
Hyötykasvi-paketti luokille 5-6 

 Osallistava ja moniaistillinen tutustuminen hyötykasvien maailmaan 

Tavoitteet (OPSin 

sisällöt) 
Oppilaat pohtivat omaa kulutustaan, hakevat tietoa ja tutkivat erilaisten hyötykasvien 
tuotantoprosessia ja elinkaarta vertaisoppimisen avulla. (L1; ympäristöoppi T3, T4) 
 
Oppilaat etsivät ja havaitsevat tuttuja kasveja ja niiden osia ympärillään olevista tuotteista, 
pohtivat keinoja oman kulutuksen vähentämiseen ja toteuttavat itse suunnittelemansa 
kulutuskriittisen mediatempauksen (esim. antimainos, vaikuttava video). (L7; ympäristöoppi T3, 
T4, T10, T16) 
 
Kokonaisuus soveltuu ympäristöopin sisältöalue S6:n yhteisen vaikuttamisprojektin 
toteutusalustaksi. 

Pohjustus (ennen 

vierailua) 
60 min. 

Oppilaat pohtivat pareittain tai pienryhmissä erilaisia syitä esineiden omistamiseen (ks. 
erillinen tiedosto, tavaratehtävä). Pohditaan, mikä saa meidät haluamaan tiettyjä tavaroita. 
Pohditaan yhdessä, mistä ne tavarat tulee - millaisia raaka-aineita tavaroihin on käytetty? 
Tärkeää on huomata, että mitkään tavarat eivät ilmesty tyhjästä - materiaali on aina 
ympäristöstämme otettu. Huomataan, että lähes jokaisessa tavarassa on jossain vaiheessa 
käytetty jotakin kasviperäistä (mistä muovi on peräisin - mistä öljy on peräisin?).  
 
Ennakkotehtävänä jaetaan jokaiselle parille tai pienryhmälle oma hyötykasvi Botanian listalta 
(ks. erillinen tiedosto, ennakkotehtävä). Kasveista lähdetään etsimään tietoa ohjeistuksen 
mukaan ja valmistaudutaan ryhmän kanssa kertomaan kasvista lyhyesti vierailun aikana - 5-10 
min. 
 
Tarvittavat materiaalit: tavaratehtävä, ennakkotehtävä 

Osallistava 
vierailu Botanialla 
30/60 min. 

Luokka saapuu Botanialle ja saa aulasta käyttöönsä hyötykasvikortit ja opastuskorin. 

Opettaja jakaa hyötykasvikortit oikeille pareille tai pienryhmille valitun kasvin mukaisesti. 
Vierailun tueksi löytyy myös kasvihuonekartta, josta kasvien paikat selviävät. 

 
Oppilaat etsivät oman kasvinsa ja valmistautuvat esitykseen 5-10 min. kasvinsa luona 
taustatietojensa ja saamansa hyötykasvikortin tietoja apuna käyttäen. Oppilaat saavat tuekseen 
opastuskorista omaan kasviinsa liittyvät maustepurkit, jotka he voivat laittaa kiertämään 
esityksensä aikana muille oppilaille.  Opastuskorien materiaalien käyttöön on oma ohjeistus, 
joka löytyy korista. 
 
Esityksen valmistelun jälkeen luokka kokoontuu tropiikissa papukajiahäkkien luona ja lähtee 
yhdessä kiertämään kasvihuoneita. Luokka pysähtyy sellaisen kasvin kohdalle, josta on 
valmisteltu esitys ja seuraa tarkkaavaisesti. Jokaisen esityksen jälkeen opettaja huolehtii, että 
käytetyt opastuskorimateriaalit palautetaan opastuskoriin. 
 
Vierailun lopuksi oppilaat näyttävät Botanian aulan magneettikartasta, mistäpäin maailmaa oma 
hyötykasvi on peräisin. 

Syventyminen & 
soveltaminen 
(vierailun jälkeen) 
45 
min.+  projektityö 
2-3h 

Lähdetään syventämään kokemusta mahdollisimman pian vierailun jälkeen etsimällä omasta 
ympäristöstä tuotteita, joissa on käytetty Botanialla esiteltyjä tai muuten tuttuja kasveja. 
Oppilaat tekevät viikon ajan kartoitusta tuotetaulukkoon (ks. tiedosto, salaperäiset raaka-
aineet), johon he selvittävät kohtaamiensa esineiden tai elintarvikkeiden sisällön/materiaalit. 

Opettaja voi ohjeistaa etsimään tuotteita esimerkiksi kaupasta, kotoa kaapeista, 
luokkahuoneesta, harrastuksista jne. Voidaan yhdessä keksiä esimerkkejä ja opastaa niillä 
taulukon täyttämistä. Viikon jälkeen tehtävää tarkastellaan yhdessä. 
 
Huomataan, miten paljon ympärillämme on tuotteita, joihin on käytetty kasveja, joihin 
tutustuttiin. Pohditaan, miltä tämän asian huomaaminen tuntuu. Pohditaan kuormitusta 
ympäristölle tekemällä tehtäviä liittyen ekologiseen selkäreppuun ja viedään pohdinta 
globaalille tasolle (ks. tehtäviä) Tärkeää on tarkastella karttaa ja raaka-aineiden alkuperää, 

kun pohditaan kuljetuksen ympäristökuormaa. 
 
 
Suunnitellaan omassa pienryhmässä keino auttaa ihmisiä huomaamaan sama asia ja 
kiinnittämään enemmän huomiota omaan toimintaansa ja kulutukseensa. 

Vaikutuskeinoista puhuttaessa voidaan keskustella mainostuksen tavoitteista. 

https://www2.uef.fi/documents/1169029/1169034/elinkaari_ja_reppu.pdf/362c247a-b4f8-4280-9ee8-a08460c7089f


Itsereflektio ja 
arviointi 
(vastaukset eivät 
pääasia, vaan 
kysymyksen 
esittäminen ja ajan 
antaminen 
pohdintaan) 

Miltä tehtävä/vierailu sinusta tuntui? 
Miten hyvin pystyit keskittymään? 
Mitä kaikkea me opittiin? 
Miten suunniteltu vaikutuskeino onnistui? Toimiko se? 
Miten voisimme vielä vaikuttaa lähiympäristöömme? 
Vaikuttiko työskentely omaan toimintaan, miten? 

Ehdotuksia 
jatkotyöskentelyä 
varten 

Tutustutaan sokerin terveysvaikutuksiin ja tehdään piilosokeritutkimus käyttäen esimerkiksi 
tuotetaulukkopohjaa. 

 


