
ERILAISIA SYITÄ OMISTAA ESINE TAI TAVARA – 10-15 min 
 
Ensin mietitään, mikä on esine/tavara ja keksitään yhdessä esimerkkejä niistä. 
Seuraavaksi kerrotaan, että tässä tehtävässä mietitään sitä, miksi meillä on erilaisia 
esineitä ja tavaroita. 

Tarkoituksena on tulostaa ja leikata syyt ja jakaa ne lapsille. Jaetaan lapset esim. 3 
henkilön ryhmiin, ja joka ryhmälle annetaan nämä 10 lappua sekoitetussa järjestyksessä. 
Vuorotellen nostetaan lappu, luetaan se ääneen (ohjaaja voi auttaa) ja mietitään joku 
esine syyhyn liittyen. Ryhmäläiset voivat miettiä yhdessä, mutta ensin esineen saa keksiä 
lapun nostaja. Keksitty esine kirjoitetaan syyn viereen tai takapuolelle samalle lapulle. 

Kun kaikki laput on käyty läpi ja jokaiseen syyhyn on keksitty esine, katsotaan yhdessä 
millaisia esineitä ryhmällä nyt on käytössään. Jos halutaan, voidaan yhdessä koko ryhmän 
kanssa käydä läpi pienryhmien keksimät esineet kohta kohdalta. Seuraavaksi esineitä 
pitääkin antaa pois: 
- yksi naapurin Villelle, 
- yksi Saksassa asuvalle serkulle tämän tullessa kylään, 
- yksi koulukaverille, 
- yksi tulevalle pikkusisarukselle, 
- yksi joululahjaksi jollekin tutulle 

Katsotaan, mitkä viisi esinettä ryhmä halusi säilyttää itsellään ja mitkä annettiin pois. 
Kysytään miltä esineiden poisantaminen tuntui. Voidaan myös miettiä antamisesta 
syntyvää iloa. Mietitään vielä lopuksi, mihin ihmeeseen tarvitaankaan niin paljon erilaisia 
esineitä ja tavaroita, tai leluja ja pelejä, kun ei kaikkia ehdi käyttää kuitenkaan. Tarvitseeko 
ihminen tavaroita ollakseen onnellinen? 

Tästä voidaan edetä pohtimaan erilaisten resurssien käyttöä tarkemmin ja tarkastella 
vaikkapa tavaroiden tuottamiseen kuluneita luonnonvaroja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Muisto jostain kivasta tapahtumasta 

Haluan säilyttää tavaran, koska se tuo minulle mieleen jonkun mukavan 
tapahtuman. 
 

2. Muisto jostain ihmisestä 

Haluan säilyttää tavaran, koska se muistuttaa minua tutusta, ystävästä, 
perheenjäsenestä tai kenestä tahansa. 
 

3. Velvollisuudentunto 

En oikein pidä esineestä tai pidä sitä tärkeänä, mutten voi heittää sitä pois, 
koska sen antaja voisi suuttua tai loukkaantua. 
 

4. Huvin vuoksi 
Esine on huvittava, hauska tai hämmentävä ja haluan siksi pitää sen. 
 

5. Kauneus 

Tavara on minulla siksi, että pidän sitä kauniina. 
 

6. Välttämättömyys 

Esine on minulla siksi, että tarvitsen sitä joka päivä. 
 

7. Mukavuus ja turva 

Esine tai tavara saa minut tuntemaan oloni turvalliseksi tai mukavaksi. 
 

8. Harrastus 

Esine liittyy harrastuksiini tai lempipuuhiini. 
 

9. Koulu 

Esine tai tavara liittyy koulunkäyntiin. 
 

10. Pelit ja leikit 

Esine liittyy hauskanpitoon, leikkimiseen tai pelaamiseen. 


