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YRITTÄJYYSPROJEKTI – HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA 

 

HANKEIDEA 

 Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) 

kanssa 

 Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen 

 Illan aikana nähdään luokkien tekemiä esityksiä 

 Illan teemana on ”Maailman ympäri yhdessä illassa” 

 Jokainen luokka osallistuisi jollain tavalla illan järjestämiseen 

 valmistamalla esitysnumeron 

 tekemällä esittelyn hyväntekeväisyyskohteesta 

 auttamalla kahvituksessa 

 kuulumalla järjestelytoimikuntaan ja hoitamalla tehtäviään siinä 

 tekemällä koristeita 

 Esitykset valmistetaan aina johonkin tiettyyn kulttuuriin liittyen 

 Hyväntekeväisyyskohde valitaan äänestyksellä, jossa oppilaat äänestävät oman suosikkinsa 

opettajien ennakkoon valitsemista kohteista 

 Jokainen luokka tutustuu hyväntekeväisyyskohteeseen tarkemmin ennen iltaa sekä hieman 

myös muihin maailman kulttuureihin erilaisten tehtävien avulla 

 

TAVOITTEET 

 Vastuun ottamisen harjoitteleminen 

 Muihin kulttuureihin tutustuminen 

 Omien esiintymistaitojen kehittäminen ja käyttäminen 

 Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi työskentely 
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 Hyväntekeväisyyden ajatuksen sisäistäminen 

 

MAHDOLLISIA ONGELMIA 

 Osallistujien innottomuus 

 Ongelmat käytännönjärjestelyissä 

 Löytyykö innokkaita vanhempia leipomaan kahvituksen leivonnaisia? 

 Mistä riittävän suuret tilat? 

 Tilan järjestely (lava, koristelut, istumapaikat, kahvitustarvikkeet yms.) 

 Raha 

 Kuka on pääorganisoija? 

 

INTEGROINTI 

 Hankeideaa toteutetaan varmasti enimmäkseen musiikin, liikunnan ja kuvataiteen tunneilla 

 Kuitenkin paljon integrointimahdollisuuksia 

 Maantiede (eri kulttuureihin ja hyväntekeväisyyskohteeseen tutustuminen) 

 Historia (eri kulttuureihin ja hyväntekeväisyyskohteeseen tutustuminen) 

 Uskonto (eri kulttuureihin ja hyväntekeväisyyskohteeseen tutustuminen) 

 Äidinkieli (markkinointi ja esitysten suunnitteleminen)  

 

YRITTÄJYYSKASVATUSPROSESSI 

 Tällä projektilla halutaan kehittää oppilaan sisäistä yrittäjyyttä (eli aloitteellisuutta, 

sinnikkyyttä, yhteistyökykyisyyttä, luovuutta ja vastuunottoa) (Kokko, 2007) 

 Oppilaan aloitteellisuutta kehitetään itsenäiseen tiedonhakuun perustuvilla tehtävillä 

(oppilaan ikä huomioon ottaen) 

 Projektissa myös oppilaille annetaan vastuuta illan toteuttamisessa, kuitenkin päävastuu 

pysyy opettajilla 
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 Oppilaiden kanssa mietitään projektin alkaessa projektin tavoitteet, opettaja tuo esiin jo 

valmiit tavoitteet  

 Tavoitteiden toteutuminen on tällöin myös oppilaille hyvin tärkeää ja heille on 

mielekkäämpää työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi 

 Näin oppilaan sinnikkyys ja tavoitteellisuus projektia toteutettaessa kehittyy 

 Projekti toteutetaan koko koulun yhteistyönä, myös kaikki hyväntekeväisyysiltaan liittyvät 

tehtävät (esityksen suunnitteleminen, kahvituksessa auttaminen, järjestelytoimikunnassa 

toimiminen ja hyväntekeväisyyskohteen esittelyn tekeminen) vaativat oppilaalta 

yhteistyötä muiden kanssa 

 Oppilaiden luovuutta vaaditaan esitysten suunnittelemisessa, hyväntekeväisyyskohteen 

esittelyn ja illan koristelujen tekemisessä 

 

AIKATAULU 

 Vko 1 

 Opettajien suunnittelukokous, jossa valitaan hyväntekeväisyyskohdevaihtoehdot, 

esityksissä esiintyvät kulttuurit ja sovitaan käytännön asioista (tila, kahvitus, 

järjestelytoimikunnan opettajajäsenet, yhteydenotto paikallislehteen) alustavasti 

 Luokissa tuodaan esille tuleva projekti ja mietitään jo yhdessä tavoitteet 

 Hyväntekeväisyyskohdeäänestys 

 Vko 2 

 Luokissa aloitetaan eri kulttuureihin tutustuminen (tätä voi tehdä useampinakin 

viikkoina, ensimmäisenä tutustutaan oman esityksen kulttuuriin) 

 Luokissa valitaan jäsenet järjestelytoimikuntaan ja avustamaan kahvituksessa 

 Vko 3 

 Luokissa tutustutaan hyväntekeväisyyskohteeseen 

 Kulttuureihin tutustuminen jatkuu 

 Esitysten suunnitteleminen jatkuu 

 Vko 4-6 

 Esitysten harjoittelua 
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 Järjestelytoimikunnan tapaamisia, joissa päätetään käytännön asioista 

 Mainosten teko ja jakaminen 

 Koristeiden tekoa 

 Vko 7 

 Käytännön asioiden oltava hoidossa 

 Jatketaan esitysten harjoittelua ja koristeiden tekoa 

 Vko 8 

 Kenraaliharjoitukset 

 Tapahtumanpaikan järjestely (istumapaikat, lava, koristelu, kahvitusjärjestelyt) 

 Esitykset (esim. 2-3 esitystä) 

 

KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

 Oppilaat saavat projektissa ottaa itse vastuuta illan toteutuksessa, jolloin he harjoittelevat 

vastuunoton taitoa 

 Muihin kulttuureihin tutustutaan esimerkiksi videoiden avulla, julisteiden teon kautta, 

erilaisten tehtävien avulla, kuunnellen eri kulttuurien musiikkia ja tutustumalla eri 

kulttuurien taiteeseen 

 Oppilaiden omia esiintymistaitoja kehitetään esityksiä harjoitellessa 

 Harjoitellessa oppilaiden esiintymiseen haetaan varmuutta, reippautta ja rentoutta sekä 

selkeää ja vahvaa ääntä 

 Yhteisen päämäärän tavoittelu on oppilaille mielekkäämpää, kun he ovat päässeet itse 

vaikuttamaan siihen, minkälainen illasta tulee ja minkälaisia tavoitteita projektilla on 

 Hyväntekeväisyyden ajatusta pohditaan oppilaiden kanssa, kun illan 

hyväntekeväisyyskohteeseen tutustutaan 

 Hyväntekeväisyyskohteen hyväksi työskentely on oppilaille tärkeämpää, kun kohde on itse 

valittu 

 

KONKREETTISET TEHTÄVÄT 
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 Ennen esitysten suunnittelua luokka tutustuu omaan kulttuuriinsa 

 Kulttuuriin voidaan tutustua kuuntelemalla sen musiikkia, tutustumalla sen taiteeseen tai 

tutustumalla kulttuurin eri piirteisiin 

 Kulttuuriin voidaan tutustua videoiden, musiikkinäytteiden, internetin tai kirjallisuuden 

kautta 

 Kuvataiteen tunnilla tutustutaan esim. afrikkalaiseen taiteeseen erilaisten kuvanäytteiden 

avulla 

 Tämän jälkeen tutustutaan paikalliseen musiikkiin 

 

 Kun paikalliseen taiteeseen ja musiikkiin on tutustuttu ryhdytään maalaamaan 

 Tehtävänä on tehdä jonkin kuvanäytteen hengessä omanlainen maalaus 

 Maalatessa taustalla soi paikallinen musiikki, joka auttaa tunnelman vangitsemisessa 

 Tällainen tehtävä sopii kaikille luokka-asteille 

 Ylemmillä luokilla tehtävät voivat pohjautua vahvemmin oppilaiden itsenäiseen 

tiedonhakuun 

 Tehtävänä voi olla esim. matkailumainoksen tai tietoiskun tekeminen 
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 Tärkeää on tutustua kulttuurin musiikkiin, taiteeseen, pukeutumiseen, tapoihin ja 

historiaan  näiden tietojen avulla voidaan alkaa rakentaa esitystä  

 

ARVIOINTIMENETELMÄT 

 Luokkien opettajat arvioivat oppilaidensa sisäisen yrittäjyyden kehittymistä projektin 

aikana 

 Myös tavoitteiden toteutumista arvioidaan 

 Projektin lopussa oppilaat tekevät itsearvioinnin ja tavoitteiden ja projektin toteutumisesta 

keskustellaan luokissa 

 Oppilaiden itsearvioinneista voidaan myös keskustella oppilaiden kanssa 

 

LÄHTEET 

 

Kokko, I. 2007. Katso kaleidoskooppiin. Kerhokeskus : Helsinki. 
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KOULUN HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA –PROJEKTI                  Itsearviointi – 5.-6. lk. 

 

Nimi ___________________________________ 

 

Seuraavassa on muutamia väittämiä, jos väittämä kuvaa sinua tai sinun toimintaasi 

 hyvin, vastaa siihen numerolla 3. 

 melko hyvin, vastaa siihen numerolla 2. 

 huonosti, vastaa siihen numerolla 1. 

 

1. Olin innokas toteuttamaan projektia. ____ 

2. Aloitin erilaiset projektiin liittyvät tehtävät aina reippaasti. ____ 

3. Työskentelin koko projektin aikana innokkaasti. ____ 

4. Minulle oli tärkeää, että hyväntekeväisyysilta onnistuu. ____ 

5. Oli mukavaa, kun projektin aikana tehtiin paljon töitä yhdessä muiden kanssa. ____ 

6. Hyväntekeväisyysillan hyväksi oli helpompi työskennellä yhdessä muiden kanssa. ____ 

7. Käytin mielikuvitusta, kun suunnittelimme esitysnumeroamme. ____ 

8. Esitysnumeron suunnitteleminen oli hauskaa. ____ 

9. Oli mukavaa, kun pääsi vaikuttamaan hyväntekeväisyysillan asioihin. ____ 

10.  Minun työskentelyni vaikutti hyväntekeväisyysillan onnistumiseen. ____ 

11. Oli mukavaa päästä esiintymään hyväntekeväisyysillassa. ____ 

12. Hyväntekeväisyysillassa minulle oli tärkeintä kerätä rahaa. ____ 

 

Kuinka hyvin mielestäni luokan tavoitteet toteutui? 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Olisiko jotain voinut tehdä paremmin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mikä oli mielestäsi hauskinta projektin aikana? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mikä oli epämiellyttävintä projektissa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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TOISEEN KULTTUURIIN TUTUSTUMINEN – tehtävä (sopii 3.-6. luokille) 

 

Mieti, mitä sinä kertoisit ulkomaalaiselle Suomesta. 

 

Etsi nyt samankaltaista tietoa Kiinasta. 

 

Miten nämä tiedot eroavat toisistaan? 

 

 

 


