
Alkupalat
1. Pohdintakysymyksiä. (Lisää aiheita väittelyosiossa)
a. Mitä kaikkea ihminen tarvitsee voidakseen hyvin? 
b. Miksi osa maailman ihmisistä näkee nälkää? 
c. Millä perusteella ruoka valitaan perheesi pöytään?
d. Millä perusteella itse valitset, mitä laitat suuhusi? 

2. Yhteydet. Listaa mielestäsi kolme suurinta ympäristöongelmaa. Kirjaa toiseksi listaksi ruoka -
aineet, joita söit lounaalla. Etsi yhteyksiä näiden listojen välille. Voit aloittaa ruoka-aineksista 
ja miettiä, mitä niiden tuottamiseen on tarvittu ja jatkaa ympäristövaikutuksiin tai voit edetä 
ympäristö ongelmista ja niiden syistä kohti ruoka-aineita. 

3. Mitä Suomessa syödään? Tutustu aiheeseen nettisivun maataloustilastot.fi/ravintotase avulla  
ja pohdi seuraavia seikkoja:

a. Mistä suomalaisen ruokavalio koostuu?
b. Miten eri ruoka-aineiden kulutustottumukset ovat muuttuneet vuodesta 1975 lähtien? 
c. Mitkä tekijät ovat voineet olla vaikuttamassa muutokseen? 
d. Miten arvelet, että suomalaisten ruokailutottumukset tulevat muuttumaan seuraavan    

30  vuoden aikana? 

4. Kuka käyttää vesi- ja ruokavarat? Selvitä worldmapper.org -sivuston karttojen avulla ruuantuo-
tannon, luonnonvarojen ja hyvinvoinnin jakaantumista maailmassa. Tutki esimerkiksi:

a. Missä kulutetaan eniten lihaa? Entä missä kärsitään eniten aliravitsemuksesta?
b. Millä alueilla makean veden varat eivät riitä väestölle?
c. Vertaa karttoja 127 (maataloudessa työskentelevät naiset) ja 121 (käytössä olevat traktorit). Mitä 

saat selville maataloudessa työskentelevien oloista eri puolilla maailmaa? Löydätkö muista kar-
toista lisätietoja aiheesta?

5. Lounaat vertailussa. Vertaa tyypillistä nepalilaista dal bat -annosta, suomalaista lounasruokalan 
annosta ja etiopialaista ruokahetkeä (kuvat wwf.fi/ruoka). Mikä niitä yhdistää ja erottaa? Kerto-
vatko ne jotain alueesta ja elintavoista?

Vastuullisia valintoja eri tasoilla
6. Ruuantuotannon ongelmat. Jakakaa oppaan viisi ateria-aukeamaa (s. 4-13) ryhmien kesken. 

Yksi ryhmä tutustuu yhden aukeaman esittelemään ateriaan sekä siihen liittyvään ympäristöon-
gelmaan. (Lisätietoa vihkon lopusta) Selvittäkää seuraavat seikat:

a. Mistä ruuantuotantoon liittyvästä ongelmasta on kyse?
b. Miten tämä ongelma näkyy kehitysmaiden ihmisten elämässä? Entä meidän elämässämme?
c. Millaisia ratkaisuja ongelmaan tarjotaan?
d. Kuinka jokainen meistä voi olla edistämässä tämän ongelman ratkaisemista?

7. Ruoka ja ammatit. Jos olisit seuraavien ammattien harjoittaja Suomessa, millä eri tavoin voisit edis-
tää ympäristön hyvinvointia työssäsi? Mitä vaikeuksia voisit kohdata uusia ideoita toteuttaessasi?

a. Maanviljelijä   b. Kalankasvattaja   c. Oy Liha ab:n tuotekehittelijä 
d. Leipomotyöntekijä  e. Ravintoloitsija   f. Elintarvikemyymälän kauppias

Piirrä kuvitteellisesta hahmostasi yksinkertainen kuva ja keksi hänelle henkilötiedot (esim. nimi, ikä, kau-
punki, työnkuva). Kirjoita keksimäsi toimet ja mahdolliset ongelmat hänelle puhekupliksi. Kun esittelet 
hahmoa ja hänen toimiaan ympäristön hyväksi voit kysellä kuulijoilta ideoita ongelmien ratkaisemiseksi. 

8. Laadi vastuullisen ruokailijan vinkkilista, johon valitset viisi mielestäsi merkittävintä ja itsellesi 
toteuttamiskelpoista vinkkiä vähemmän ympäristöä kuormittavaan ruokailuun. 

YMPÄRISTÖ-
KASVATUS

RUOKA

Aineksia väittelyihin
Ruokaan ja sen tuotantoon liittyy näkökulmia, jotka herättävät kiistelyä. Alla on muutama 
yleinen aihe, joista voitte väitellä. Selvittäkää ruokaoppaan ja nettilähteiden avulla, 
mitä lisäperusteluja väitteille tai niitä vastaan on esitetty. 

VÄITE 1: Lähiruokaa kannattaa suosia. 
Kyllä: Kotimainen ruuantuotanto työllistää 
ja on laadukasta. Pitäisi syödä mahdolli-
simman lähellä tuotettua ruokaa, jotta sitä 
ei tarvitsisi kuljetella ympäri maailmaa. 

Kyllä: Liha on erittäin ravitsevaa ja ihmi-
nen tarvitsee proteiinia voidakseen hyvin. 
Suomalaisilla eläimillä on hyvät oltavat. 
Suomalaisten kuluttama lihamäärä on 
pieni verrattuna vaikka Kiinaan. Luonnon-
laidunlihan tuotanto jopa lisää monimuo-
toisuutta. 
 

Kyllä: Jokaisella pitää olla mahdollisuus 
syödä ravitsevaa ruokaa tuloista riippu-
matta. Valtion ja EU:n tuki viljelijöille on 
tärkeä, koska siten ruoka säilyy halpana 
ja maatalouden työpaikat pysyvät Suo-
messa. 

Kyllä: Maailman väkiluku kasvaa ja kai-
kille on riitettävä ruokaa. Pienimuotoinen 
maatalous on kallista ja tehotonta. On 
kehitettävä uusiutuvaan energiaan perus-
tuvaa teknologiaa ja uusia viljelykasveja, 
jotka vaativat vähemmän lannoitteita.

Ei: Ruuantuotanto on merkittävä tulon-
lähde ympäri maailmaa ja esim. hedelmät 
ja mausteet ovat tärkeitä vientituotteita 
kehitysmaiden vähätuloisille ihmisille. 
Ympäristövaikutuksista suurin osa aiheu-
tuu tuotantomenetelmistä, ei kuljetuksista.

Ei: Proteiinia saa muustakin ruuasta ku-
ten pavuista, linsseistä ja sienistä. Maa-
ilman viljelypinta-ala ei riitä, jos kaikkialla 
maailmassa syödään yhtä paljon lihaa 
kuin Suomessa. Lihantuotanto kiihdyttää 
ilmastonmuutosta ja tuotantoeläinten 
oloissa on korjattavaa. 

Ei: Ruuantuotannon tukeminen länsi-
maissa on epäoikeudenmukaista kehitys-
maita kohtaan ja aiheuttaa vääristynyttä 
maailmankauppaa. Jos haluaa syödä 
edullisesti, se on mahdollista kasvis- ja 
kausipainotteisesti sekä itse poimien ja 
säilöen. 

Ei: Tehotuotanto pilaa ympäristöä, vie 
liikaa luonnonvaroja eikä sitä voida enää 
tehostaa. Pienimuotoinen viljely tuottaa vä-
hemmällä luonnonvarojen käytöllä enem-
män ruokaa ja pitää maaperän paremmas-
sa kunnossa. Kaupunkien käyttämättömiä 
tiloja (kattoja, seiniä, puistoja) pitäisi 
hyödyntää ruuantuotannossa enemmän.  

VÄITE 2: Pitäisikö meidän syödä lihaa vai ei?

VÄITE 3: Ruuan tulee olla mahdollisimman halpaa Suomessa.

VÄITE 4: Tehomaatalous on paras tapa tuottaa ruokaa. 

Missä minun ruokani tuotetaan?

Paljonko ruuan kuuluu maksaa?

Onko luomu paras vaihtoehto?

Onko kasvissyönti ystävieni mielestä ok?
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Voiko maailmaa muuttaa syömällä?

Millainen ruoka
on hyvää?



Tarinoita maailmalta (opas s.18-21)
Ruokaoppaan sivuilta löydät seuraavien henkilöiden tarinat, joihin voit tutustua: 

- Margaret Wanjiru Mundiat, Kenia
- Klaus Berglund, Suomi
- Kristin ja Mark Kimball, Yhdysvallat
- Damayanthi Devi, Intia
- Andrés González Aquilera, Paraguay
- Ile Uusivuori ja Matti Ylönen, Suomi (s.16-17)

9. Tarinat kertovat rohkeudesta. Pohdi seuraavia asioita:
a. Mitä tarinoiden henkilöt ovat uskaltaneet tehdä toisin kuin muut?
b. Mikä on saanut heidät muuttamaan toimintatapaansa?
c. Miten muut ihmiset ovat ehkä suhtautuneet asiaan? Millaisia kommentteja henkilö on voinut saada? 
d. Miten tarinoiden henkilöt ovat hyötyneet rohkeudestaan?
e. Minkälaisen rohkean teon sinä uskaltaisit tehdä?

10. Kerää tarinoista toimenpiteet, joilla tarinoiden henkilöt vähentävät ruuantuotannon ympäris-
tökuormitusta. Minkä maailmanlaajuisen ongelman ratkaisuun kunkin heistä toimet auttavat? 

11. Valitse yksi tarinoista ja eläydy tarinan päähenkilön elämään. Kirjoita henkilön päiväkirjaa yhden 
päivän ajalta ennen muutosta ja sen jälkeen. Voit kuvitella tai hakea lisätietoa aiheesta todenmu-
kaisemman tekstin aikaansaamiseksi. Jos aikaa on vähän, voit myös listata henkilön kuvitteellisia 
ajatuksia ennen ja jälkeen muutoksen.

Selvityksiä ja toimintaa
12. Ruokapäiväkirja. Listaa viikon ajalta, mitä kasvi- ja eläinlajeja syöt tai 
 mitä lajeja on tarvittu ruokasi tuottamiseen. Montaako lajia syöt viikon aikana?

13. Mitä ruuan ympäristömerkkejä Suomessa on käytössä? Selvitä, mitä eri merkit tarkoittavat 
kuluttajalle. Löydätkö tietoa siitä, mitä kriteereitä tuotteen pitää täyttää, jotta se saa kunkin merkin 
käyttöoikeuden? 

14. Selvitä, millaisia eettisiä tai uskontoon liittyviä ruokavalioita on olemassa. Miten niitä perustel-
laan? Voisitko itse muuttaa ruokailutapojasi jollakin näistä perusteluista?

15. Seuraa ruoka-aiheista uutisointia viikon ajan haluamassasi mediassa. (Voit myös hyödyntää 
valmiita lehtiartikkeleita netissä wwf.fi/ruoka). Koosta esille tulleista teemoista ja viesteistä mielle-
kartta. Lähde liikkeelle yhdestä mielestäsi keskeisestä aiheesta ja kokoa muut esitetyt näkökulmat 
sen ympärille. Millainen kuva ruoka-uutisoinnista selvityksesi perusteella hahmottuu? 

16. Mitä herkullista kasviksista voi valmistaa? Tutustu netin tarjoamiin ruokareseptisivustoihin. 
- Mikä on houkuttelevin kasvisruoka, jonka löydät? 
- Mitä herkullisia ruokalajeja soijasta, pavuista ja sienistä löydät? 
- Löydätkö tutuista ruokalajeista uusia ympäristöystävällisempiä versioita?

17. Lisää kalaa pöytään! Selvitä seuraavat seikat sinulle parhaiten sopivista tietolähteistä:
- Missä kotiseudullasi voisi mennä kalaan (siis missä kohtaa järven tai meren rantaa voisit kalastaa)?
- Mitä tarvitsisit kalastamiseen ja mistä voisit tarvikkeet hankkia?
- Mitä kalalajeja voisit kyseisestä paikasta saada ja miten voisit ne tunnistaa?
- Miten kala käsitellään ennen ruuanvalmistusta?
- Mitä ruokaa voisit valmistaa itse pyydystämästäsi kalasta?

18. Vastuulliset (virtuaali)nyyttikestit. Tuo nyyttäreille ruokaa, joka on mielestäsi hyvää ja 
 vastuullista. Tuotteet voi ostaa oikeasti tai kuvata kaupassa. Tutustu kaupoissa huolellisesti eri 
 tuotteisiin ja mieti tuotetta valitessasi, mikä vastuullisuusnäkökulma on mielestäsi tärkein. 

Mitä kaupungissa voi viljellä?

19. Selvitä yhden päivän kouluruoka-annosten ympäristöystävällisyys. Valmistele tutkimusta ajoissa 
ja ilmoita ruokalan henkilökunnalle, että tarvitset tietoja kyseisen päivän ruoka-aineista ja niiden alku-
perästä. Voit pyytää henkilökuntaa haastateltavaksi tai he voivat antaa tietoja ruokien toimittajasta, jolta 
voit kysellä aineksista tarkemmin. Millä keinoin ruokalajeista olisi saatu ympäristön kannalta parempia? 

20. Valitse oppaan antamista vastuullisen ruokailun vinkeistä yksi, jota noudatat viikon ajan. Ole 
ennakkoluuloton, sillä uuden kokeileminen virkistää aina! Kirjaa muistiin tilanteita tai ongelmakohtia, 
joita viikon aikana kohtaat. Mitä uusia kokemuksia viikko sinulle toi?

21. Muutoksia perheen ruokavalioon. Mikä estää perhettäsi siirtymästä vastuullisempaan ruokaan 
esim. lisäämästä kasvisruuan käyttöä? Juttele perheenjäsenten kanssa ja listaa esteitä. Mitä ratkaisu-
ja näiden esteiden ylittämiseen voisi olla? Ota projektiksi yhden esteen ylittäminen ja saa se aikaan! 

22. Tee kampanjasuunnitelma kasvisruokailun edistämiseksi koulussa. Tavoitteena voi olla esi-
merkiksi kasvisruoka-annoksen saaminen normaaliksi vaihtoehdoksi ruokalassa tai opiskelijoiden 
sitouttaminen yhteen kasviruokapäivään viikossa. Mikä on kampanjan pääviesti ja miten se kannattaa 
tuoda esille? Tarvitaanko ennakkoasenteiden selvitystä esim. haastatteluin? Miten kampanja alkaa 
ja mihin se päättyy? Keskustele oppilaskunnan hallituksen tai koulun ympäristöryhmän kanssa siitä, 
voitteko lähteä yhdessä toteuttamaan ideaasi. 

Pallon paras ruoka –korttipelin variaatioita ja hyödyntämisvinkkejä
Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, mutta korteilla voi pelata myös etsien esimerkiksi houkutte-
levinta annosta tai tiettyyn vuodenaikaan ekologisinta ruokaa. 40 ateriakortin pakka ja ryhmien peliohje 
on tulostettavissa wwf.fi/ruoka. 

Peli koko luokan kesken. Yksi pakka jaetaan tasan 4-5 oppilaan ryhmien kesken, joka ryhmälle 5-6 
korttia. Jokainen ryhmä valitsee omista ruokakorteistaan vastuullisimman aterian, esittelee sen ja perus-
telee valintansa koko luokalle. Lopuksi luokka valitsee yhdessä keskustellen voittaja-aterian. Jos tulee 
kiistelyä, ryhmät voivat yrittää saada oman ateriansa voittajaksi kertomalla, miten kyseisen ruuan vas-
tuullisuutta voi vielä lisätä. 

Pelin jälkeen: Perustakaa Pallon paras ravintola, joka tarjoaa vastuullista ruokaa. 
- Valitkaa ravintolalle toimintaidea: Mitä näkökulmaa se painottaa? 
- Keksikää ravintolalle nimi 
- Laatikaa ravintolalle korttien aterioista koostuva menu (5-10 annosta). 
- Kirjoittakaa ruoka-annoksille houkutteleva kuvailu, kuten ravintolan ruokalistassa voisi olla mutta 

 kertoen oikeasti niiden ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista.

Yhden aterian anatomia. Selvitä yhden kortin esittelemästä ateriasta seuraavat seikat ja 
kokoa  aiheesta miellekartta: 
- Mitä aineksia aterian valmistamiseen tarvitaan?
- Mitä näiden ainesten tuottamiseksi vaaditaan?
- Mitkä niistä voidaan hankkia läheltä?
- Mitä ympäristöongelmia kuhunkin ainesosaan voi liittyä?
- Millä keinoin aterian aiheuttamia ympäristövaikutuksia voisi vähentää? 

Tutki oikeista ruokapakkauksista, missä kutakin aterian ainesosaa tuotetaan. Selvitä eri tieto lähteistä, 
liittyykö kyseisillä alueilla näiden ruoka-aineiden tuotantoon ongelmia. 

Mikä ruoka on ter
veellistä?

Vaikuttaako syöminen ilmastonmuutokseen?

Entä jos ruokaa menee roskikseen?

Voinko vaikuttaa kouluruuan 
vastuullisuuteen?

Riittääkö ruokaa ja vettä kai
kille?


