
Hyötykasvi-paketti luokille 7-9 

7-9 lk. Osallistava ja moniaistillinen tutustuminen hyötykasvien maailmaan 

Tavoitteet (OPSin 

sisällöt) 
Oppilaat saavat asettaa tavoitteita, osallistua työn suunnitteluun ja oman 
työskentelyprosessin etenemisen arviointiin. Oppilaat saavat tutustua aiheisiin monenlaisista 
näkökulmista ja perustella ajatuksiaan. Heitä rohkaistaan systeemiseen ajatteluun. (L1) 
 
Oppilaat pääsevät asettumaan toisen asemaan pohtimalla hyötykasvien jalostusprosessia ja 
raaka-aineiden matkaa kaupan hyllylle. (L2) 
 
Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely (L5) 
 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen – demokraattinen 
päätöksenteko (L7) 

Pohjustus (ennen 

vierailua) 
45 min (+ 45 min 
työstö). 

Oppilaat orientoituvat projektiin arvioimalla aluksi omia tietojaan ja taitojaan (ks. tiedosto, 
itsearviointilomake). Pöydälle levitetään erilaisia tuotteita kahvista, kaakaosta, banaanista, 
sokerista ja teestä (esim. suklaalevy, karkkipussi, Reilun kaupan kahvipaketti, Liptonin 
teepaketti, luomubanaani) TAI kuvia, joissa on näkyvillä tuoteselosteet.  

Oppilaat jaetaan viiteen ryhmään (asiantuntijaryhmät). Ryhmät valitsevat jonkun itseään 

kiinnostavan tuotteen. He selvittävät tuotteen elinkaaren ja keskeisen kasviraaka-aineen 
tuotantoprosessin vaiheet, viljelyolosuhteet ja jalostusvaiheet.  
 
Jokainen pienryhmä koostaa ja prosessoi tietoa Botanialla tapahtuvaa vierailua varten 
ohjeistuksen mukaan (ks. tiedosto, ohjeistus oppilaille). 

Tarvittavat materiaalit: Kuvat/tuotepakkaukset 

Osallistava vierailu 
Botanialla 
60 min + siirtymät 
(tuplatunti). 

Oppilaat saavat vierailun aluksi valmistautua esitykseensä etsimällä oman kasvinsa 
kasvihuoneista pienryhmissä, saavat tutustua Botanialta saataviin tukimateriaaleihin 
(hyötykasvikortit ja maustepurkit) ja kerrata pääkohtia esityksestään (10-15 min). 
Tarkoituksena on järjestää kuvitteellinen vierailu kasvien tuotantotiloilla. Oppilaat toimivat 

oman kasvinsa tuottajan roolissa. 
 

 

Oppilaat jaetaan vierailuryhmiin niin, että niihin tulee yksi oppilas kustakin 

asiantuntijaryhmästä. Vierailuryhmät kiertävät viiden kasvin luona ja jokainen oppilas esittelee 
oman kasvinsa muille (max.10 min), jolloin kaikki oppilaat saavat oppia neljästä eri kasvista 
oman kasvinsa lisäksi. 

Tuotantotilavierailussa vastuuoppilas kertoo oman kasvinsa kohdalla oman tarinansa, joka on 
valmisteltu asiantuntijaryhmässä. Oppilaan on myös osattava vastata muiden oppilaiden 
esittämiin kysymyksiin. Esityksissä on tärkeää tuoda esiin napakasti esimerkiksi: 
- kuka on kyseessä (banaanintuottaja, kahvinviljelijä…),  
- mitä kasvia viljellään,  
- millainen on viljelyprosessi,  



- millaisia jalosteita ja tuotteita raaka-aineista saadaan,  
- millaisia elinkaaria tuotteilla on,  
- paljonko myyntiä on vuodessa 
- millaisia haasteita viljelyssä kohdataan (viljely, ilmasto, sadonkorjuu, työolosuhteet, jakelu). 
 
Vierailun jälkeen oppilailla on mahdollisuus kiertää kasvihuoneissa vapaasti. Lopuksi 
kokoonnutaan aulassa tai Botanian ulko-ovella. 

Syventyminen & 
soveltaminen 

(vierailun jälkeen) 
30 min pohdintaan 
+ 90 min esityksen 
tekoon + 45 min 
esityksiin. 

Koululla palataan asiantuntijaryhmiin ja pohditaan yhdessä, millaisia haasteita eri kasvien 
viljelyssä kohdattiin ja millaisia eri ratkaisuja haasteisiin keksitään ja voidaan löytää. 

Keskustelu puretaan koko luokan kanssa. Voidaan pohtia laajemmin vaikuttamista ja 
osallistumista päätöksentekoon havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. 
 
Asiantuntijaryhmissä valitaan ensimmäisen tunnin lopuksi yksi esille noussut haaste ja sille 
yksi ratkaisu, joista ryhmä laatii kahdessa tunnissa yhteenvedon ja esityksen. Oman 

ryhmän aihe voidaan valita yhdessä käsitellyistä haasteista. Työn tavoitteena on vaikuttaa 
havaittuun epäkohtaan tai haasteeseen.  
 
Esitys voi olla ryhmän vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaan: 
- posteri 
- video kasvinviljelijän arjesta 
- kirjallinen työ (tutkielma tai tarina) 
- kasvinviljelijän blogi 
- sarjakuva 
- musiikkikappale 
- jotain muuta, mitä? 
 
Esitykset katsotaan yhdessä (45 min) ja jokainen täyttää projektin jälkeen 
itsearviointilomakkeen projektin kulusta (ks. tiedosto, itsearviointilomake). 

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

Projektin kulun arviointilomake (täyttäminen alussa ja lopussa, ks. tiedosto, 
itsearviointilomake). 

Ehdotuksia 
jatkotyöskentelyä 
varten 

Pohditaan lihantuotannon ympäristövaikutuksia ja tutustutaan ravinteikkaisiin 
kasvisruokavaihtoehtoihin. 
Tutustutaan jätteiden prosessointiin. 

 

 


