

 
 

SamLabs-ohjelmointia – liikennevalot 
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Scratch-ohjelmointia – joulupeli 

 
 

iPadien hyödyntämistä dokumentoinnissa ja ohjeiden tekemisessä 

 

Arviointia projektin toteutuksesta 
• Monialaisen työryhmämme yhteistyö sujui saumattomasti. 

• Meillä oli yhteiset kiinnostuksen kohteet ja halu jakaa osaamistamme myös muille 

työyhteisössämme. 

• Olisi ollut hyvä, jos olisimme voineet saada resurssia toimia koko koulutusjakson 

yhteistyössä kolmikkona.  

• Kahdella meistä oli tunnit lukujärjestyksessä valmiiksi samaan aikaan. Toivoimme voivamme 

saada myös kolmannen opettajan ryhmiin samanaikaisopettajaksi tuomaan ohjelmoinnin 

osuutta kokonaisuuteen. 

• Tämä ei kuitenkaan onnistunut. 

• Toivoisimme, että tällaista oppiainerajojen ylittävää yhteistyötä voitaisiin jatkossa tukea 

enemmän.  
• Tulevana lukuvuonna pyrimme jalkauttamaan teknologian käyttömahdollisuuksia 

koulussamme oleviin ilmiöihin. 

• Ilmiöpalavereissa ja/tai VESO-päivän pajoissa olisi mahdollista esitellä projektiamme ja sen 

tuomia ideoita. 
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Kierrätys innovaatioprosessi 
Tekijät: Marjo Harakka, Tanja Lintu ja Erno Närhi, Riistaveden koulu, Kuopio 

 
 

Perustiedot 
• Riistaveden yhtenäiskoulu (Riistaveden koulu ja Melalahden koulu) 

• Osallistuneet luokat ja oppilasmäärä: 1 -9 lk. n. 230 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus ja aikataulu 
MOK:n aiheena Riistaveden alueen kouluilla oli kierrätys.  

 

Tammi-helmikuussa luokanopettajat/luokanvalvojat pitivät oppilaille 2 suunnittelukertaa, jossa 

orientoiduttiin teemaan, kerättiin ajatuksia ja ideoitiin 8x8-mallia käyttäen. Kukin opettaja sovelsi 

mallin käyttöä omassa luokassaan oppilaiden ikätason mukaisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Alkuideoinnin jälkeen opettajat sopivat tiimeissä (1.-3.-lk, 4.-6.-lk ja 7.-9.-lk) yhteisen 

suunnitteluajan, jolloin työskentelyä jatkettiin. 

 

Maaliskuussa opettajat kokosivat, ryhmittelivät ja laativat tiimeissä oppilaiden ideoista uuden 8x8-

mallin, joista muodostettiin MOK-kokonaisuuksia. Tämän jälkeen suunnittelutyö palautettiin 

takaisin oppilaille.  

Alakoululla opettajat kokosivat oppilaiden ideoiden pohjalta 1.-3.-luokkien ja 4.-6.-luokkien MOK-

kokonaisuuden. Yläkoululla opettajat muodostivat kuusi erilaista kokonaisuutta, joista oppilaat 

saivat valita itseään eniten kiinnostavan kokonaisuuden. Lopullinen suunnittelu ja työskentely 

toteutettiin kiinnostusten mukaan muodostuneissa ryhmissä.  
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Huhtikuussa tavoitteena oli tutustua tarkemmin kierrätykseen liittyviin ilmiöihin, materiaaleihin ja 

siihen kuinka kierrätys näkyy arkielämässä. Aihetta käsiteltiin luokissa eri aineiden oppitunneilla 

oppilaiden ikätason mukaisesti ja aiheiden rajaamista ja suunnittelua jatkettiin.  

 

Toukokuussa järjestettiin MOK-päivät 2.-4.5.2018. Työskentelyä MOK:n parissa tuli kolmen päivän 

aikana 4-6 tuntia päivässä.  

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

• Alakoulu: Ympäristöoppi, ympäristö- ja luonnontieto, matematiikka, käsityö, kuvataide ja 

liikunta  

• Yläkoulu: Matematiikka, käsityö, kuvataide, fysiikka, kemia, yhteiskuntaoppi, maantieto ja 

biologia. MOK painottui yllä mainittuihin oppiaineisiin, mutta työskentelyyn osallistuivat 

kaikki luokanopettajat ja aineenopettajat. 

 

Tavoitteet 

• Laaja-alainen osaaminen: L1, L3, L4, L5 ja L7 

• Kiinnostuksen herääminen kierrätyksestä 

• Kestävä kehitys -ajattelua tukevien valintojen tekeminen omassa ja koulun arjessa 

• Lisäksi työpajojen sisältöihin liittyviä, pajakohtaisia tavoitteita 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
iPadit, kannettavat tietokoneet, Micro:bitit, Tinkercad + 3D-tulostin, älypuhelimet 

 

Arviointi 
Itsearviointi, MOK-työskentelyn arviointi Forms -lomakkeella, Valmiin tuotoksen/tapahtuman 

arviointi 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Kerta: Opettajien orientaatio (joulukuu 2017) 

Tarvittavat välineet 

• Kyniä 

• paperia 

• tietokoneet 

• padlet -seinä suunnitelmien kokoamista varten 

 

Tavoite 

Tutustua opetussuunnitelman kohtaan monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Perehdyttää 

opettajat 8x8 –mallin käyttöön. Orientoitua kierrätysteemaan 

 

Kuvaus 

• Aiheen ideointi 3-4 opettajan ryhmissä 8x8 –mallin mukaisesti.  



 

 

 

 

138 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

• Valmiiden suunnitelmien kuvaaminen ja laittaminen padlet -seinälle 

• Keskustelu aiheesta 

 

2. Kerta: Opettajien suunnittelupalaveri (tammikuu 2018) 

Tavoite 

Tavoite sopia yhdessä opettajien kesken, kuinka kokonaisuutta lähdetään viemään eteenpäin 

oppilaille kouluilla. Pohditaan laaja-alaisen osaamisen kriteerejä MOK:n kannalta. 

 

Kuvaus 

• Laaditaan opettajien kanssa aikataulu etenemisestä ja sovitaan työtavoista. 

 

3. Vaihe: Oppilaiden orientaatio ja luovaan ajatteluun virittäytyminen (tammi-helmikuu 2018) 

Tarvittavat välineet 

• Kyniä 

• paperia 

• video/kuvia maailman suurimmasta kaatopaikasta ja merien jätelautoista 

• pallo tms. esine, jota kierrätetään oppilaalta toiselle "kuumana perunana". 

 

Tavoite 

Oppilaat perehtyvät aiheeseen ja kokoavat yhteen aiheeseen liittyviä ajatuksia ja asioita 

pienryhmissä tai opettajajohtoisesti 8x8-mallin avulla. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat ideoivat aihetta luokanvalvojien/luokanopettajien johdolla pienissä ryhmissä 8x8-

mallia käyttäen (2 kertaa esim. 2 oppituntia). 

 

4. Vaihe: Tavoitteiden asettelu ja erilaisten lähestymistapojen pohtiminen (helmi-maaliskuu 

2018) 

Tavoite 

Opettajat käyvät läpi oppilaiden ideoita. Ryhmitellään ideoita teemoittain ja pohditaan millaisia 

taitoja eri teemojen käsittelyssä tarvitaan ja millaisia taitoja voidaan oppia. 

 

Kuvaus 

• Opettajat tarkastelevat tiimeittäin oppilaiden 8x8-monisteelle keräämiä kierrätykseen 

liittyviä aiheita ja ideoita. Tarvittaessa oppilailta nousseita ideoita yhdistellään ja kootaan 

niistä yläkoulussa 6 ja alakoulussa 2 erilaista MOK-projektia, jonka parissa oppilaat alkavat 

työskennellä MOK-viikolla. 

• Alakoululla 1.-3. -luokilla päädyttiin oppilaiden ajatuksista kootun 8x8 -mallin perusteella 

järjestämään kirpputoritapahtuma ja hyödyntämään koululle jääneitä vaatteita, 

löytötavaroita ja muuta ylijäämätavaraa kirpputorin lisäksi mm. askartelussa ja käsitöissä. 

• 4.-6.-luokissa opettajat suunnittelivat oppilaiden ideoiden pohjalta kolmen päivän 

kokonaisuuden, jonka kantava teema oli muovi. 
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• Yläkoulun puolella opettajat kokosivat ja ryhmittelivät oppilaiden 8x8-mallien pohjalta kuusi 

erilaista oppimiskokonaisuutta. Nämä olivat: 

• Kirpputori 

• Ruokahävikki 

• Kierrätysaiheinen kampanja/mainos 

• Tuunaus ja uusiokäyttö 

• Kierrätystaide 

• Ekologinen elämäntapa 

• Tämän jälkeen oppilaat ilmoittautuivat haluamaansa kokonaisuuteen Forms -kyselyn avulla. 

Ilmoittautumisen jälkeen opettajat jakautuivat kolmeen neljän hengen opettajatiimiin, ja 

kokonaisuudet pyrittiin jakamaan tiimeille niin, että oppilaita olisi suunnilleen yhtä paljon 

jokaista tiimiä kohti. 

• Opettajat jatkoivat kokonaisuuden suunnittelua ja tulevien MOK-päivien organisointia oman 

tiimin kesken. 

o Tiimi 1 otti vastuun kirpputorista, kierrätysaiheisesta kampanjasta ja 

kierrätystaiteesta 

o Tiimi 2 otti vastuun ruokahävikistä ja tuunauksesta/uusiokäytöstä 

o Tiimi 3 otti vastuun ekologisesta elämäntavasta. 

• Tiimit saivat vapaat kädet kokonaisuuksien organisointiin. Suunnittelua jatkettiin osaksi 

opettajankokouksissa ja omalla ajalla. Jokainen tiimi kokoontui vielä yhden kerran tunnin 

ajaksi suunnittelemaan yhdessä tulevan oppilasryhmänsä kanssa ennen MOK-päiviä. Tiimit 

tekivät omat suunnitelmansa ja aikataulunsa. Ainoastaan tila- ja välinevaraukset kerättiin 

erilliseen listaan, jotta päällekkäisyyksiä ei pääsisi syntymään. 

 

5. Vaihe: Tiedonhankintaa ja järjestelyä (huhtikuu 2018) 

Tavoite 

tiedonhankintaa, suunnittelua sekä tavoitteiden asettelua opettajien ja oppilaiden yhteistyössä. 

Tavoitteena tiiviitä aihekokonaisuuksia ja niihin asiasta kiinnostuneet ja perehtyneet tekijät; 

Materiaalien hankinta, ryhmäjaot 

 

Kuvaus 

• Tutustutaan kierrätykseen eri oppiaineiden oppitunnilla.  

• Tiedotetaan huoltajia tulevasta MOK-kokonaisuudesta.  

• Hankitaan MOK-kokonaisuuksissa tarvittavia välineitä. 

 

6. Vaihe: MOK-päivät: kierrätys 

Tavoite 

Jokainen ryhmä pääsee toteuttamaan itseään kiinnostavan projektin. 

 

Kuvaus 

• Järjestimme 2.-4.5.2018 koulussamme MOK-päivät, joiden aikana oppilaat ja opettajat 

työskentelivät eri projektien parissa. Pääteemana koulullamme oli kierrätys. Aihetta oli 

ideoitu oppilaiden kanssa kevään aikana 8x8-mallin mukaisesti.  

• Oppilaat työskentelivät MOK:n parissa kolmen päivän ajan 4-6 tuntia päivässä. Osa 

opettajista teki oman lukujärjestyksensä mukaisen määrän tunteja, osa oli paikalla lähes 
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koko ajan. Päivien aikana koulullamme kävi muutamia vierailijoita lähinnä Ekologinen 

elämäntapa -ryhmässä.  

• Monialaisen oppimiskokonaisuuden onnistumista ja sujumista arvioitiin Forms-kyselyillä. 

Oppilaille laadittiin oma kysely ja opettajille oma. 

 

1.-3. -luokkien kirpputoritapahtuma 

Aluksi... 

• Tutustuimme kierrätykseen Roskisrotan avulla 

• Katsoimme 1.-2. luokkalaisten ja eskareiden tekemiä videoita, joiden aiheena oli 

kierrätys ja roskaamisen vähentäminen 

• Leikimme kierrätysaiheisia liikuntaleikkejä 

• Askartelimme rummut ylijääneistä "pahviputkista" ja kankaista 

• Ompelimme pulpettiolioita löytötavarakoriin jääneistä parittomista sormikkaista ja 

villasukista 

 

Sitten alkoi itse kirpputoritapahtuman valmistelu 

• Kirpputoria varten oppilaat saivat tuoda kotoaan yli jääneitä vaatteita, leluja ja 

urheiluvälineitä. Lisäksi kirpparilla myytiin koululle jääneet, nimettömät löytövaatteet 

• Kirpputori oli kaikille avoin tapahtuma, josta oli tiedotettu kotien lisäksi kaupan 

seinillä ja kylän facebook -sivulla 

• Kirpputorin valmistelu aloitettiin edellisenä päivänä lajittelemalla tavarat eri pöydille 

sisävaatteisiin, ulkovaatteisiin, kenkiin, urheiluvarusteisiin ja leluihin/peleihin 

• Seuraavaksi tavarat hinnoiteltiin yhdessä ja siistittiin pöydät myyntikuntoisiksi 

• Oppilaat saivat toimia pienissä tiimeissä myyjinä kirpputorilla 

• Kauppa kävi ja kirpparipäivästä jäi hyvä mieli :)  

• Myymättä jääneet tavarat toimitettiin SPR:lle 

• Kirpputorin tuotto käytetään välituntivälineiden hankintaan oppilaiden toiveen 

mukaisesti 

 

4.-6. -luokkien kierrätyskokonaisuus: muovi 

• Kokonaisuus toteutettiin kolmena päivänä. Jokaiselle päivälle oppilailla oli 

tehtävä/teema, jonka parissa työskenneltiin 

• Päivä 1: oppilaat katsoivat lyhytelokuvan sekä keskusteluohjelmaa muovin 

kulkeutumisesta luontoon ja meriin hajoten lopulta mikromuoviksi. Oppilaat 

vastasivat lyhyesti ensin kysymyksiin videopätkien pohjalta sekä tuottivat 

omakohtaisen kirjoitelman omista kulutusvalinnoista. Lisäksi oppilaat tekivät 

parityönä julisteet luonnon suojelemisen puolesta. Tehtävät eriytettiin 4. luokalle 

ja 5.-6. luokalle sopiviksi. 

• Päivä 2: oppilaat tilastoivat K- ja S-kaupassa muovin käyttöä elintarvikkeissa, 

kasseissa sekä hevi -osastolla (hedelmien pussit). Tukkimiehenkirjanpidolla 

toteutetut tilastoinnit olivat inventaariota eri osastoilla, banaanien pakkaamista 

pusseihin sekä ihmisten kantokassien valintaa kassalla. Kolme 6. luokan oppilasta 

tekivät myös haastattelun yhdessä Koillis-Savon kanssa K-kauppiaasta sekä S-

kaupan työntekijästä. Oppilaat pääsivät näkemän myös konkreettisesti K-kaupan 

omaa kierrätystä. 
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• Päivä 3: oppilaat tutustuivat vaatteiden elinkaareen polyesterin, puuvillat-paidan 

sekä vaatetehtaan työn kautta. He tuottivat tämän jälkeen itsenäisesti esityksen 

omasta vaatteestaan perehtyen materiaaleihin, valmistukseen, hintaan sekä 

kierrätysmahdollisuuksiin.  

▪ Kirjalliset tuotokset laitetaan koulun seinälle nähtäväksi. 

 

Yläkoulu: Tuunaus ja uusiokäyttö, ruokahävikki  

• Tuunaus/uusiokäyttö- sekä Ruokahävikkiteeman painotuksena oli teknologian 

hyödyntäminen ja tavoitteena, että jokainen työ tulee käyttöön ja tarvikkeet ovat joko 

kierrätystavaroita tai koululta valmiiksi löytyviä materiaaleja. MOKkia suunniteltiin (niin 

oppilaat kuin opettajatkin) useaan otteeseen ennen varsinaisia "MOK-päiviä" ja lähes 

jokaisen toteutetun työn idea on lähtöisin oppilailta.  

• Kolmen päivän aikana valmistui muun muassa napakoita kierrätysaiheisia 

infoesityksiä/minitutkielmia ja yksi lokerikko sai uuden upean ilmeen. Teknisen työn luokan 

varastosta löytynyt vanne sai taitavien ja kekseliäiden hitsaajien käsissä uuden elämän 

grillinä ja samaisessa paikassa olleet PVC-putket on nyt sahattu soimaan muun muassa 1-

viivaista C:tä. 

• Nykyään useasta kauppakeskuksesta, ravintolasta jne. löytyy hymiönappikone, jolla asiakas 

voi antaa pikapalautetta saamastaan palvelusta. Nyt tällainen löytyy myös koulumme 

ruokalasta. Hymiöt on tulostettu 3D-tulostimella ja tietoa keräämään on, hymiönappiryhmä 

ihan itse, ohjelmoinut Micro:bitit. Ruokalan biojäteastiaan joutuu joskus sinne 

kuulumattomia esineitä eli ruokailuvälineitä. Tämän ongelman innoittamana rakentui 

metallinpaljastin, jonka toimintakuntoon saattaminen vaati erityistä tarkkuutta ja 

kärsivällisyyttä. 

• Biojätettäkin tutkittiin, nimittäin polttoainenäkökulmasta. Vaikka vielä viime hetkellä tuli 

odottamattomia ongelmia, ei niistä lannistuttu ja biopolttoaineen idea tuli selväksi ja 

testatuksi.  Ruokahävikki- ja tuunaus/uusiokäyttöryhmien padlet-seinä 

 

Yläkoulu: Kirpputori 

• Kirpputoriryhmä aloitti työskentelynsä lajittelemalla ja hinnoittelemalla koululle tuotuja 

kirpputoritavaroita. Tämän jälkeen siirryttiin leipomaan kirpputorin yhteyteen tulevassa 

kahviossa myytäviä tuotteita. Leipomisessa tuli huomioida myös kierrätysnäkökulma: 

paljonko raaka-aineita täytyy hankkia, paljonko valmiita tuotteita tarvitaan, tuleeko jätettä, 

miten jäte kierrätetään, sekä mistä ja miten tuotteen hinta määräytyy. 

• Kierrätys-teemaan yhdistettiin yrittäjyyskasvatusta. Ryhmässä tutustuttiin yrittäjyyteen 

elämäntapana, kestävän kehityksen huomioimiseen, Riistaveden yrittäjätoimintaan, nuorten 

yrittäjyyteen ja "Who made your clothes?" -kampanjaan. Lisäksi kirpputoritapahtumaa 

mainostettiin koulun ilmoitustauluilla ja kuulutuksin.  

• Kirpputori -ryhmä järjesti viimeisenä MOK-päivänä kirpputorin ja kahvion, johon asiakkaaksi 

saapui muun muassa vanhempia. 

 

Yläkoulu: Ekologinen elämäntapa 

• Ekologinen elämäntapa -ryhmässä työskentely aloitettiin posterin tekemisen merkeissä. 

Tämän jälkeen tutustuttiin yrtteihin ja kylvettiin niitä. Ensimmäisen päivän lopuksi 

tutustuttiin luonnonkosmetiikan valmistukseen ja ekologisiin, itse tehtyihin 

puhdistusaineisiin. 

https://padlet.com/erno_narhi/rvkmok2018
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• Seuraava päivä aloitettiin opiskelemalla mehiläisten kasvatusta. Iltapäivä vietettiin 

saippuapajassa valmistaen itse ekologista saippuaa. Lopuksi valmisteltiin vielä seuraavan 

päivän aamiaista. 

• Kolmas MOK-päivä aloitettiin aamiaisella. Tämän jälkeen valmistettiin luonnonkosmetiikkaa. 

Iltapäivällä katsottiin Tavarataivas -elokuva ja käsiteltiin elokuvassa esiintyviä teemoja 

keskustellen. 

 

Yläkoulu: Kierrätystaide 

• Kierrätystaidepajassa valmistettiin MOK-päivien aikana taidetta hyödyntäen mm. lehtiä, 

tyhjiä kartonkipakkauksia, kirjoja, muovia, kangastilkkuja, pullonkorkkeja, narua ja siimaa. 

• Valmiit tuotokset koottiin näyttelyksi koululle. 

 

Yläkoulu: Kierrätysaiheinen kampanja / mainos  

• Päivien aikana valmistui Itämerta ja muovijätettä käsittelevä posteri. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Yläkoulun osalta kokemukset monialaisesta oppimiskokonaisuusprojektista vaihtelevat 

suuresti eri aihealueryhmien välillä ja myös sisällä. Pääotsikon eli kierrätyksen käsittelyn 

laajuudessa onnistuttiin ja tarjolla oli monenlaisia tapoja opiskella aihetta. Oppilaat saivat 

itse vaikuttaa aihekokonaisuuksien suunnitteluun, valintaan ja toteutustapoihin sekä valita 

oman, itseään kiinnostavan, ryhmän. Varsinainen oppimiskokonaisuusjakso kesti kolme 

päivää. Joidenkin, varsinkin opettajien, mielestä aika oli liian pitkä, toiset taas kokivat ajan 

sopivaksi. Sopivan pituiseksi aika koettiin varsinkin niissä ryhmissä, joissa valmistettiin jokin 

tuote tai tutkimus (esim. Tuunaus/uusiokäyttö). Oppilaille toteutetussa palautekyselyssä 

positiivisiksi kokemuksiksi nousivat ne aihealueet tai aihealueiden sisällöt, joissa he pääsivät 

itse suunnittelemaan ja toteuttamaan jotain konkreettista. Negatiivisimmiksi koettiin 

tilanteet, joissa jouduttiin opiskelemaan passiivisesti tai ajankohtaan suunniteltu ohjelma 

epäonnistui esim. ennakkosuunnittelun epäonnistumisen vuoksi. Opettajat kokivat 

positiivisiksi muun muassa yhteisopettajuuden/ryhmän opettajien välisen yhteistyön ja 

oppilaiden hyvän työskentelymotivaation. Negatiiviseksi koettiin muun muassa suuri ja 

epätasaisesti jakautunut työmäärä. Kaikki ryhmät saivat käyttöönsä tarvitsemansa tilat ja 

välineet, tosin joissakin tila-, tvt-laite- ja tarvikevarauksissa koettiin toimineen nopeamman 

varaajan periaatteella. Yhteistyö eri ryhmien ja alakoulun kesken olisi voinut olla tiiviimpää.  

• Työskentelyjakson päätteeksi opettajat ja oppilaat vastasivat sähköisesti kyselyyn 

kokonaisuuden onnistumisesta. Yläkoulun oppilaat vastasivat itsenäisesti ja alakoulun osalta 

luokanopettajat kokosivat oppilaiden ajatuksia luokkakohtaisesti yhdelle lomakkeelle. Alla 

satunnaisesti poimittuja lainauksia sekä opettajien että oppilaiden vastauksista. 

• Ala- ja yläkoulun samanaikainen MOK-työskentelyjakso koettiin hyväksi ja tätä käytäntöä 

jatketaan varmasti myös seuraavan oppimiskokonaisuuden toteutuksessa. Samanaikainen 

toteutus mahdollisti sen, että ala- ja yläkouluille yhteiset opettajat pystyivät 

työskentelemään koko ajan oman ryhmänsä mukana. Jatkossakin etenkin tvt-laitteiden 

riittävyys tulee olemaan haaste, joten tätä täytyy kehittää niin, että mahdollisimman monella 

ryhmällä on mahdollisuus käyttää laitteita MOK:n aikana.  

• Suunnitteluprosessi ja toteutus vaati paljon aikaa ja energiaa, ja työmäärä olisi voinut 

jakaantua tasaisemminkin. Vaikka lopputulos oli hyvin antoisa, jatkossa meidän on hyvä 

miettiä, onko MOK:n toteuttaminen järkevää näin isossa mittakaavassa. Osa etenkin 
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yläkoulun opettajista koki, että muutaman opettajan ja oppiaineen yhteistyö toimisi 

paremmin kuin koko koulun yhteinen kokonaisuus. Jos monialainen oppimiskokonaisuutta 

toteutettaisiin eri luokilla pitkin lukuvuotta, tämä mahdollistaisi sen, että myös laitteet 

riittäisivät paremmin kaikille. Toisaalta taas, jos halutaan irrottautua normaalista 

lukujärjestyksestä, tällainen toteutustapa rikkoo arjen rytmiä koko ajan ja opettajien täytyisi 

olla valmiita käyttämään tuntejaan MOK-työskentelyyn pitkin vuotta. Intensiivinen 

työskentelyjakso (esim. 3 päivää) on siis tässä mielessä paras vaihtoehto. 
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Maidon reitti 
Tekijät: Arja Juuti ja Saara Nousiainen, Ruokolahden kirkonkylän koulu, Ruokolahti  

 

                      

Perustiedot 
• Osallistuneet luokat ja oppilasmäärä: 1.-2. luokat (yhteensä 45 oppilasta) 7. luokka (15 

oppilasta) + 6 aikuista (3 opettajaa ja 3 koulunkäynninohjaajaa) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Tämä kokonaisuus on suunniteltu iältään heterogeeniselle ryhmälle, jossa mukana on 1.-2. 

luokkalaisia sekä 7. luokkalaisia. Tämä suunnitelma on aikataulullisesti yksinkertaistettu, sillä suuren 

oppilasmäärän vuoksi pidämme samoja oppitunteja eri ryhmille eri aikoina. Kokonaisuuden aluksi 

vierailija MTK:sta tulee kertomaan maidontuotannosta ja maitotuotteista. Tutkitaan myös eri 

maitoja. Oppilaat jakautuvat kiinnostuksena perusteella ryhmiin, joissa tutkitaan ja tutustutaan eri 

maitotuotteisiin ja valmistetaan ko. maitotuotteesta jokin esitelmä/tuotos sekä ruoka. Lisäksi 

askarrellaan kuvataiteen tunneilla maitopurkkirakennelmat jossakin prosessin vaiheessa (ei ole väliä 

mihin tunnit sijoittuvat). Projektin lopuksi vierailemme maitotilalla Ruokolahdella ja arvioimme 

omaa ja ryhmän työskentelyä. 
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Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Ympäristö- ja luonnontieto (1. ja 2. lk), Kotitalous (7. lk), Kuvataide 

 

Tavoitteet 

Ympäristöoppi 

• (T1) tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa 

oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen 

• (T5) kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja 

pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

• (T6) ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri 

aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin 

• (T10) ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja 

• (T15) ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia 

tekijöitä 

Kotitalous 

• (T6) ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia 

oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa 

• (T7) aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia 

ympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä 

• (T8) ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien 

jakamisesta ja ajankäytöstä 

• (T9) kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä 

pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa 

• (T10) kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä 

ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana 

• (T 12) ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä 

• (T13) ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- 

ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja 

Kuvataide  

• (T5) kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden 

kanssa 

• (T4) innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita 

• (T11) kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kestävä kehitys 

• Laaja-alainen osaaminen: 

• (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen, (L3) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

• 7. lk: L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, (L6) Työelämätaidot ja yrittäjyys 

 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

iPadit ja ChromeBookit tarvittaessa 

 

Arviointi 
Jatkuva arviointi prosessin aikana, Lopputuotoksen arvioiminen, Itsearviointi 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1.kerta: Vierailija MTK sekä erilaisten maitojen tutkiminen (45min/ ryhmä) 

Tarvittavat välineet 

• Dokumenttikamera, tietokone 

• Erilaisia maitoja (rasvaton maito, kevytmaito, ykkösmaito, täysmaito, UHT-maito) 

• kirkkaita mukeja aistitutkimusta varten 

 

Tavoite 

Oppilas perehtyy maidontuotantoon Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) vierailijan 

kertomana ja esittää kysymyksiä maidontuotantoon liittyen; Oppilaat ymmärtävät, miten 

moninaisesti maitoa käytetään; Oppilas havaitsee eroja eri maitojen ulkonäössä, maussa ja 

rakenteessa. 

 

Kuvaus 

• MTK: n vierailija kertoo maidontuotannosta tuottajan näkökulmasta erilaisten 

havaintomateriaalien avulla ikähaitariltaan heterogeeniselle oppilasjoukolle, jossa 1-2. ja 7. 

luokkalaisia. Oppilaat saavat esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Vierailija kertoo myös 

erilaisista maidoista, minkä jälkeen oppilaat saavat aistinvaraisesti tutkia erilaisia maitoja ja 

tehdä niistä havaintoja (ulkonäkö, maku, rakenne). 

• Lopuksi pohditaan, missä kaikessa maitoa on ja mihin maitotuotteita (kuten kerma, voi, 

juusto) voidaan käyttää.  

 

2.kerta: Millaisia ruokia maidosta saadaan? -tiedonhankinta (45min) 

Tarvittavat välineet 

• Muistiinpanovälineet 
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Tavoite 

Oppilaat ymmärtävät millaisia ruokia maidosta ja maitotuotteista voidaan valmistaa ja oman 

kiinnostuksensa mukaan valikoituvat ryhmiin, joissa valmistetaan jokin maitotuote ja valmistetaan 

esitelmät/tuotokset.  

 

Kuvaus 

• Kerrataan yhteisesti eri maitotuotteet. 

• Tämän jälkeen oppilaille annetaan vaihtoehdot, mistä maitotuotteesta/mihin 

maitotuotteeseen liittyvän ruuan he haluavat valmistaa kotitaloustunnilla.  

• Vaihtoehdot ovat maito, juusto, kerma, voi.  

• Tutustutaan ruokavaihtoehtoihin, joita ko. maitotuotteesta voitaisiin kotitaloudessa 

valmistaa ja kukin ryhmä päättää yhdessä valitsemansa ruuan (annetuista vaihtoehdoista). 

• Vaihtoehdot rajattu ikäkauden huomioon ottaen.  

 

3. kerta: Ruokien valmistus ja voi -tutkimus (2x45min) 

Tarvittavat välineet 

• Ruokien valmistamiseen tarvittavat ainesosat ja välineet 

• iPad tai vastaava kuvaamista varten 

 

Tavoite 

Oppilas oppii valmistamaan maitotuotteesta ruuan.  

 

Kuvaus 

• Tämän jälkeen katsotaan voin valmistus yhteisesti. Jokainen pääsee havainnoimaan 

voinvalmistusprosessia kermasta. 

• Jokainen ryhmä työstää oman maitoruokansa ja lopuksi päästään maistelemaan kaikkien 

tuotoksia. 

 

4. kerta: Maitopurkkiaskartelu (4x45min) 

Tarvittavat välineet 

• Maitopurkkeja 

• Liimaa 

• Maaleja 

Tavoite 

Oppilaat oppivat hyödyntämään kierrätysmateriaaleja kestävän kehityksen näkökulmasta ja ideoivat 

ryhmässä rakennelman tai keksinnön, jonka toteuttavat. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat työstävät samoissa maitotuoteryhmissä omat maitopurkkirakennelmat/-keksinnöt. 

• Aluksi yhteinen ohjeistus, jonka jälkeen yhteinen rakennelma suunnitellaan ja tämän jälkeen 

toteutetaan.  
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5. kerta: Vierailu maitotilalle (3x60min sis. matkat) 

Tarvittavat välineet 

• Bussi 

• iPadit tai vastaavat 

 

Tavoite 

Oppilas tutustuu maitotilan toimintaan käytännössä.  

 

Kuvaus 

• Tehdään vierailu maitotilalle Ruokolahdelle. 

   
 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Yhteistyö MTK:n ja maitotilan kanssa oli avainasemassa projektin onnistumisessa 

• Oppiminen tapahtui kokemusten kautta eri aistein ja maidontuotanto konkretisoitui 

oppilaille selvästi 

• Oppilaat oppivat tuntemaan omaa kotikuntaansa 

• Pienten ja isojen oppilaiden yhteistyö mahdollistui  

• Opettajien ja ohjaajien välinen yhteistyö sujui luontevasti 
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Liiku akku täyteen! 

Tekijät: Irmeli Jauho, Heini Puroharju, Tuija Ravattinen ja Villeveikko Tuikkanen, Joutsenon koulu, 
Lappeenranta 

 
 

Perustiedot 
● Joutsenon koulu 

● Osallistuneet luokat: 5 ABCH 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Pelit, leikit, liikunta: Micro:bit sovellus. Oppilaat tutustuvat Micro:bittiin ja  käyvät läpi 

ohjelmointiharjoituksia. Tämän jälkeen muodostetaan 4 oppilaan ryhmiä. Ryhmät ideoivat ja 

toteuttavat liikunnallisen Micro:bit -sovelluksen. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Käsityö, matematiikka, liikunta, kuvataide 

 

Tavoitteet 
● Käsityö: T1, T3, T5, T6 

● Matematiikka:  

Vahvistetaan ohjelmointitaitoja graafisessa ympäristössä.  (T1, T3, T4, T5, T14) 

Vahvistetaan tavoitteiden mukaista itsenäistä ja ryhmässä työskentelyä, vuorovaikutustaitoja 

ja vastuunkantoa. Rohkaistaan arvostamaan omaa työtä ja arvioimaan sitä rakentavasti ja 

kriittisesti. (T1, T2, T3, T4, T5) 

● Liikunta 

ohjataan oppilasta käyttämään teknologiaa osana liikuntaa. (S3, T1, T4)  
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Ohjataan oppilasta itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. (S3, T10) 

● Kuvataide  

Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa kuvataiteen oppimisessa. (T2-3) 

Vahvistetaan uskoa omiin kykyihin, luottamusta omiin ratkaisuihin ja toisten töiden 

arvostamista. Ohjataan havainnointiin, keskusteluun ja mielipiteiden perustelemiseen. 

Syvennetään kuvallisen ja pitkäjänteisen työskentelyprosessin taitoja. Tarkastellaan omaa ja 

toisen työskentelyprosessia. (T1-3, T5-6, T10) 

● Laaja-alainen osaaminen:  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

o Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten 

tekemiseen sekä uuden keksimiseen. 

o Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

o Oppilaat kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja 

esiintymään eri tilanteissa. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä 

ilmaisemiseen. 

o Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

o Oppilaat saavat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri 

elämänalueilla ja ympäristössä. He saavat myös opastusta järkeviin teknologisiin 

valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan 

ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Oppilaita 

ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä.  

o Monilukutaito (L4) 

o Oppilaat harjoittelevat taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida 

tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. 

Oppilaat pääsevät harjoittamaan taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, 

teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

o Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

o Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä 

huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 

vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa 

tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa 

yleisiä työelämätaitoja. Oppilaat oppivat hahmottamaan sen merkitystä, 

mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Chromebookit, Micro:bitit, oppilaiden omat puhelimet 

 

Arviointi 

Itsearviointi, vertaisarviointi - Forms ja portfoliot. 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. vaihe: Virittäytyminen 

Tarvittavat välineet 

• Pyykkipoikia 
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• neulepuikkoja 

• samankokoisia sanomalehtiä 

• paljon maalarinteippiä 

 

Tavoite 

Kokonaisuuteen virittyminen ja yhteisöllisen ongelmanratkaisun harjoittelu  

 

Kuvaus 

• Oppilaita osallistui kaiken kaikkiaan projektiin 55kpl. Jaoimme oppilaat 4-5 hengen ryhmiin.  

• Lämmittelytehtävä: Keksikää 5 minuutissa mahdollisimman monta uutta käyttötarkoitusta 

pyykkipojalle. Mitä hullumpia ideoita, sen parempi. Toinen kierros vastaavasti, mutta nyt 

keksitään uusia käyttötarkoituksia sukkapuikolle. 

• Samoissa ryhmissä korkean rakennelman rakennustehtävä: 

http://www.oulu.fi/teknokas/teknoverstas_materiaalit/Rakenteet%201.pdf 

• Rakennelmatehtävän jälkipuinti: suullista palautetta oppilaille erityisesti ryhmien 

yhteistoiminnasta. Mietitään yhdessä mitkä tekijät vaikuttivat rakennelman onnistumiseen / 

epäonnistumiseen.  

• Ryhmäjaon testaus -> muutoksia tarvittaessa 

 

2. vaihe: Micro:bit tutuksi 

Tarvittavat välineet 

• Chrome bookit 

• Micro:bitit 

 

Tavoite 

Micro:bit -korttiin ja lohko-ohjelmointiin tutustuminen 

 

Kuvaus 

• Tutustutaan Micro:bit -korttiin: hello world jne… 

• Innokas -verkoston ohjelmointiharjoitukset 

 

3. vaihe: Ideointi 

Esiteltäväksi valikoituneen ryhmän projektissa toteutettavaksi ideaksi tuli lihasvoimalla toimiva 

generaattori puhelimen lataukseen. Oppilaat keksivät paljon muitakin ideoita, mutta harmillisesti 

niiden muistiin kirjaaminen unohtui. 

 

4. vaihe: Toteutus 

Generaattorin voiman lähteeksi etsittiin kuntopyörää tai juoksumattoa, jonka saisi uhrata tieteelle 

ilman palautusvaatimusta. Koulun henkilökunnasta löytyi kuntopyörän lahjoittaja. 

 

Polkimen kammet ja kotelot purettiin irti. Generaattoriksi otettiin tavallinen pieni alle euron 

hintainen DC-moottori. Generaattorin kiinnikkeet tehtiin puusta. Virran suunta varmistettiin 

tasasuuntausdiodilla. Johdon toiseen päähän juotettiin step-up konvertteri, joka nostaa heikomman 

jännitteen 5 volttiin. Konvertterin päädyssä on USB-liitin, josta tuotettu energia saadaan käyttöön.  

http://www.oulu.fi/teknokas/teknoverstas_materiaalit/Rakenteet%201.pdf
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Tällä suunnitelmalla ja toteutuksella osallistuttiin Luma-StarT -festivaaliin. Oppilaat saivat 

tapahtumassa tunnustuspalkinnon työstään.  

 

5. vaihe: Arviointi 

Projekti oli erittäin onnistunut sen puolesta, että oppilaat saivat generaattorin tuottamaan 5 voltin 

tasajännitettä. Harmillista oli se, ettei generaattorin tuottama virta riittänyt puhelimen lataamiseen. 

Demonstraatiovälineeksi löytyi 5 V ledinauha usb-liitännällä. Projektin aikana oppilaat arvioivat 

työskentelyään jatkuvasti tekemällä sähköiset portfoliot Google Slidesiin. Lisäksi omaa- ja 

ryhmätyöskentelyä seurattiin Forms-kyselyillä.  

 

6. vaihe: Projektin koonti 

Projektissa painotettiin enemmän käsitöitä ja liikuntaa. Myös äidinkieli ja kuvaamataito integroituivat 

töihin automaattisesti, sillä suunnitelmat tehtiin piirroksina sekä paperille että kirjallisena 

portfolioihin. Jatkossa voisimme hyödyntää tehokkaammin ajankäyttöä intensiivijaksoina, muutaman 

viikkotunnin sijaan (pari kokonaista työpäivää projektin parissa.) Kevättalvi ajankohtana ei ollut ehkä 

paras mahdollinen sairastamistapausten vuoksi.  

 

Mietimme mahdollisuutta jatkossa integroida Micro:bitit ja koodauksen valinnaisaineisiin. Tällöin 

koko ryhmän kanssa voisi tehdä lämmittelytehtäviä alkuun ja eriyttää kiinnostuneet oppilaat 

syventämään koodausta valinnaistunneille. Mahdolliset “tasoryhmät” voisivat toimia parhaiten 

jatkossa.  
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Ihminen 
 Tekijät: Tuija Perälä ja Hanna-Leena Tihinen, Yli-Iin koulu, Oulu 

 

 

Perustiedot 

● Pienluokka, 2. - 5. lk, 8 opp. sekä 1. lk, 28 opp. 

● Erityisluokanopettaja, luokanopettaja, 1-2 koulunkäynninohjaajaa 

 

Kokonaisuuden kuvaus 

Kokonaisvaltainen ihmisen henkisen ja fyysisen minäkuvan havainnointi ja sen vahvistaminen.  

Henkisen ja fyysiseen minäkuvan vahvistamiseen sisältyy oma keho, liikunta, tunteet, lepo, 

terveellinen ravinto ja puhtaus. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Ympäristöoppi, äidinkieli, musiikki, liikunta, kuvataide, käsityö, englanti ja valinnainen kotitalous 

 

Tavoitteet 

● Ympäristöoppi:  

o Oppilas tunnistaa ihmisen kehon osia.  

o Oppilas perehtyy arjen terveystottumuksiin ja harjoittelee niiden taitoja. 
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● Äidinkieli: 

o Laajentaa ja vahvistaa ilmaisutaitoja.  

o Oppilas rohkaistuu rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja 

erilaisten oppijoiden kanssa.  

● Musiikki: 

o Oppilas pohtii musiikin merkitystä omassa elämässä (tunteet).  

o Ohjataan oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä 

minäkuvaa rakentaen. 

● Liikunta: 

o Vahvistetaan motorisia perustaitoja.  

o Lisätään liikunnan merkitystä oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.  

o Yhteisöllisyyden vahvistaminen eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden kesken.  

● Kuvataide: 

o Kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa; 

havainnointi, suunnittelu, toteutus, palaute ja arviointi 

● Käsityö:  

o Rohkaistaan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina.  

o Harjoitellaan käsityöprosessin eri vaiheita.  

o Vahvistetaan itsetuntoa ja minäkuvaa onnistumisen kokemuksilla (esim. 

vertaisarviointi). 

● Englanti: 

o Sanaston vahvistaminen erilaisia opiskelutekniikoita apuna käyttäen.  

● Valinnainen kotitalous: 

o Arjen hallintataidot.  

● Laaja-alainen osaaminen 

o Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

o Vuorovaikutus ja ilmaisu 

o Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

o Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Tietokoneet, älypuhelimet, 3D-tulostin, TinkerCad, OneDrive, sähköposti, Quizlet 

 

Arviointi 

Suullista arviointia, vertaisarviointia, itsearviointilomakkeet jokaisesta työvaiheesta  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Ihminen – MOK aikataulu: helmikuusta alkaen, jatkuu toukokuun loppuun saakka. Mokin 

toteuttamiseen on käytetty 2- 6 tuntia/vko. 

 

Toteutus 

Helmi-maaliskuu 
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Ihminen-runo; ”Minä olen koululainen, arvokas juuri tällaisena, tahdon pysyä kunnossa…” 

Kehonosat ja kehollisuus; nimettiin ja kirjattiin kehonosia, Alias-peli, liikunnassa esim. Kapteeni 

käskee-leikkiä, englannin sanastoa mm. kehonosabingo, Quislet.com 

 
Mitkä asiat vaikuttavat terveyteen ja hyvään mieleen?; ryhmätyö ja kirjallinen tuotos, tuotosten 

esittely 

 
Terveellinen ruoka; Kouluruokailu, hyvät ruokailutavat, uusien makujen rohkea kokeilu, 

lempiruuat, pylväsdiagrammi, valinnaisaineryhmällä terveellisten ja monipuolisten valmistaminen 

 
Lepo; Ryhmätyö, kirjallinen tuotos, musiikki 

Tunteet; Tunnenuken askarteleminen, tunnelaulut, liikunnassa tunnetilojen harjoitteleminen 
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Huhti-toukokuu 
 

Aloitimme Oulun yliopiston kanssa yhteistyön DeMaKids-projektin tiimoilta maaliskuun lopussa. 

Projektin tavoitteena oli suunnitella oma digikaveri.  

 

1. kerta 

Oppilaat tekivät havaintoja siitä, mitä koulukaverit tekivät välitunneilla pienissä ryhmissä. Mukana 

oli myös yläkoulun Jopo-oppilaita.  

 
Suunniteltiin ja askarreltiin digikaveri idealaatikon pohjalle. Idealaatikolla oli tarkoitus herättää 

mielikuvitusta ja auttaa oppilaita ideoimaan ja keksimään uutta. 

 

 
Digikaverille keksittiin nimi ja mitä ne osaavat tehdä. Viikonlopputehtävänä oli ottaa kuvia ja kirjata 

ylös, miten oppilaat viettivät vapaa-ajalla aikaa digikaverin kanssa. Oppilaat lähettivät kuvat 

opettajille ja kertoivat omista kokemuksistaan. 

 

2. kerta 

Konseptikuvan hahmottaminen piirtämällä, miltä digikaveri näyttää, mitä ominaisuuksia siinä on 

jne. 
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Oppilaat keksivät ryhmässä tarinan, millainen olisi tulevaisuuden koulupäivädigitaalisen kaverin 

kanssa. 

 

3. kerta 

Jokainen ryhmä työsti tarinasta sarjakuvan.  

 

 

4. kerta 

Yhteiset sarjakuvatuotokset esiteltiin toisille. 

 

5. kerta 

Tutustuttiin 3D-malleihin, tulostimeen ja TinkerCad-ohjelmaan. Tutoreina toimi Jopo-luokan 

opettaja ja oppilaat. Muovailimme muovailuvahasta omat 3D-prototyypit. 
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6. kerta 

Harjoittelimme 3D-mallinusta ja suunnittelua TinkerCad-ohjelman avulla.  

 

 

 
 

Tulossa vielä: 

7. kerta 

Ohjelmointia ja 3D-mallinuksen suunnittelu 

 

8. kerta 

Loppuseminaari Yliopistolla, 3D-tulostus yliopiston FabLabissä 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
● Lapset ovat innostuneet uusista työtavoista, toiminallisesta oppimisesta ja uudesta 

teknologiasta. 

● Tämän projektin aikana tiettyjen oppilaiden haastava käyttäytyminen vähentyi. 

● Yhteisopettajuuskokemukset ovat olleet positiivisia. Erityislasten sijoittuminen 

yleisopetuksen luokkaan on ollut luontevaa. 

● Suunnitteluaika jäi vähiin, sitä olisi voinut olla enemmän. 

● Tulevissa MOKeissa voimme hyödyntää uusia, opittuja työtapoja ja arviointityökaluja. Tämä 

MOK toimii vahvana pohjana tuleville MOKeille.  
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Kotiseutuni Pihtipudas 
 Tekijät: Anu Kortesalmi, Minna Ojala ja Virpi Ylälehti, Putaanvirran koulu, Pihtipudas 

 

Perustiedot 
• Putaanvirran koulu 

• Oppilaita 407 (luokat 1-9) ja henkilökuntaa (noin 50) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaat tutustuvat omaan kotiseutuun toiminnallisin menetelmin, jotka he valitsevat itse. 

Tarkoituksena on hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Projektissa on mukana kaikki Putaanvirran koulun oppiaineet.  Aihealueesta ja ryhmän 

mielenkiinnosta riippuen kaikkien peruskoulun oppiaineiden käyttö on mahdollista. Oppiaineiden 

rajat häivytetään ryhmien työskentelyssä. 

 

Tavoitteet 

• Tavoitteena on järjestää oppimiskokonaisuus, jossa luokkarajoilla ja oppiaineilla ei ole 

merkitystä 
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• Projektiin sisältyy laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista: L1 ajattelu ja oppimaan 

oppiminen, L2 kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot sekä L4 monilukutaito 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Oppimiskokonaisuudessa käytetään tabletteja, tietokoneita, älypuhelimia, dokumenttikameroita 

sekä kameroita. Ryhmät voivat valita työvälineekseen myös esim. BeeBotteja ja Lego-robotteja. 

 

Arviointi 
1. Kokoontumiskerta eli suunnittelupäivä: 

• oppilaille kerrotaan projektin eteneminen ja arvioinnin kriteerit: 

  
• Kokoontumiskerran lopuksi: 

- Ryhmässä keskustellaan puheenjohtajan (oppilaista valittu) johdolla: 

▪ Mitä on päätetty tehdä? 

▪ -”Tietääkö jokainen, mitä tekee viikon päästä, kun työskentely alkaa?” 

▪ Muodostetaan oppilaista jana, jonka toisessa päässä “tosi positiivinen 

mieli” ja toisessa “ei innosta(nut) yhtään”. Puheenjohtaja kysyy oppilailta 

ja he asettuvat janalle sopivaan kohtaan oman fiiliksen mukaan. 

▪ “Millä mielellä aloitit työpajapäivän työskentelyn?” 

▪ ”Millä mielellä odotat kahta tulevaa työpajapäivää? Mikä on fiilis nyt?” 

 
 

2. kokoontumiskerta eli ensimmäisen työpajapäivän lopussa: 

• Puheenjohtaja: ”Mikä on toiminut hyvin? Missä on onnistuttu?” 

• ”Mitä tehtävä toisin? Missä parannettava?” → kirjoitetaan taululle (sihteeri) / 

dokumenttikameralle ajatuksia plussina ja miinuksina ja tallentaa kommentit 

 

3. kokoontumiskerta eli viimeisen työpajapäivän lopussa: 
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ITSEARVIOINTI                                                                                                                               

RYHMÄN NIMI: _____________________________________ OMA NIMI: ____________________ 

 

Mieti koko työskentelyaikaa ja laita rasti kohtaan, joka sopii sinun kohdallesi parhaiten. 

 

1.  🙂 😐 ☹ 
Innostuin tekemisestä.    

Keskityin työskentelemään.    

Sain apua toisilta.    

Autoin toisia.    

Osallistuin keskusteluun.    

Kuuntelin muiden puheenvuoroja.    

Opin uutta työskentelyn aikana. 

Mitä opit? (Vastaa tähän.) 

   

Kohtasin ongelmia työskentelyn aikana. 

Millaisia? (Kirjoita tähän esimerkki.) 

   

Olen nyt lopuksi hyvällä mielellä näiden päivien jälkeen.    

 
Missä ryhmä mielestäsi onnistui hyvin? 

  
___________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________ 

  
Mikä oli vaikeaa? Missä ette niin hyvin onnistuneetkaan? 

  
___________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________ 

  
Haluatko vielä sanoa tästä projektista jotakin? Kirjoita tähän loppuun: 

  

 

• Formatiivinen arviointi Wilmaan  

o Kanslisti luo pohjan jokaiselle oppilaalle ja opettajalle 

o oppilaat tekevät viim. 29.4. ja ohjaavat opettajat seuraavan viikon aikana (viim. 4.5.)  

o asteikolla 1-5 pallukat: 

▪ Hoidin minulle kuuluvat asiat. 

▪ Tsemppasin muita ryhmässä. 

▪ Opin työskentelyn aikana uutta. 

• Opettajilta ja ohjaajilta kerätään palaute oppimiskokonaisuuden onnistumisesta ja 

kehittämiskohteista. Tulokset saatetaan kaikkien tietoon. 
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Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

1. vaihe: Henkilökunnan orientointi 21.3.2018 

Tarvittavat välineet 

• tietokone ja dokumenttikamera 

• kokoustila 

• aiheenvalintalaput, joilla oppilaat valitsevat kiinnostuksen kohteen 

 

Tavoite ja kuvaus 

Opettajien ja henkilökunnan perehdyttäminen tapahtuu yhteisessä opettajainkokouksessa. Siellä 

käydään konkreettisesti läpi projektin eteneminen vaihe vaiheelta. Tämä on tarpeellista, koska 

oppilaiden määrä ja ikäjakauma on niin suuri. 

 

2.  vaihe: Aihealueen valinta, vko 12 

Tarvittavat välineet 

• Valintapohja 

• Koontataulukko työpajoihin 

 

Tavoite 

Jokainen oppilas orientoituu tulevaan oppimiskokemukseen sekä valitsee annetuista vaihtoehdoista 

kaksi itseään kiinnostavaa vaihtoehtoa. 

 

Kuvaus 

• Oppilaat valitsevat oman aiheensa luokanopettajan/ lv:n johdolla. Aihevaihtoehdot ovat: 

KOTISEUDUN RUOKA, LUONTO, PIHTIPUTAAN HISTORIA, PIHTIPUDAS NYT, LIIKUNTA JA 

URHEILU PIHTIPUTAALLA, MUSIIKKI, TEKNIIKKA JA KONEET KOTISEUDULLANI, 

KOTISEUDUN TAIDE JA ARKKITEHTUURI, PIHTIPUTAAN ELINKEINOT, KOTISEUDUN 

HARRASTUKSET 

• Oppilaille selvennetään oman valinnan tärkeyttä (et välttämättä ole samassa ryhmässä 

kaverisi kanssa). Ryhmät muodostetaan vailla luokkarajoja ja ryhmä muodostuu 

kaikenikäisistä oppilaista. Oppilaat valitsevat sekä 1. että 2. vaihtoehdon mielenkiinnon 

mukaan itsenäisesti lomakkeella. Kaikkiin ryhmiin ei tarvitse saada osallistujia. Joku ryhmä 

voi myös olla niin suuri, että se jaetaan kahteen eri ryhmään. 

• Luokanopettaja/lv kokoaa oman ryhmänsä valinnat ja toimittaa ne tiimille Wilma-viestillä. 

 

3. vaihe, vko 13, Oppilaiden jako työpajoihin 

Tarvittavat välineet 

• Oppilaiden valintalaput 

• Luokanopettajien /luokanvalvojien täyttämät koontataulukot työpajoista 

 

Tavoite 

Tavoitteena on muodostaa toimivia ja sopivan kokoisia ryhmiä oppilaiden valintoja kunnioittaen. 
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Kuvaus 

• Tiimi tekee lopullisen ryhmäjaon oppilaiden valintojen mukaan (esim. musiikkiryhmiä voi 

olla useampi kuin yksi). Ryhmässä on oppilaita noin 15 ja aikuisia 2. 

• Pajat toteutetaan seuraavasti: ke 4.4. ensimmäinen suunnittelupäivä ja varsinainen toteutus 

16.-17.4.2018 klo 9-13 kahtena peräkkäisenä päivänä. Jokainen opettaja ja oppilas on 

velvoitettu osallistumaan toimintaan. Henkilökunta jaetaan muodostuneiden ryhmien koon 

mukaisesti. Jokaiselle ryhmälle nimetään kotiluokka. Ongelmatilanteiden varalle pyydetään 

paikalle IT-tuki sekä resursoidaan osa henkilökunnasta. 

 

4. vaihe, Työpajatoiminta 4.4  

Tarvittavat välineet 

• nimilappupohjia 

• kyniä, paperia…. 

• tyhjiä A3-papereita ideointia varten 

• tabletteja, tietokoneita, älypuhelimia, dokumenttikameroita sekä kameroita 

• vertaisarvioinnin pohja 

• formatiivisen arvioinnin pohja Wilmassa 

 

Tavoite 

• yhteisten tavoitteiden ja työtapojen valinta eri ikäisitä oppilaista koostuvissa ryhmissä 

• toisten mielipiteiden huomioiminen 

• yhdessä työskentely 

• kokoustekniikan alkeet 

• digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen 

• yhteisen tekemisen riemu ja luovuus 

 

Kuvaus 

• Oppilaat kokoontuvat omiin kotiluokkiin ryhmänjohtajan johdolla 

• Hilpeä hässäkkä (ryhmäyttäminen) ja nimilappujen teko 

• Ryhmässä valitaan sihteeri (mahdollisesti luokilta 7-9) ja puheenjohtaja koko toiminnan 

ajaksi 

• Oppilaille kerrotaan arvioinnin kriteerit ja lopussa tapahtuvasta vertaisarvioinnista.  

• Formatiivinen arviointi tapahtuu Wilmassa oppilaan tekemänä 17.-18.4. Opettajien 

/henkilökunnan toimesta tämä tapahtuu 27.4. mennessä 

• Vertaisarviointi tapahtuu 17.4. klo 13 mennessä 

• Kaikkien ryhmien sihteerit siirtyvät atk-luokkaan, jossa heille neuvotaan blogin pitäminen 

• Sihteeri pitää oman ryhmän blogia kuvien kera koko projektin ajan Peda.netissä. Oppilaita ei 

kuvata, vaan ainoastaan työvaiheita ja tuotoksia. 

• Muut oppilaat jaetaan pienempiin ryhmiin, joissa ideoidaan 8 ideaa/ajatusta, jotka oppilaille 

tulee oman pajan otsikosta (esim. 8 ideaa kotiseudun ruuasta) A3 paperille  

• Ideat kerätään 3X3 ruudukolla oppilailta: 

 

Lihakeitto Putaan pizzeria Koulun ruoka 

Perunamuussi Kotiseudun 

ruoka 

Karjalanpaisti 
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Makaronilaatikko Mutti Rasvarieska 

 

• Niiden pohjalta jatkojalostetaan ryhmän tuotos uudella 3x3 ruudukolla ja oppilaat valitsevat 

mikä syntyneistä ideoista kiinnostaa itseä eniten ja miettivät siihen liittyvän tuotoksen 

(video, esitys, QR-koodirata, oma musiikki yms.) sekä mitä tarvikkeita he tarvitsevat 

jatkotyöskentelyä varten. 

• Opettajat varaavat taito- ja taideluokkia ryhmien käyttöön 

 

kebab pihvit hyvää 

cokis Pizzeria epäterveellistä 

isot pizzat salaatit noutoruoka 

 

5. Vaihe, 16.-17.4.2018 
• Ryhmissä työskennellään valitun aiheen ja menetelmien parissa. Tavoitteena on päästä irti 

perinteistä “posteripuuhailusta”! 

• Taito- ja taideaineisiin liittyvien tilojen varauslista tehdään Peda.netiin. Tilat varataan 

ilmoittautumisjärjestyksessä ja maksimissaan 1,5h ajaksi. 

• Ryhmien täytyy saada jotain valmista tuotosta, joka esitellään muille esim. Mediateekin 

näyttelyssä, Peda.netissa, koulun käytävillä tv-ruuduissa non-stoppina,  QR-koodiratana, 

esittelykierroksena luokissa….. 

• Tiistaina työskentely jatkuu ryhmien kotiluokissa ja tuotokset ovat esittelykunnossa ennen 

pajatyöskentelyn loppumista 

• Valmiit tuotokset palautetaan ryhmän ohjaajille 

• Pajatyöskentely päättyy vertaisarviointiin 

 

6. Vaihe Tuotokset esille 

• Tuotokset ovat esillä koulun käytävillä, vitriineissä ja luokissa 

• Osa töistä lahjoitettiin mm. seurakunnalle ja Pihtipudas-seuralle 

• Syntyneitä tuotoksia esitellään koulun yhteisessä Gaalassa viimeisellä kouluviikolla 

• Kahoot -pelejä, Keynote -esityksiä, blogeja sekä luontopolkua hyödynnetään opetuksessa 

• Liikuntaryhmä järjesti sählyturnauksen vappuaattona 30.4.18 

• Paikallislehti Kotiseudun Sanomat teki koko aukeaman lehtiartikkelin projektista 
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Värkkäämö sydämessäni 
 Tekijät: Emilia Hiltunen ja Sari Saleva, Yli-Iin koulu, Oulu  

  

Perustiedot 
● Yli-Iin koulu, Oulu 

● Jopo 8-9lk (Linnunpesän pienryhmä ja 1lk) 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Monialainen opintokokonaisuus Värkkäämön teknologiaa hyväksi käyttäen. Aiheena on sydän 

(ihminen fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena).  

Pedagogiana on tekemällä oppiminen ja opettajat ovat ohjaajia. Tavoitteena on aktivoida passiivisia 

oppilaita ja voimaannuttaa poikia. Oppiaineiden rajat ylittävän opintokokonaisuuden aikana 

oppiaineita opiskellaan suurelta osin integroidusti yhteisopettajuutta ja oppilaiden osaamista 

hyödyntäen. Oppilaat opettavat oppimiaan taitoja muulle ryhmälle ja mahdollisesti koulun muille 

oppilaille esim. Linnunpesäläisille. 
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Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 
Tavoitteena on opiskella sydämen toimintaa ja terveellisten elämätapojen vaikutusta sydämen 

toimintaan tieto- ja viestintäteknologiaa ja uusinta tekniikka hyödyntäen. Opettavina oppiaineina 

on pääasiassa biologia, terveystieto, matematiikka, kotitalous, englanti, ruotsi ja kuvataide.  

 

Oppiaineet ja opiskeltavat sisällöt: 

• BG, TT: sydämen toiminta, verenkierto, terveys, sydän- ja verisuonitaudit, sosiaaliset suhteet, 

fyysinen aktiivisuus 

•  MA, EN, RU: prosentti, miten lasketaan p % luvusta, vertailuprosentti, prosenttiyksikkö. 

Tilastot ja diagrammit.  MakeCodella koodaus Mikrobitille (jopot opettavat pienille). EN ja 

RU lähdeartikkelit.  

• KO, KE: sydämen terveyttä ylläpitävä ravinto, eri tuotteiden ravintosisällöt, ravintoaineiden 

kemia 

• LI: arkiliikunta, istumisen vähentäminen, liikunnan merkitys ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle 

hyvinvoinnille. 

• FY,EN: virtapiirin havainnollistaminen, Tinkercad  

• KU ja kaikki edellä mainitut aineet: yhteistaideteos yläkoulu (ihmiset ja sydän, värioppi: 

vastavärit), teoksessa Mikrobitti 

• Värkkäämön monipuolisten opintomahdollisuuksien hyödyntäminen  

 

Tavoitteet 

● Biologia: Sydän. Sydän elimenä, sydämen osat ja toiminta, keuhkoverenkierto ja iso 

verenkierto, valtimot ja laskimot, hormonit. 

● Terveystieto: Sydämen terveys. Sydän- ja verisuonitaudit kansantautina. Elintapojen merkitys 

sydämen terveydelle, kuinka pidän terveydestäni huolta? Hengitystiheyden ja sydämen 

syketiheyden tutkiminen. Sydänystävällinen ruoka. Ravinnon vaikutus terveyteen. Psyykkinen 

ja fyysinen hyvinvointi. Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys. Ihmissuhteet, ihastuminen ja 

rakastuminen.  

● Matematiikka: Prosentti, miten lasketaan p % luvusta, vertailuprosentti, prosenttiyksikkö. 

Tilastot ja diagrammit. Oppilaille tuttujen eri ravintoaineiden tutkimista. Tutkitaan suolan, 

sokerin, rasvan ja kuidun määrää eri tuotteista.  

● Englanti, ruotsi: Ihmiseen liittyvän sanaston omaksumista, luetunymmärtämistä, lyhyiden 

kuvatekstien tuottamista vieraalla kielellä. Koodausta englanniksi. 

● KO: Oppilaille tuttujen ravintoaineiden tutkimista. Tutkitaan suolan, sokerin, rasvan ja kuidun 

määrää eri tuotteista. Sydänterveellisen välipalan valmistaminen. Ravinnon vaikutus 

terveyteen. 

  

Laaja-alainen osaaminen:  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 

Mikrobitti (sydämen ja sykkivän sydämen koodaus), 3D Classroom (sydämen toiminta), Padlet 

(Värkkäämön alusta), Tinkercad (virtapiirin demonstroiminen) 
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Arviointi 
Oppilaat tekevät projektista portfolion valitsemaansa sähköiseen muotoon (Padlet, OneNote, Prezi, 

Sway, PowerPoint...). Itsearviointia ja vertaisarviointia suoritetaan sekä projektin aikana, kun oppilaat 

esittelevät tiuotoksiaan muulle ryhmälle, että projektin päätteeksi (mm. Forms). Opettajat ohjaavat 

ja antavat jatkuvaa sanallista arviointia projektin aikana. Kirjallinen palaute projektin lopuksi 

jokaiselle ryhmälle yhteisestä työstä sekä jokaiselle oppilaalle omasta suoriutumisesta. Opettajat 

käyttävät oppilailta saamaansa palautetta oman työn kehittämiseen ja arvioimiseen oppimisen 

tavoitteiden sekä syväoppimisen näkökulmasta. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Tarvittavat välineet 

• läppärit 

• käsikirjasto 

• 3D-Classroom 

• Mikrobit 

• Minecraft 

• Aktiivisuusrannekkeet 

• Seppo-peli 

• Pullovärit, pakkauspaperia 

• Ruoka-aineet välipaloja varten 

 

1. Aloitus: Projektin esittely, orientoituminen aiheeseen, työvälineiden valikointi, käsikirjastoon 
tutustuminen. 
Esitellään oppilaille alkava projekti. Yhdeksäsluokkalaiset käsittelevät biologiassa ihmistä ja 

kahdeksasluokkalaisilla ihminen kuuluu terveystiedon oppisisältöön. Oppilailla on siis jo ennakkoon 

tietämystä aiheesta. Projektin tarkoituksena on kerrata ja syventää aiemmin opittua sekä nivoa 

yhteen eri oppiaineiden sisälle tulevaa tietämystä sydämestä. Projektin avulla opettajat voivat myös 

arvioida aiemmin opittua tietoa syväoppimisen näkökulmasta ja kehittää näin omia 

opetusmetodejaan. 

 

Aloitustunnilla (75 min.) oppilaille esitellään alkava projekti, projektissa tarvittavat 

tiedonetsintäkanavat (käsikirjasto, oppikirjat, internet) sekä erilaiset sähköiset alustat projektin 

tallentamiseen (PowerPoint, Sway, Padlet, Prezi, jne.). Käydään myös kertauksena läpi luotettavien 

sivustojen valikoiminen sekä lähdeviittauksien merkitseminen. Oppilaat jaetaan kolmeen kolmen 

oppilaan ryhmään, joissa he työskentelevät projektin ajan 

 

2. Terveystieto, biologia 

Sisällöt 

• Sydämen terveys 

• Sydän- ja verisuonitaudit kansantautina. Elintapojen merkitys sydämen terveydelle, kuinka 

pidän terveydestäni huolta? Hengitystiheyden ja sydämen syketiheyden tutkiminen. 

Sydänystävällinen ruoka. Ravinnon vaikutus terveyteen. Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi. 

Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys. Ihmissuhteet, ihastuminen ja rakastuminen. 

Hormonit. 
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Kuvaus 

• Oppilaat valitsevat omassa ryhmässään heitä kiinnostavan aihepiirin yllä olevista sisällöistä.  

• Ryhmä miettii omaan aiheeseen liittyviä osa-alueita ja ideoi myös toiminnallisia tapoja 

toteuttaa omaa aihettaan.  

• Omasta aiheesta ryhmä tekee valitsemallaan sähköisellä alustalla portfolioon teoriasisällön 

sekä tekee suunnitelmat ja raportoi toteuttamistaan toiminnallisista tehtävistä.  

• Teoriaosuuteen varataan neljä oppituntia, toiminnallisten osioiden toteuttamiseen ryhmän 

tehtävien vaatima aika (myös muiden oppituntien sisälle voi ideoida toiminnallisia tuokioita 

omaan aiheeseen liittyen).  

• Oppilaiden suunnitelmissa mm. aktiivisuusrannekkeet, Seppo-peli, Minecraft, Kahoot, 

välituntijumppa, aktivoitu oppitunti... 

• Itsearviointi, tavoitteiden asettelu ja yksilökeskustelut oppimisen ohjaamiseksi (Forms)

    
 

3. Biologia  

Sisällöt 

• 3D-Classroom: Sydän.  

• Sydän elimenä, sydämen osat ja toiminta, keuhkoverenkierto ja iso verenkierto, valtimot ja 

laskimot.  

 

Kuvaus 

• Yhdeksäsluokkalaiset ovat aikaisemmin tänä vuonna opiskelleet sydämen rakennetta ja 

toimintaa. Tällä opiskelukerralla tarkoituksena on kerrata aiemmin opittua asiaa käsikirjastoa 

ja 3D-Classroomia apuna käyttäen. Mukana on myös kahdeksasluokkalaisia, joille asia on 

uutta.  

• Oppilaista muodostetaan kolme kolmen hengen ryhmää (jokaisessa ryhmässä on kaksi 

yhdeksäsluokkalaista ja yksi kahdeksasluokkalainen).  

• Ryhmän tehtävänä on käsikirjastoa ja internettiä apuna käyttäen selittää 3D-Classroomin 

avulla sydämen rakennetta ja toimintaa sekä verenkiertoa elimistössä.  

• Jokainen ryhmä kuvaa esityksestään videon, joka liitetään ryhmän portfolioon.  

• Yhdeksäsluokkalaiset liittävät lisäksi esityksen videon omaan biologian portfolioonsa. Kesto: 

2-3 oppituntia. 

 

4. Matematiikka1 
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Sisällöt 

• Prosentti, miten lasketaan p % luvusta 

• vertailuprosentti 

• prosenttiyksikkö. 

 

Kuvaus 

• Oppilaille tuttujen eri ravintoaineiden tutkimista.  

• Tutkitaan suolan, sokerin, rasvan ja kuidun määrää eri tuotteista.   

 

5. Matematiikka 2 

Sisällöt 

• Tilastot 

• diagrammit 

 

Kuvaus 

• Tutkitaan erilaisia terveyteen liittyviä tilastoja ja diagrammeja ja etsitään niistä tietoja.  

• Tuotetaan pylväsdiagrammi, viivadiagrammi ja sektoridiagrammi annettujen tietojen avulla.  

• Materiaalia saadaan mm. aktiivisuusrannekkeiden tiedoista sekä ryhmien keräämistä 

tiedoista esim. kansanterveyteen liittyen. 

 

6. Kotitalous, englanti 

Sisällöt 

• Sydänterveellisen välipalan valmistaminen.  

• Ravinnon vaikutus terveyteen ja jaksamiseen.  

• Resepti englanniksi oman ryhmän portfolioon. 

 

Kuvaus 

• Terveellisen välipalan suunnitteleminen ja toteuttaminen ryhmässä kolmena eri päivänä (1 

ryhmä/ 1 päivä). 

 

7. Koodaus, englanti 

Sisällöt 

• Mikrobit.  

• Koodaamisen opettaminen. 

 

Kuvaus 

• Jopot pitävät opetustuokion Linnunpesän oppilaille Värkkäämössä.  

• He opettavat heidät koodaamaan Mikrobitille vilkkuvan sydämen.  

• Mikrobitit tulevat osaksi taideteosta.  

• HUOM! Tämä toteutui Tinkercad-ohjelman käytön opettamisella pienille oppilaille sekä 3D-

tulostamisen opetustuokiona Värkkäämössä. 
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8. Kuvataide  

Sisällöt 

• Vastavärit.  

• Taiteen merkitys osana oppimista.  

• Tilataideteoksen valmistaminen. 

 

Kuvaus 

• Yhteinen ihmisiä esittävä teos, jossa on vilkkuvat sydämet tuovat aiemmin opitut asiat 

visuaalisesti kauniisti esiin.  

• Teoksessa on kaksi ihmisen kokoista hahmoa, joissa on Mikrobitit sydämen kohdalla ja 

mahdollisesti myös sähkökytkentöjä ja ledit, jotka toimivat mikrobitti ohjauksella.  

• Kaksi oppilasta makaa pakkauspaperin päällä tai heistä heijastetaan siihen varjokuva. Muut 

jäljentävät ääriviivat.  

• Oppilaat valitsevat vastavärit ja maalaavat hahmot valitsemallaan tyylillä 

(pointillismi/ekspressionismi/kubismi) pulloväreillä.  

• Hahmojen taakse asennetaan kytkennät. Ledit ja Mikrobitin led-näyttö asennetaan oikeille 

paikoille (sydämen, aivojen, silmin ym. kohtaan.) Lopuksi työ nimetään ja laitetaan esille. 

• HUOM! Tämä osio jätettiin projektista pois, sillä tilalle tuli Oulun yliopiston DeMaKids-

projekti. DeMaKidsin puitteissa toteutimme 1. luokan ja pienryhmän kanssa digikaveri-

hankkeen, jossa pienet oppilaat suunnittelivat ja loivat itselleen digitaalisen ystävän omiin 

tarpeisiinsa. Joustavan perusopetuksen oppilaiden osuus tässä projektissa oli toimia 

tutoroppilaina pienemmille, auttaa heitä digikaverin suunnittelussa sekä toimia teknisenä 

apuna Tinkercad-ohjelman käyttämisessä sekä 3D-tulostamisessa.  

 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Oppilaiden motivointi onnistui mielestämme todella hyvin pienten alkuvaikeuksien jälkeen. 

Osalla oppilaista oli hankaluuksia aloittaa työskentely näinkin avoimen tehtävänannon 

kautta. Kun lopulta yksi oppilas ymmärsi tehtävän ja kertoi havainnoistaan ja ideoistaan 

ääneen, pääsivät muutkin tehtävään mukaan.  

• Oppilaiden vastuunotto omasta työstä ja muidenkin oppimisesta kehittyi projektin aikana 

selkeästi. Ryhmä tai oppilas sai vapaasti työskennellä koulun eri tiloissa. He eivät olleet 

luokkahuoneessa opettajan valvonnan alla. Opettajat kiertelivät koulussa ja neuvoivat 

oppilaita tarvittaessa. Oppilaat tekivät työtä myös paljon itsenäisesti ja aikatauluttivat 

työskentelyään. Tämän projektin aikana oppilaat neuvoivat paljon toisiaan sekä opettivat 

pienempiä oppilaita, joilla oli saman suuntainen projekti meneillään. 

• Oppilaiden mielipide projektista oli myönteinen. He kertoivat oppineensa ja pitivät 

opiskelutapoja monipuolisina vaikkakin työläänä. Me opettajat onnistuimme mielestämme 

parhaiten siinä, että uskalsimme antaa oppilaille riittävästi vapautta oman aiheen 

rajaamisessa sekä erilaisten työtapojen valinnassa. 

• Arki tuo mukanaan paljon kaikkea mitä ei voi ennakoida. Vaikka olimme suunnitelmassa 

ottaneet laajasti huomioon erilaisia teknisiä toteutustapoja, oppilaat huomasivat projektin 

aikana muitakin välineitä ja mielenkiinnon kohteita. Opettajista tuli mahdollistajia emmekä 

rajanneet mitään pois. Esimerkiksi oppilaat halusivat käyttää aktiivisuusrannekkeita, he olivat 

kiinnostuneita tekijänoikeuksista ja erittäin tarkkana lähdekritiikistä. 
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• Aikataulutuksessa ja projektin toteutuksessa täytyy olla joustoa. 

• Tästä projektista meille jäi niin hyvät kokemukset, että seuraavaan monialaiseen 

oppimiskokonaisuuteen lähdemme varmasti ennakkoluulottomasti. Työparina pitää olla 

vähintään toinen opettaja. Oppilasryhmiäkin olisi hyvä sekoittaa eri ikäisten kesken.  

• Monialaisen oppimiskokonaisuuden pitäisi lähteä todellisesta arjen oppimistilanteesta ja 

olla sidoksissa koulun toimintaan. Tällä tavalla se on mielekäs sekä oppilaille että opettajille, 

eikä jää irralliseksi muusta toiminnasta. Mielekkyyden kannalta on myös tärkeää, että 

opettajat saavat suunnitella kokonaisuuden ja oppilaat motivoituvat sisällön opiskeluun. 

Opettajat operoivat laaja-alaisten taitojen tasolla ja oppilaat työskentelevät ainekohtaisten 

sisältöjen parissa.  

• Jotta monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutuvat hyvin, on otettava huomioon oppilaiden 

yksilöllinen oppimispolku. Kaikkien ei tarvitse opiskella samoja asioita samalla tavalla vaan 

oppilailla on omat sisältönsä, jotka he opettavat toisilleen. Kaikki saavat myös miettiä oman 

tapansa opiskella ja päättävät myös projektin lopputuotoksesta. 

 

YKSI OPPILASTÖISTÄ: 

https://sway.com/A9RyQMH5g1GXzBzZ?loc=swsp 

 

 

 

 

  

https://sway.com/A9RyQMH5g1GXzBzZ?loc=swsp
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Kestävä kehitys 
 Tekijät: Marjo Murto, Anna-Leena Pentinsaari ja Tane Tuuliainen, Isokylän koulu, Kemijärvi 

 
Perustiedot 

● 7a ja 7b luokat 

●  yhteensä 23 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Oppilaat saavat ideoida, mitä asioita haluavat nostaa opiskeltavaksi/tutkittavaksi kestävän 

kehityksen alalta. Yhdessä oppilaat ja opettajat ideoivat yhden päivän ajan ennen varsinaista 

projektiluonteista pajatyöskentelyä. Pajatyöskentelyä on useamman viikon aikana eri oppiaineiden 

tunneilla lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilaat ideoivat pajoja opettajan johdolla, ja varmistetaan, 

että pajat ovat toteuttamiskelpoisia. MOK-jakso alkaa varsinaisesti 23.4. ja päättyy 16.5. Pilke-

retkeen Rovaniemelle. 

 

Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Matematiikka, biologia, terveystieto, tekninen työ, tekstiilityö, kemia, fysiikka, kotitalous ja suomen 

kieli 

Tavoitteet 
●  matematiikka: L1, L4, L5, L7; T1, T10, T20 

●  biologia: L1, L2, L3; T3, T6, T7, T8, T14 
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●  terveystieto: L3; T7, T11 

●  tekninen työ: L7; T1, T3, T5, T8 

●  tekstiilityö: L1, L2; T1, T3, T8 

●  kemia ja fysiikka: L1, L2, L3, L5, L6, L7; T1, T2, T3, T4, T6, T15 

●  kotitalous; L1, L3; T3, T5, T12, T13 

●  suomen kieli: L2, L4, L5, L6; T12 

 

Käytettävät digitaaliset välineet 
Kannettavat tietokoneet (20 kpl), Mikrobit-laitteet (20 kpl) 

 

Arviointi 
Opettajat ovat pajoissaan teettäneet asioita (artefakteja), joten tuotoksen teko on arvioinnin 

perusta. Artefakteja ovat muun muassa itse tehty saippua, metallihaarukasta tehty naulakko, 

kierrätysessuista tehty tuotos ja pakina/ainekirjoitus. Lisäksi opettajat ovat teetättäneet oppilailla 

aiheeseen liittyviä monisteita ja on opiskeltu tietokoneavusteisesti. Oppilaiden osallisuus tehtyihin 

tehtäviin on ollut arvioinnin peruste. 

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 

Kerta 1 / oppitunti:  

Tarvittavat välineet 

● 3*3-ruudukko (1h) jo ennen varsinaista MOK-jaksoa 

● kartonkia ja tusseja 

● opettaja on kertonut, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja yhdessä oppilaiden kanssa 

keskustelleet, mitä kestävän kehityksen aiheita, he haluaisivat oppia 

 

Tavoite 

Tavoitteena oli selventää oppilaille, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen liittyy. 

 

Kuvaus 

• Oppitunnit olivat orientoitumista aiheeseen ja pajojen suunnittelua. 

 

Kerta 2 / oppitunti:  

Pajat:  

Biologia (3h) 

• keskeiset käsitteet internetavusteisesti 

• tuotteen elinkaari (kaavio parityönä) 

• kierrätys 

 

Terveystieto (1-2h):  

• ympäristön vaikutus hyvinvointiin 

 

Kotitalous (3h): 

• jätteet + Lapeco 



 

 

 

 

175 Uutta luovat kokonaisuudet / © 2018 Innokas 

• ruokahävikki ja sen hyödyntäminen 

 

Tekstiilityö (3h): 

• vanhojen essujen kierrätys 

 

Tekninen työ (3h): 

• naulakkokoukku kierrätysmateriaalista, materiaalina metallinen ruokailuhaarukka 

 

Kemia ja fysiikka (4h):  

• itse valmistettu saippua 

• sähkön säästäminen (vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia) 

 

Matematiikka (2h): 

• koodaus 

 

Suomen kieli (4h): 

• kestävän kehityksen arvot 

• syrjäytyminen 

• syrjintä 

• monikulttuurisuus 

• veden säästäminen 

• hyvä ympäristöteko 

• pakina kestävästä kehityksestä, pakina videoidaan ja näytetään koulun kevätjuhlassa 

• koulusivu paikallislehteen Koti-Lappiin 

 

Tavoite 

Pajojen tavoitteena on antaa mahdollisimman paljon tietoa kestävästä kehityksestä monesta eri 

näkökulmasta. Monet työpajat olivat toiminnallisia ja toivat koulupäivään vaihtelua ja käytännöllistä 

ja opillista tietoa kestävästä kehityksestä.  

 

Joidenkin työpajojen kuvauksia ja kuvia: 
 

Kemia: itse tehdyn saippuan valmistus 

• itse tehty saippua on ympäristöystävällistä 

•  ekologinen saippua ei jätä haitallisia kemikaaleja ympäristöön 

•  kosteuttaa kätesi, sillä siinä ei ole kuivattavia lisäaineita 

•  ihoystävällinen 

•  itse tehty  

•  ei testata eläimillä 
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Kotitalous: jätteet + Lapeco 

• Oppilaat valitsivat poisheitettyjen tavaroiden joukosta yhden tavaran, jota voisi vielä käyttää 

tai tuunata käyttöesineeksi.  

• Sen jälkeen he kertoivat, mitä valitsemallaan tavaralla voisi tehdä tai mitä siitä voisi tehdä tai 

uuden käyttötarkoituksen.  

• Kaikki pöydällä olevat tavarat tuli lajitella ämpäreihin, joissa luki, mitä poisheitettyjä 

tavaroita niihin piti laittaa.  

• Oppilailla oli apuna laminoidut paperit, joissa luki, mitkä jätteet laitetaan esimerkiksi 

pakkausjätteisiin jne.  

• Lopuksi kaikki ämpärit tarkistettiin, oliko oikeat tavarat lajiteltuna.  

• Ohjaaja antoi oppilaiden katsottavaksi nettiosoitteesta (solekkolajitella.fi), josta voi kerrata 

jätteiden lajittelua. 
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Tekstiilityö: vanhojen essujen kierrätys 

• käsipyyhepaperin korvikkeita, joita voi pestä käytön jälkeen, oppilaat tekivät lisäksi 

patalappuja ja tuunasivat essuja maalaamalla pinttyneet liat 

         
• ruokahävikki ja sen hyödyntäminen 
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Tekninen työ: naulakkokoukku 

• naulakkokoukku kierrätysmateriaalista, materiaalina metallinen haarukka 
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Suomen kieli: pakina 

• pakina kestävästä kehityksestä, videoidaan ja se näytetään kevätjuhlassa 

 

Matematiikka: koodaus 

• ohjelmointi itsessään kuluttaa vähän energiaa ja tuottaa jätteenä vain vähän paperitulosteita 

sekä tyhjiä pahvimukeja.  

• Bitit eivät kulu käytössä ja niitä voidaan kierrättää rajattomasti.  

• Ajatteleva ohjelmoija pyrkii toki tehokkaaseen koodiin, joka vie vähän muistitilaa ja toimii 

nopeasti. 

 

Pilke-opintokäynti 16.5.2018: Made in metsä -työpaja 

 

 
 

 
 

 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• aikataulutus hyvä, joustava työskentely, Pilke-retkelle järjestyivät rahat kuljetukseen, 

koulusivu Koti-Lappi-lehteen 
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• kevät liian myöhäinen ajankohta isolle projektille, aihe valita ennen syksyn lukukauden 

alkua, enemmän aikaa suunnittelulle 

• jo syyslukukaudella, aihe tarkoin harkittu, suunnittelutyö varhain liikkeelle, tehdä O365-

ohjelmalla palautelomake oppilaille 
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Vesi: Selvä! Innovaatioprosessi 
Tekijät: Leena-Kaisa Pesola, Kirsi Kasurinen ja Satu Sallasmaa, Iivisniemen koulu, Espoo 

 

Perustiedot 
● esi-6.lk 

● Koko koulu, n. 400 oppilasta 

 

Kokonaisuuden kuvaus 
Iivisniemen koulu on erilaisten luonnonvesien äärellä. Tämän kokonaisuuden aikana oppilaat 

pääsevät innovaatioprosessin kautta käsittelemään ja ratkaisemaan oman lähialueensa vesiin 

liittyviä asioita, ongelmia ja ilmiöitä. Iivisniemen koulu on tänä lukuvuonna HSY:n kummikoulu. 

Kokonaisuuden aikana koululla on käytössä myös kummin pitämät oppitunnit ja muu 

asiantuntemus (mm. Veso-koulutus opettajille). Ideana on, että kussakin luokassa käsitellään 

opetussuunnitelmassa mainitut, ko. luokka-asteelle kuuluvat veteen liittyvät asiat ennen 

monialaisen jakson alkamista.  
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Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet 

Oppiaineet 

Ympäristöoppi, suomen kieli ja kirjallisuus, kuvataide  

 

Tavoitteet 

● Ympäristöoppi: vesi aineena, veden kiertokulku, oman toiminnan vaikutukset 

lähiympäristöön, ympäristövastuullisuus, vaikuttamisprojektiin osallistuminen, kokeellisen 

työtavan harjoittelu 

● Suomen kieli ja kirjallisuus: omien havaintojen, kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden 

jakaminen, toisten kuunteleminen, keskustelutaitojen kehittäminen, kielellä vaikuttaminen 

● Kuvataide: kuvallinen dokumentointi, kuvan käyttäminen vaikuttamisen välineenä 

● Vieraat kielet: Veteen ja ympäristöön liittyvä sanasto, vaikuttamisen harjoitteleminen 

vieraalla kielellä, osallisuuden ja aktiivisen vaikuttamisen harjoittelu 

● Mukaan voi tulla muitakin oppiaineita riippuen siitä, mitä oppilaat nostavat esiin ja miten he 

haluavat eri ilmiöitä työstää. 

● Laaja-alainen osaaminen: 

• L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

• L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

• L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
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Käytettävät digitaaliset välineet 

iPadit, kannettavat tietokoneet, mikrofonit. Muiden digitaalisten välineiden (esim. Lego-robotit) 

käyttö tarkentuu oppilaiden kiinnostuksen mukaan. 

 

Arviointi 
Arviointi toteutetaan kokonaisuuden aikana ja sen jälkeen kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Koska 

kokonaisuudessa on mukana hyvin eri ikäisiä oppilaita, eri oppiaineiden sisältöjen sijaan 

kokonaisuudessa painottuvat työskentelytaidot ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueet.  

 

Toiminnan kuvaus ja aikataulutus  

Kerta 1 / oppitunti (vko 1) 

 

Tarvittavat välineet 

 Muovikassi 

 

Tavoite 

Kokonaisuuteen ja luovaan toimintaan virittäytyminen 

 

Kuvaus 

• Ideariihi: keksitään muovikassille uusia, monipuolisia käyttötapoja. 

 

Kerta 2 / oppitunti (vko 2) 
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Tarvittavat välineet 

 kamerat (iPadit, kännykät tms.) 

 

Tavoite 

Kartoitetaan lähiympäristön vesiin liittyviä ongelmia sanoin ja kuvin. 

 

Kuvaus 

• Jalkaudutaan lähiympäristöön ja tarkastellaan siellä olevia vesialueita.  

• Ohjataan oppilaita havainnoimaan ja kuvaamaan alueilla ilmeneviä ongelmia. 

 

Kerta 3 / oppitunti (vko 3) 

 

Tarvittavat välineet 

• Padlet -seinä 

• mobiililaitteet 

 

Tavoite 

Havaintojen siirtäminen yhteiselle alustalle. 

 

Kuvaus 

• Liitetään havaituista ongelmista kuva ja lyhyt kuvaus yhteiselle Padlet -seinälle, jotta kaikki 

voivat tutustua kaikkien ongelmiin. 

• Tässä välissä koulun ympäristöraati valitsee esillä olevista ongelmista kahdeksan, joita 

työstetään eteenpäin. 
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Kerta 4 / oppitunti (vko 4) 

 

Tarvittavat välineet 

• Valitut kahdeksan ongelmaa kuvineen 

• lappuja 

 

Tavoite 

Ratkaisujen ideoiminen ongelmiin esim. 8x8-menetelmällä 

Kuvaus 

• Ideariihi: ideoidaan mahdollisia ja mahdottomia ratkaisuja oppilaiden esille nostamiin 

ongelmiin.  

• Valitut 8 ongelmaa jaetaan luokkatasoille (1.-2. lk:t 2 kpl, 3.-4.lk:t 3kpl, 5.-6.lk:t 3kpl).  

• Luokat ideoivat joka ongelmaan 8 ratkaisuehdotusta.  

 

 

Kerta 5 / oppitunti (vko 5)      
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Tarvittavat välineet   

• Ratkaisuehdotukset 

 

Tavoite 

Ratkaisuehdotusten esittely 

 

Kuvaus 

• Ryhmät esittelevät ratkaisuehdotuksensa toisille.  

• Luokkatasoparit valitsevat haluamallaan tavalla esityksistä yhden ratkaisun/ongelma.  

• Valitut ehdotukset viedään ympäristöraatiin, joka valitsee ehdotuksista yhden/kaksi 

toteutettaviksi. 

 

Kerta 6 / oppitunti (ympäristöraati, syksy 2018) 

Tavoite 

Toteutettavan ehdotuksen valitseminen ja työstäminen loppuun. 

 

Kuvaus 

• Ympäristöraati työstävää ehdotukset toteutukseen saakka.  

• Ehdotuksesta riippuen koko koulu osallistuu toteutukseen mahdollisuuksien mukaan. 

 

Arviointi projektin toteutuksesta 
• Hyvää oli se, että saimme innostettua mukaan kaikki luokka-asteet. Varsinaista 

kokonaisuutta edeltänyt opiskeluvaihe, johon sisältyi muun vesiaiheisen opiskelun lisäksi 

HSY-kummin pitämät tunnit oppilaille sekä koulutus opettajille, olivat MOK-kokonaisuuden 

kannalta oleelliset ja hyvin onnistuneet. Padlet -seinä, johon oppilaiden havaintoja koottiin, 

oli toimiva ratkaisu. Kaikki pääsivät pienellä vaivalla seuraamaan kokonaisuuden etenemistä 

ja muiden tekemiä havaintoja. Tämä lisäsi keskustelua ja yhteistöllisyyden tunnetta 

oppilaiden välillä. Saimme kollegoilta hyvää palautetta siitä, että suunnitelma oli selkeä ja 

helposti seurattava. Opettajien kuormaa vähensi se, että heillä oli pääsy suunnitelmaan ja 

aikatauluihin. Opettajat kokivat hyväksi myös sen, että kokonaisuuden osat sai toteuttaa 

viikon sisällä silloin, kun se luokalle/luokkatasolle parhaiten sopi. 

• Arvioinnin suunnittelu jäi hiukan ylimalkaiseksi, se olisi kannattanut tehdä tarkemmin 

etukäteen. Samoin etukäteen olisi kannattanut miettiä, tähdätäänkö innovatiivisiin, mutta ei 
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välttämättä toteutuskelpoisiin ratkaisuihin vai konkreettisiin, toimiviin ja toteutettaviin 

ratkaisuihin. Nyt tämän ratkaisun tekeminen jäi kunkin luokanopettajan tehtäväksi ja 

luokista/luokkatasoilta tulleet ehdotukset olivat keskenään kovin erilaisia. 
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	Kuvaus

	4.-5. kerta/aihe: Tavoitteiden asettelu, rajoitteiden määrittely
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	6.-7. kerta/aihe: Innovaatioiden työstäminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	8. - 9. kerta / oppitunti: How to make Pyörö green again? / Vertaisarviointi
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	(10. kerta / oppitunti: Keksintökohteen päättäminen, vapaaehtoinen resurssien puitteissa)
	Tarvittavat välineet
	Kuvaus



	Minun ekotekoni
	Tekijät: Sini Fennander, Jirka Korhonen ja Nina Tykkynen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, Taipalsaari
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kuvia projektin varrelta


	Alkuopetuksen teknomokki
	Tekijät: Anu Pietilä, Pia-Riitta Marjala, Kaija Kyllönen, Rajakylän koulu, Oulu
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. kerta: Yhteinen aloitus salissa (60 min)
	2.-5. kerta: Pajatunnit 4x75 min
	BeeBot -paja
	Edison -paja
	Ohjelmointileikit salissa
	Laskutarinat hahmoilla ja code.org

	6.-7. kerta: Oman valinnan paja (2 x 75min)
	8. kerta: Yhteinen lopetus salissa (60min)

	Arviointi projektin toteutuksesta

	Luovat kortit- materiaalista ideoiksi
	Perustiedot

	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet

	Arviointi
	Opettajat antoivat suullista palautetta ja kannustusta koko MOKin ajan.
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. päivä: Ryhmäytyminen ja aiheeseen virittäytyminen, 3*45min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2. päivä: Suunnittelu ja alustavien tehtäväkorttien valmistaminen, 3*45min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	3. päivä: Tehtäväkorttien puhtaaksikirjoitus ja ryhmätyötaidot, 2*45min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	4. päivä: Tehtäväkorttien viimeistely, 45min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. päivä: Tehtäväkorttien testaus, 3*45min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	6. päivä: Työskentelyn koonti, arviointi ja päätös, 45min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Pohjoismaista muotoilua
	Tekijät: Herkko Holopainen ja Laura Ronimus, Rajakylän koulu, Oulu
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. Päivä 2x75:
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	4. päivä yht. 5x75min
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. päivä 2x75min:
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Arviointi projektin toteutuksesta


	Yrityskylä
	Tekijät: Tomi Hillukkala, Rajakylän alakoulu, Oulu
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Arviointi projektin toteutuksesta

	Kässän digipolku
	Tekijät: Tarja Enbuska ja Jorma Turunen, Viirinkankaan koulu, Rovaniemi
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. vaihe
	Tarvittavat välineet

	2.. vaihe
	Tarvittavat välineet
	Tavoite



	Logo Etelä-Hervannan koululle
	Tekijät: Kirsi Teikari ja Outi Etu-Seppälä, Etelä-Hervannan koulu, Tampere
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	2. kerta / tiistai 10.4. (2h)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus



	Valoa elämään
	Tekijät: Jesse Jarva, Vuoniityn peruskoulu, Helsinki
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Kerta 1 / oppitunti: Historia / virittäytyminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 2 / oppitunti: Kuvataide / ideointi ja suunnittelu
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 3 /   oppitunti: Fysiikka / valon fysiologiaa
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Oppitunti 3: Kuvataide / muottien valmistus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 4 / oppitunti: Tekninen työ / valaisinkuoren valmistus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 5 / oppitunti: Tekninen työ / valaisinelektroniikan valmistus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 6 / oppitunti: Kuvataide / tuotosten viimeistely ja dokumentointi
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 7 / oppitunti: Koulun ulkopuoliseen toimintaan tutustuminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 8 / oppitunti: Yhteistoiminnallinen palaute- ja vertaisarviointikerta.
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Minitalo
	Tekijät: Pekka Rissanen, Pekka Ylönen ja Mari Nyyssönen, Minna Canthin koulu, Kuopio
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Tammikuu 3x2h: 1. ideointi ja suunnittelu
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Helmi-maaliskuu 7x2h: 2. talon rakentaminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Huhti-toukokuu 7x2h: 3. sisustussuunnittelu, kalustaminen ja sisustaminen.
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi

	VERISURE
	Teemu Kemppainen, Tero Ylä-Outinen, Kimpisen koulu, Lappeenranta
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Kerta 1 / oppitunti: aihe / vaihe
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 2 / oppitunti: aihe / vaihe
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Toteutuneen projektin arviointi

	Ympäristö
	Tekijät: Johanna Hinkula, Mervi Junttila ja Anne Kallinen-Juopperi, Kaakkurin koulu, Oulu
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	kerta 1/ oppitunti: Virittäytyminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 2 / oppitunti:
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 3 / oppitunti: aihe / vaihe
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Korut
	Tekijät: Katariina Lauri-Spets, Ainiovaaran koulu, Ylitornio
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Oppiaineet
	Tavoitteet

	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1.kerta
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2.kerta
	Tarvittavat välineet
	Tavoite

	3. ja 4. kerta
	Tavoite
	Kuvaus
	Tavoite
	Kuvaus

	6. ja 7. kerta
	Tavoite
	Kuvaus

	8. tunti
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Terveellinen ravinto
	Tekijät: Auli Heikkilä, Susanna Jussila ja Tiina Kallio, Sallatunturin koulu, Salla
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet

	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Kerta 1: tunnin alussa pieni tuokio: Oma mittaus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 2 (1-5 oppituntia): Posterin tekeminen omasta aiheesta
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	Oppilaiden tuotokset:

	Kerta 3 (3 oppituntia):
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	Oppilaiden tuotokset:

	Kerta 4 (2 oppituntia): Arviointi
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Kerta 5 / 2 oppituntia:
	Tavoite
	Omia huomioita



	Pakohuone
	Tekijät: Leena Venho ja Outi Potila, Metsäkylän yhtenäiskoulu, Ylöjärvi
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Oppitunti 1: Ideointi
	Tavoite
	Kuvaus

	Oppitunti/vaihe 2: Suunnittelun alku
	Tavoite
	Kuvaus

	Oppitunti/vaihe 3: Suunnittelu jatkuu
	Tavoite
	Kuvaus

	Oppitunti/vaihe 4: Materiaalin tuottaminen
	Tavoite
	Kuvaus

	Oppitunti/vaihe 5: Toteutus
	Tavoite


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Luolamiesten jäljillä
	Tekijät: Heli Vuorenmaa, Kari Tampsi, Mika Vilen ja Kirsi Ahonen, Kauhajoen yhteiskoulu, Kauhajoki
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. Kerta: maantieto
	Tavoite
	Kuvaus

	2. Kerta: matikka
	Tavoite
	Kuvaus

	3. Kerta: Valmistelut käsityö ja kotitalous
	Tavoite

	4. Kerta: Retki huhtikuussa ke 18.4.
	Tavoite
	Kuvaus



	Tuotesuunnittelu-projekti
	Tekijät: Noora Friman, Juha Kokkonen ja Maarit Rintamäki, Etelä- ja Pohjois-Hervannan koulut, Tampere
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Viikko 1: 1. oppitunti: Alustus ja virittäytyminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	Viikko 1: 2. oppitunti: Projektin suunnitelma ja aikataulut
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Viikko 4: 1. oppitunti: Mainonta
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Viikko 4: 2. oppitunti: Kielen keinot mainonnassa
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Viikko 4: 3. oppitunti: Kuvan keinot mainonnassa
	Tarvittavat välineet
	Tavoite

	Viikko 5: 1.–3 oppitunti: Oman mainonnan suunnittelu ja toteutus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	Viikko 6: 1.–3 oppitunti: Oman mainonnan suunnittelu ja toteutus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 7.-9. -luokat
	1. TUNTI (2 x 45min.): Ideasta suunnitelmaksi – aloitus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2.-4. TUNNIT (6 x 45min.): Ideasta suunnitelmaksi - Inkspace
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. TUNTI (2 x 45min.): Työskentelyä TUTLabissa
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus 7.-9. -luokat
	KUVATAIDE – Tuotepakkaus ja mainonta
	1. TUNTI (2 x 45min.): Tuotepakkaus ja mainonta
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2. TUNTI (2 x 45min.): Tuotepakkaus ja mainonta
	Tarvittavat välineet
	Kuvaus


	Käsityö TN- tuotesuunnitteluprosessi, digitaalinen suunnittelu ja tuotteen valmistus
	1. TUNTI (3 x 45min.)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2. Tunti (3x45 min)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	3. Tunti (3x45 min)
	Tavoite
	Kuvaus

	4. Tunti (3x45 min)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Energia yhteiskunnassa
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Käytettävät digitaaliset välineet
	Tavoitteet

	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1.kerta / oppitunti: Sway / välinehallinta
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2. kerta / oppitunti: Aiheen esittely ja työstön aloittaminen / ideointi
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	3. kerta / oppitunti: Työskentelyn aloittaminen / tuotoksen kirjaaminen Swayhyn
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	4. kerta / oppitunti: Aiheen työstön jatkaminen / tuotoksen kirjaaminen Swayhyn
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. kerta / oppitunti: Aiheen viimeistely / tuotoksen kirjaaminen Swayhyn
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. kerta / oppitunti: Töiden esittely / tuotoksen jakaminen koko ryhmälle
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Digikeksijät
	Tekijät: Laura Kahlos, Irene Nyholm ja Jari Haiko, Hiidenkiven peruskoulu, Helsinki
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet

	Sisällöistä
	Käytettävät digitaaliset välineet ja ohjelmat

	Arviointi
	Arviointi projektin toteutuksesta
	Arviointia projektin toteutuksesta

	Kierrätys innovaatioprosessi
	Tekijät: Marjo Harakka, Tanja Lintu ja Erno Närhi, Riistaveden koulu, Kuopio
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus ja aikataulu
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	Kerta: Opettajien orientaatio (joulukuu 2017)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2. Kerta: Opettajien suunnittelupalaveri (tammikuu 2018)
	Tavoite
	Kuvaus

	3. Vaihe: Oppilaiden orientaatio ja luovaan ajatteluun virittäytyminen (tammi-helmikuu 2018)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	Tavoite
	Kuvaus
	Tavoite
	Kuvaus

	6. Vaihe: MOK-päivät: kierrätys
	Tavoite
	Kuvaus
	1.-3. -luokkien kirpputoritapahtuma
	4.-6. -luokkien kierrätyskokonaisuus: muovi
	Yläkoulu: Tuunaus ja uusiokäyttö, ruokahävikki
	Yläkoulu: Kirpputori
	Yläkoulu: Ekologinen elämäntapa
	Yläkoulu: Kierrätystaide
	Yläkoulu: Kierrätysaiheinen kampanja / mainos


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Maidon reitti
	Tekijät: Arja Juuti ja Saara Nousiainen, Ruokolahden kirkonkylän koulu, Ruokolahti
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1.kerta: Vierailija MTK sekä erilaisten maitojen tutkiminen (45min/ ryhmä)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2.kerta: Millaisia ruokia maidosta saadaan? -tiedonhankinta (45min)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	4. kerta: Maitopurkkiaskartelu (4x45min)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. kerta: Vierailu maitotilalle (3x60min sis. matkat)
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Liiku akku täyteen!
	Tekijät: Irmeli Jauho, Heini Puroharju, Tuija Ravattinen ja Villeveikko Tuikkanen, Joutsenon koulu, Lappeenranta
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. vaihe: Virittäytyminen
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	2. vaihe: Micro:bit tutuksi
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	3. vaihe: Ideointi
	4. vaihe: Toteutus
	5. vaihe: Arviointi
	6. vaihe: Projektin koonti


	Ihminen
	Perustiedot
	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet
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	Toteutus
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	Huhti-toukokuu
	1. kerta
	2. kerta
	3. kerta
	4. kerta
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	6. kerta

	Tulossa vielä:
	7. kerta
	8. kerta


	Arviointi projektin toteutuksesta

	Kotiseutuni Pihtipudas
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	Kokonaisuuden kuvaus
	Kokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja välineet
	Oppiaineet
	Tavoitteet
	Käytettävät digitaaliset välineet

	Arviointi
	Toiminnan kuvaus ja aikataulutus
	1. vaihe: Henkilökunnan orientointi 21.3.2018
	Tarvittavat välineet
	Tavoite ja kuvaus

	2.  vaihe: Aihealueen valinta, vko 12
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	3. vaihe, vko 13, Oppilaiden jako työpajoihin
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	4. vaihe, Työpajatoiminta 4.4
	Tarvittavat välineet
	Tavoite
	Kuvaus

	5. Vaihe, 16.-17.4.2018
	6. Vaihe Tuotokset esille


	Värkkäämö sydämessäni
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	Suomen kieli (4h):
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	Joidenkin työpajojen kuvauksia ja kuvia:
	Kemia: itse tehdyn saippuan valmistus
	Kotitalous: jätteet + Lapeco
	Tekstiilityö: vanhojen essujen kierrätys
	Tekninen työ: naulakkokoukku
	Suomen kieli: pakina
	Matematiikka: koodaus
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	Vesi: Selvä! Innovaatioprosessi
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