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Tiivistelmä
Kananpoikien elämän synnyn kautta vaikuttuminen ja vaikuttaminen. Kahdeksasluokkalaiset hautovat hautomakoneella kananmunista tipuja, hoitavat niitä
kolmisen viikkoa. Projektia hyödynnetään koulun monialaisessa oppimiskokonaisuudessa.
Oppiaineet: UE (katsomusaineet), AI, KU, TN, BG, Viestintä
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, erityisesti: L2, Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu; L7, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen
Kouluaste: yläkoulu tai yhtenäiskoulu
Luokkataso: 8lk vastuuoppilaat, muut mahdollisuuksien mukaan
Kokonaiskesto: 2 kk, eläintenhoidon voisi toteuttaa esim. kerhotuntien kautta
Oppituntien sisällä olevat projektit kestoltaan erilaisia

Lähtökohdat
Kanapoikien elämänvaiheiden kautta
hoitoryhmälle syntyy omakohtaienen
kokemus elämän ainutkertaisuudesta
ja ryhmän jaetusta vastuusta.
Projektin eri vaiheet tarjoavat monipuoiset mahdollisuudet hyödyntää tipuja
eri oppiaineissa.
Erilaisilla oppijoilla on mahdollisuus
hankkia tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita eri oppiaineiden muodostamasta
oppimiskokonaisuudesta. Kananpojat
ovat hankkeen eri osia luontevasti yhdistävä teema.
Keskeiset teemat: luonnon monimuotoisuus ja eläinten oikeudet,
elintarviketuotanto, kuluttajan etiikka,
kehitysbiologia

Oppimistavoitteet
Ajattelua ja oppimaan oppimista mahdolistavat esim. opetuskeskustelut ja
mielipidekirjoitusten laatiminen.
Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua edistävät luova kirjoittaminen ja vaikkapa draaman käyttäminen. Sosiaaliset taidot kehittyvät vertaisryhmässä ja suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin. Yllättävien haasteiden ja
ristiriitojen sieto- ja ratkaisukyky kehittyy.
Monilukutaitoa vahvistavat monipuoliseen lähdemateriaaliin perehtyminen ja
arviointi. Hankitaan perustiedot kanojen kasvusta ja lajityypillisestä elämästä,
saadaan kokemus elämän synnystä ja ainutkertaisuudesta, yksilön vastuusta
ja vaikutusmahdollisuuksista.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista vahvistavat hankkeessa monipuolinen viestintä ja uusien alustojen käyttäminen digiympristössä. Koulun tiloissa
toteutetaan näyttely, jossa on oppilaiden julisteita: monipuolista informaatiota kuvin ja tekstein, sekä 3D-havainnemallein esitetään häkkikanan elinolosuhteet. (esim. ilmapalloja häkissä)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden luominen vahvistuvat
yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja ryhmän jäsenten kanssa. Vaikuttamista
omassa yhteisössä sekä yhteiskunnassa harjoitellaan tiedottamisen ja oppilastuntien muodossa. Omakohtaisen kokemuksen ja elämyksen kautta kestävä
kehitys koetaan henkilökohtaisella tasolla. Tavoitteena kyky tehdä kuluttajana
kestäviä valintoja ja vaikuttaa lähiyhteisön elämään.
Työelämätaidot ja yrittäjyys vahvistuvat eläintenhoitotyössä ja tutustuttaessa
yhteistyökumppaneiden toimintaan. Tutuksi tulevat erilaiset siipikarjan/munien
tuotantotavat ja niiden vaikutus eläinten hyvinvointiin.

Valmistelut ennen toteutusta
-

Yhteistyökumppanin löytäminen: maatila/ kotitarvekanala
Siipikarjaan liittyvät luvat ja säädökset
Sopivat ajankohdan löytyminen; päivittäinen sitoutuminen
noin kuudeksi viikoksi
Tavoitteiden täsmentäminen
Osallistujien valinta: sujuvan yhteistyön ja riittävän “työvoiman” kannalta
sopiva hoitoryhmän koko on.16 oppilasta eli 8 paria (lyhytkurssi tai kerho)
Ajankohdan valinta: osallistujien aikaresurssit, hedelmöitettyjen munien
saatavuus, poikasten sijoittaminen uuteen kotiin
Tilaratkaisut: valoisa, rauhallinen ja valvottu paikka, mielellään kameravalvottu alue. Joko avoin /julkinen tai suljettu tila.
Oppimiskokonaisuuteen valittavat oppiaineet ja oppilaat

Siipikarjaan liittyvät luvat
ja säädökset
Sopivat ajankohdan löytyminen; päivittäinen sitoutuminen noin kuudeksi
viikoksi

Tavoitteiden
täsmentäminen
Osallistujien valinta: sujuvan yhteistyön ja riittävän “työvoiman” kannalta
sopiva hoitoryhmän koko on.16 oppilasta eli 8 paria (lyhytkurssi tai kerho)
Ajankohdan
valinta:
osallistujien
aikaresurssit,
hedelmöitettyjen munien saatavuus, poikasten sijoittaminen uuteen kotiin
Tilaratkaisut: valoisa, rauhallinen ja
valvottu paikka, mielellään kameravalvottu alue. Joko avoin /julkinen tai
suljettu tila.
Oppimiskokonaisuuteen valittavat
oppiaineet ja oppilaat
Muut yhteistyökumppanit, esim. päivälehti tai paikallisradio

Tietotekniset
välineet
- WhatsApp, yhteydenpito
- Instagram, ajankohtaistiedotus ja
seuranta ulkopuolisillekin
- Padlet, ideoiden ja palutteen
kerääminen
- Prezi, projektin dokumentointia

Aikataulu ja
työskentelyvaiheet
Suunnitteluvaiheessa opettajat valitsevat mukana olevat oppiaineet,
jonka jälkeen selvitetään muut osallistujat ja selvitetään henkilöiden halu
sitoutua ja kyky osallistua. Hankitaan
muut yhteistyökumppanit.
Vastuutehtävien jaossa oppilaiden
kanssa pyritään antamaan jokaiselle
mahdollisuus osallistua tavoitteidensa
ja kykyjensä mukaan.
Ajankohtaa valittaessa otetaan huomioon yhteistyökumppanien mahdollisuudet, koulun lukujärjestykset ja
vältetään loma-aikojen osumista projektiviikoille.
Varataan koulusta sopiva tila, sovitaan miten rakennetaan “kanala” ja
hankitaan hautomakone. Varmistetaan voimassaolevat säädökset ja viranomaismääräykset.

Toteutus
- opettajista muodostuu projektitiimi joka vastaa kanateeman hyödyntämisestä projektiviikkojen aikana omilla monialaisien oppimiskokonaisuuksien
oppitunneilla
- oppilaista koottu hoitoryhmä ja vastuuopettaja sitoutuvat huolehtimaan
eläimistä
- lupien hankinta (elintarvikevalvonta, kunnaneläinlääkäri, Maaseutuhallinto/
Evira)
- rakentaminen (suunnittelu, materiaalien hankinta, kanalan rakentaminen
(terraario: valoisa, tuulettuva, rauhallinen, erillinen suojapaikka, lämpölamppu, ruoka- ja juoma-astia) Meillä terraario oli 0,5 x 2m, osittain lasiseinäinen, katossa rastasverkko.
- hautomakoneen ostaminen/vuokraaminen, munien hankinta ja hautominen
(21 vrk)
- eläinten hoitaminen (kanalan koosta riippuen n. 3 viikkoa) päivittäin: vesi,
ruoka, hiekka, eläinten hyvinvoinnin varmistaminen /viikoittain: kutterinlastujen vaihtaminen, alussa syömään opettaminen
- yhteydenpito maatilalle (munien noutaminen, tuoreina, lyhyt kuljetusmatka
suippopää alaspäin, tipujen palautus, tiedot kanojen myöhemmistä
vaiheista)
- tiedotus koulussa ( blogi, Prezi, facebook,ThingLink tms.) ja yhteydenpito
mediaan (oppilaan artikkeli lehdessä, toimittajavierailu tms.)
- näyttelyn rakentaminen koulun tiloihin, esim. kanalan yhteyteen
- oppilaiden valmistelema oppitunti ja näyttelyn esittely alakoululaisille tai
eskareille. Näyttelyssä oli julisteita erilaisista muna - ja broilertuotanto
tavoista. Perustietoa kanan historiasta ja elämästä. Ilmapalloista voi tehdä
3D-mallin, miten ahtaasti häkkikanat elävät tai teipata lattialle A3-alueen:
“Seiso tässä vuosi niin tiedät miltä häkkikanasta tuntuu”. Apuna käytimme
kanatieto.fi -materiaalia.

Oppiaineiden työnjako, soveltaen opettajien
kiinnostusten mukaan
USKONTO
eettinen pohdinta, motivointi, tiedonhankinta, vaikuttaminen, draama,
esittelyoppitunnin valmistelu
[esimerkkitoteutus:opettajan oman innostuksen taustalla olevien kokemusten jakaminen, parityönä tiedonhankintaa, esimerkkilaskelmia
eettisesti vastuullisemman valinnan (luomumunat, kananliha) vaikutuksista perheen talouteen, “kanatieto” lehteen tutustuminen, gallupissa
kadunmiehen asenteiden ja tietojen kartoitusta yhdessä laadittujen
kysymysten pohjalta, kokemusten jakaminen opetuskeskustelussa]
							
KIRJALLSUUS
kirjoitelmat, julisteet, draama [mielipidekirjoitus, kokemus kanapojasta
omalla kädellä - luova kirjoittaminen heränneiden tunteiden pohjalta,
flash mob - esitys kaupungilla]
VIESTINTÄ
lyhytelokuva, tiedotus, dokumentointin ja esittelyoppitunnin toteutus
KUVATAIDE
julisteet, elävästä mallista piirtäminen, ihannekanalan suunnittelu
BIOLOGIA
kanan biologia, anatomia, kehitys, luonnonmukainen elämä
TEKNINEN TYÖ
kanalan rakentaminen, varusteiden hankkiminen, 3d-mallit

Prosessin arviointi
Keskusteluryhmässä (WhatsApp)
mahdollisuus prosessin reaaliaikaiseen tiedottamiseen, työn arviointiin
ja onnistumisien ja elämysten jakamiseen.
Vastuuryhmän (eläinten hoito) viikkopalaverissa sovitaan tarvittavista
käytänteistä.
Opettajien projektipalavereissa
tarkennetaan yhteistyön muotoja ja
oppilaiden ohjaamista.

Arvioinnin toteuttaminen
Pyritään antamaan oppilaille motivoivaa palautetta prosessin edetessä,
rohkaistaan ja tuetaan yllättävissä
haasteissa.
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tehtävät ja vastuut
Arvioidaan prosessia , tuotoksia ja
vaikuttavuutta (vertainen, yhteiskumppaneiden ja opettajan arvio)
Arviointi on prosessin edetessä
jatkuvaa, esim. oppilaan oppimispäiväkirjan kautta
Lopussa kaikilla on mahdollisuus
arvioida omaa, ryhmän ja opettajien
osuutta. Ensin kerätään kirjallinen
palaute lomakkeella tai Padletin
avulla. Lopuksi yhteinen projektin
päätöstilaisuus sisältäen kaikkien
hankkeeseen sitoutuneiden palkitsemisen [vanhempainyhdistyksen
kustantamat jätskit Sorsapuiston
kanatarhalla]
Voisi sisältää myös esim. kunniamainintoja erityisestä vastuunkannosta, luovien ratkaisujen keksimisestä, sitoutumisesta.
Oppiaineet sisällyttävät arvioinnin
osaksi oppiaineiden numeraalista
arviointia.

Kokemuksia

Linkkejä ja lähteitä

Projekti toteutettiin pienimuotoisesti
Sammon koulussa keväällä 2015.
Hoitoryhmä toimi “normaalisti”, oppiaineita tuli mukaan oman kiinnostuksen mukaan matkan varrella.
Innostus ja kiinnostus projektia kohtaan yllätti. Projektin ulkopuolisten
suhtautuminen yllätti, moni näki kanassa vain “nugetin”. Vaikka oppilaat
olivat hyvin sitoutuneita, tarvittiin silti
aikuisen selkeä vastuu ja tuki eri
vaiheissa.

http://www.kanatieto.fi/ (eläinyhdistyksen koulaismateriaalia)

Poikasten kuolemat ja niistä tiedottaminen ovat haasteellisia koko ryhmälle. Miten kerrotaan erityisoppilaille
että “vammaisena syntyneet poikaset
piti elinkelvottomina lopettaa”
Viiriäiset voisivat kasvaa kauemmin
“sisäkanalassa”, ehkä äitilintujakin
voisi olla mukana hoitamassa pikkuisia, siten olisi luonnonmukaisempi
hoito ja mielenkiintoista seurattavaa.

http://www.animalia.fi/animalia-toimii/toimintakohteet/tuotantoel%C3%A4imet/
siipikarja/erilaiset-kanalat

http://www.elaintenviikko.fi/images/tervetuloa_kanalaan_-opas_pdf.pdf
http://hautomakone.fi/ (tarvikkeita)
http://www.orivesi.fi/?pid=7382&cg=7370&sg=7382&lang=fi (lupa, maaseutuhallinto)
http://www.munanetti.net/ (keskustelupalsta, hyödyllistä tietoa, vertaistukea)
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut?a=view&productId=309
(eläinsuojelulaki)
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