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Neljän teeman 
kokonaisuus 

erilaisten perheiden, 
ammattien ja rahankäytön 

ymmärtämiseen.

Varhaiskasvatus, esiopetus 
ja 1. luokka



Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjes-
telmää ja tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen 
polulla. Meidän perheemme -ohjelma on suun-
nattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 1. luo-
kan opetuksen tueksi. Ohjelman teemat kehittävät 
varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitel-
mien mukaisesti laaja-alaista osaamista ja vahvis-
tavat oppijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
yhteisen tekemisen kautta.

Ohjelman tavoitteena on edistää oppimista ja aut-
taa oppijoita oivaltamaan oman toiminnan, toisten 
ihmisten sekä ympäröivän yhteiskunnan vaikutuk-
sia. Meidän perheemme -ohjelman sisältöalueet 
auttavat lapsia ymmärtämään paremmin perhettä 
kokonaisuutena. Teemojen kautta käydään läpi mm. 
perheen toimintaa ja sitä, miten kukin perheenjä-
senistä voi vaikuttaa hyvinvointiin, valintojen teke-
mistä, tarpeita ja toiveita, asioiden priorisoimista 
sekä perusasioita rahasta ja sen käyttämisestä. 
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Tervetuloa mukaan Meidän 
perheemme -ohjelmaan  

Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry

Toimitus: NY-työryhmä

Taitto: Anne Jokisaari

Kuvitus: Mirja Anttonen, Tero Villanen ja Anne Jokisaari

Lisätietoja: nuoriyrittajyys.fi

Tutustu kaikkiin NY-ohjelmiin: nuoriyrittajyys.fi
Seuraamalla sosiaalisen median kanaviamme ja aihetunnistetta #Meidänperheemme löydät 

lisää muiden jakamia ideoita.

@nuoriyrittajyys  #Meidänperheemme

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen 

oppimista tukevia ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle. Ohjelmat 

on rakennettu opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Esiopetus    Alakoulu Yläkoulu Toinen aste Korkea-aste

Me olemme auttamassa Sinua!
Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat tukevat työtäsi ympäri Suomen. Eri ikäis-
ten oppijoiden, opettajien ja työelämän edustajien tukena on innostunut ja sitoutunut NY-tiimi, jolla on 
laaja kokemus koulumaailmasta, opettamisesta ja yrittäjyydestä sekä hyvät yhteydet elinkeinoelämään.  
 
Järjestämme yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia, NY-ohjelmien käyttöönottokoulutuksia, opetta-
jatapaamisia ja -verkostoitumisia sekä erilaisia tapahtumia NY-ohjelmiin liittyen. Uskalla Yrittää 
-kokonaisuus sisältää seminaareja, yrittäjyyden festivaalin sekä podcasteja, jotka yhdessä tukevat 
opettajien työtä, ja tarjoavat nuorille mahdollisuuden oppia ja verkostoitua muiden nuorten kanssa. 
 
Yhteystietomme löytyvät osoitteesta: nuoriyrittajyys.fi.

Lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat vuorovaiku-
tuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. 
Teemojen kautta nousee varmasti esille monia 
mielenkiintoisia kysymyksiä ja oivalluksia. Anna 
kysymyksille tilaa ja ota lapset mukaan etsimään 
vastauksia. Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita 
ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. 
Kysymällä oppii, ja kysymykset ”Mitä?” ja ”Miksi?” 
ovat myös opettajalle tärkeitä työkaluja. Oivalluksia 
ja uusien ideoiden keksimistä vievät eteenpäin kysy-
mykset ”Mitä ajattelit?” ja ”Miksi valitsit tämän?”.

Opettajan opas esittelee ohjelman neljä teemaa, 
jotka voidaan toteuttaa useampaan otteeseen.
Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös kutsua las-
ten kotijoukot vierailemaan ryhmään ja kertomaan 
vaikka omasta työstään.

https://nuoriyrittajyys.fi/


4 Meidän perheemme 5Meidän perheemme

Ohjelmakoonti
Materiaalitaulukko

Lähetämme postitse tekemäsi materiaalitilaukset. 
Tämä ohjelma sisältää seuraavat maksuttomat 
materiaalit: 

Opastus ohjelman käyttöön

MATERIAALI TEEMA 1 TEEMA 2 TEEMA 3 TEEMA 4

Opettajan oppaita * * * *

Työvihkoja, yksi kullekin lapselle * * *

Meidän perheemme -pääkuva (A1-juliste) * * *

Meidän perheemme -perhekortteja * *

Autio saari -juliste (A1) * *

Autio saari -kuva-arkkeja (A4), joissa 15 asiaa *

Autio saari -kuva-arkkeja (isot esineet) kullekin ryhmälle *

Tarpeet ja toiveet -kysymyskortteja opettajalle (9 kpl 
per arkki)

*

Tarpeet ja toiveet -kortteja oppilaille *

Ruokakortteja kullekin ryhmälle *

Raha-arkki (kullekin ryhmälle yksi arkki:  25 x 10 
senttiä, 5 x 50 senttiä, 5 x 1 €)

*

Ohjelmadiplomi, yksi kullekin lapselle *

 Digioppaat löytyvät osoitteesta: 
 nyohjelmat.fi

Ilmoita ohjelman suoritus 
ja anna palautetta:

 nyohjelmat.fi

Tutustu ohjelmaan ja 
sen materiaaleihin. Mieti 

yhteistyötä muiden 
opettajien ja ryhmien 

kanssa. 

nuoriyrittajyys.fi

1

1  PeRHeeMMe

Tavoitteet: Opitaan erilaisista 
perheistä. Harjoitellaan oman 

mielipiteen esittämistä.
Laaja-alainen osaaminen: L1, L2

Oppiaineet: esim. AI, uskonto, 
ET, YMP

2

2 PeRHeeMMe eRILaISeT 
TYöT ja aMMaTIT

Tavoitteet: Opitaan erilaisista 
töistä ja ammateista. Harjoitellaan 
keskustelemista ja kuuntelemista.
Laaja-alainen osaaminen: L2
Oppiaineet: esim. AI, YMP, KU

4

4 PeRHeeMMe 
OSTOKSILLa – MITeN 
RaHaa KÄYTeTÄÄN?  
Tavoitteet: Opitaan rahan 
käyttämistä. Harjoitellaan 

yhdessä toimimista.
Laaja-alainen osaaminen: 

L2, L3, L6, L7
Oppiaineet: esim. AI, YMP, MA

3

3 PeRHeeMMe TaRPeeT 
ja TOIveeT  

Tavoitteet: Opitaan erilaisista 
toiveista ja tarpeista. Harjoitellaan 

kuuntelua ja neuvottelemista.
Laaja-alainen osaaminen: 

L2, L3
Oppiaineet: esim. AI, YMP, KU

Eriyttäminen

Meidän perheemme -ohjelma pohjautuu toimin-
nalliseen oppimiseen. Ohjelma sisältää paljon 
toiminnallisia harjoituksia sekä ryhmätehtäviä ja luok-
kakeskusteluja. Toiminnallinen oppiminen on itsessään 
eriyttävää, sillä jokainen lapsi ja ryhmä voi tekemisen 
tasolla valita omien kykyjensä mukaisen tavan edetä. 
Toiminnanohjauksella opettaja/avustaja tukee jokaisen 
edistymistä yksilöllisesti. Ryhmät voidaan myös rakentaa 
niin, että lapsi saa vertaistukea muilta.

Materiaalit on rakennettu niin, että opettaja voi valita 
niistä omaan opetukseen ja opetusryhmälleen sopivat 
sisällöt. Oppimistehtäviä voi eriyttää lapsi- ja ryhmä-
kohtaisesti laajuuden sekä tavoitteiden osalta. 

Kaikkien lasten ei tarvitse tehdä kaikkea samalla 
tavalla tai yhtä laajasti, ja laaja valikoima tehtäviä 
mahdollistaa oppimispolkujen valinnan ja luomisen. 

Useissa tehtävissä oppilaiden toiminnan lopputu-
loksena syntyy joku tuotos. Tällaisissa tehtävissä 
eriyttäminen tapahtuu lopputuotoksen 
osalta. Kaikilta lapsilta/ryhmiltä ei vaadita saman-
laisia monimutkaisia tuotoksia, vaan eriytetään 
tavoitteita tuotoksen laadun tai soveltavuuden 
osalta.

Monet tehtävistä antavat tilaa dialogisuudelle. 
Oman ajattelun sanoittaminen on lähtökohtaisesti 
oppilaan oppimiselle sopivalle tasolla, joten kes-
kustelulle kannattaa antaa aikaa ja tilaa. 

L
6
 T

yö
eläm

ätaido
t ja yrittäjyys                L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen                

L4 Monilukutait
o    

    
    

   
 L

3 
Its

es
tä

 h
uo

le
ht

im
in

en
 ja

 a
rj

en
 t

ai
d
o
t

L7
 O

sa
lli

st
um

in
en

, v
ai

ku
tt

am
in

en
 ja

 k
es

tä
vä

n 
tu

lev
ais

uu
den

 ra
kentam

inen         
       L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen                L2 Kulttuurinen osaam

inen, vuo
ro

vaiku
tu

s ja ilm
aisu



1514 Meidän perheemme Meidän perheemme

NY Varhaiskasvatuksen suunnitelma -polulta OPS-polulle
NY VASU ja OPS -polku on tarkoitettu oman ope-
tustyön suunnittelun tueksi. Polusta näet, miten 
Meidän perheemme -ohjelma nivoutuu osaksi var-
haiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen ope-
tussuunnitelmia, ja voit täydentää polkua omiin 
tarpeisiisi ja ryhmään sopivalla tavalla. NY-ohjelmat 
tukevat eheän oppimispolun rakentamista ja laaja-
alaista oppimista.

VASU ja eskari 

OPS esiopetus 
ja 1. luokka

Meidän perheemme -ohjelmassa kannustetaan 
kaikkia mielikuvituksen käyttöön, kekseliäisyyteen, 
omaan ilmaisuun ja luovuuteen. On tärkeää roh-
kaista koko ryhmää monipuoliseen ajatteluun ja 
kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallia 
myös erehtyminen.

Osallistuminen ja vaikuttaminen. 
Kehittyvien osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitojen tukeminen.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 
valintojen tekeminen kestävän 

elämäntavan mukaan. 

vuorovaikutustaitojen harjoittelu, kyky 
ilmaista itseä ja ymmärtää muita.

ajattelun ja oppimisen taidot erilaisten 
perheiden ja lähiympäristön kautta.

Perhetaustat ovat erilaisia ja onkin hyvä pohtia, 
miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, elämänkat-
somukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen 
moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät perhei-
den puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa. 
Ohjelma tarjoaa hyvän väylän tutustua erilaisiin 
perheisiin. 

NY VASU -polku jatkuu perusopetukseen ja luo jat-
kumon OPS-polulle. 

VASU ja eskari VASU ja eskari 

LisätietojaLisätietoja

4
Perheemme 

ostoksilla — miten 
rahaa käytetään?

3
Perheemme tarpeet 

ja toiveet 

2
Perheemme erilaiset 

työt ja ammatit

1
Perheemme

Oppiaineet:

Esim. äidinkieli, ympäristöoppi, matematiikka

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu. Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot. Työelämätaidot 

ja yrittäjyys. Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen.
L2, L3, L6, L7

Oppiaineet: 

Esim. äidinkieli, uskonto, 
elämänkatsomustieto, ympäristöoppi

ajattelu ja oppimaan oppiminen. 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu.

L1, L2

Oppiaineet: 

Esim. äidinkieli, ympäristöoppi, kuvataide

Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu.

L2

Oppiaineet: 

Esim. äidinkieli, ympäristöoppi, kuvataide

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu. Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot.
L2, L3

OPS esiopetus ja 1. luokka OPS esiopetus 
ja 1. luokka 



1716

Meidän perheemme | Våra familjer

Nuori Yrittäjyys | Ung Företagsamhet | nuoriyrittajyys.fi 

POLIISI/POLIS

RAVINTOLA/RESTAURANG

KIRPPUTORI/LOPPTORG
KIRJASTO/
BIBLIOTEK

PANKKI/BANK

UIMAHALLI/SIMHALL

KIOSKI/KIOSK

KOULU/SKOLA

LEIKKIPUISTO/
LEKPARK

KENKÄTEHDAS/

SKOFABRIK

SAIRAALA/SJUKHUS

SUPERMARKET

PALOASEMA/BRANDSTATION

KIINTEISTÖVÄLITYS/
FASTIGHETSFORMEDLING

KAUPUNGINTALO/
STADSHUS

MEIDÄN PERHEEMME | VÅRA FAMILJER

KUKKAKAUPPA/
BLOMAFFÄR

PÄIVÄKOTI/DAGHEM

Meidän perheemme | Våra familjer

Nuori Yrittäjyys | Ung Företagsamhet | nuoriyrittajyys.fi

FIRST AID

ENSIAPU FÖRSTA HJÄLP

Maito

Mjölk

Nuori Yrittäjyys | Ung Företagsamhet | nuoriyrittajyys.fi

Meidän perheemme | Våra familjer

Nuori Yrittäjyys | Ung Företagsamhet | nuoriyrittajyys.fi 

Meidän perheemme | Våra familjer

1 EURO

50
        EURO

CENT

1 EURO 1 EURO 1 EURO 1 EURO

50
        EURO

CENT

50
        EURO

CENT

50
        EURO

CENT

50
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENT

10
        EURO

CENTTARPEET
BEHOV

TOIVEET
ÖNSKNINGAR

Nuori Yrittäjyys | Ung Företagsamhet | nuoriyrittajyys.fi 

Meidän perheemme | Våra familjer

TARPEET
BEHOV

TOIVEET
ÖNSKNINGAR

TARPEET
BEHOV

TOIVEET
ÖNSKNINGAR

TARPEET
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kala | fisk juusto | ost

lahja | present ketsuppi | ketchup

mehu | saft leipä | bröd

porkkanat | morot hampurilainen | hamburgare

kakku | kaka kaakao | kakao
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Opettajan opas Työvihko Meidän perheemme -juliste A1

Autio saari -juliste A1

Autio saari -kuva-arkki

Meidän perheemme -perhekortit (24 kpl)

Autio saari -kuva-arkit (isot, 4 x A4)
Tarpeet ja toiveet 

-kysymyskortit opettajalle
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Neljän teeman 
kokonaisuus 

erilaisten perheiden, 
ammattien ja rahankäytön 

ymmärtämiseen.

Varhaiskasvatus, esiopetus 
ja 1. luokka

KIOSKI/KIOSK

LEIKKIPUISTO/
LEKPARK

KENKÄTEHDAS/

SKOFABRIK

TYÖVIHKO

MEIDÄN PERHEEMME

Meidän perheemmeMeidän perheemme Meidän perheemme Meidän perheemme

Meidän perheemmeMeidän perheemme Meidän perheemme Meidän perheemme

SIIRI MÖTTÖNEN
PUUTARHURI JA KUKKAKAUPPIAS, 

ÄITIYSVAPAALLA

SAMU MÖTTÖNEN
ALAKOULULAINEN

SALLI MÖTTÖNEN
VAUVA

FARO SUHANI
SAIRAALAN LÄÄKÄRI

NILA SUHANI
LASTENTARHANOPETTAJA

FATIMA SUHANI
OPISKELIJA

BENI SUHANI
ALAKOULULAINEN

ANNA MUTIKAINEN
KILPARATSASTAJA JA 

RATSASTUKSENOPETTAJA

Osa 2 Osa 2

Osa 2Osa 2

Meidän perheemme Meidän perheemme Meidän perheemme

Meidän perheemme Meidän perheemme Meidän perheemme

Meidän perheemme Meidän perheemme Meidän perheemme

TARPEET JA TOIVEETTARPEET JA TOIVEET TARPEET JA TOIVEET

TARPEET JA TOIVEETTARPEET JA TOIVEET TARPEET JA TOIVEET

TARPEET JA TOIVEETTARPEET JA TOIVEET TARPEET JA TOIVEET

Lisätietoja

Ennen ohjelman aloitusta ja sen aikana on hyvä pohtia opettajan ja oppijan rooleja:

Opettaja
• Ohjaa ja johdattaa ohjelman teemoista toiseen keskustellen ja esittäen kysymyksiä.

• Kertoo tarinoita ja käytännön esimerkkejä tilanteista.

• Tutustuttaa oppijat omatoimisuuteen ja vertaisoppimiseen.

• Rohkaisee keskustelemaan, kysymään, väittelemään ja tekemällä oppimaan.

• Antaa oppijan erehtyä, miettiä ja oppia itse omista erehdyksistään.

Oppija
• Opettelee selvittämään asioita, etsii erilaisia vastauksia, oppii erehdyksistään ja opettelee 

ongelmanratkaisua.

• Ottaa ikäkaudelleen sopivaa vastuuta.

• Arvostaa itseään ja muita aktiivisina toimijoina.

• Oppii myös paljon muita taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa.

Raha-arkki

Tarpeet ja toiveet 
-kortit oppilaille Ruokakortit (30 kpl) Ohjelmadiplomi

_______________________________________________________

ON OSALLISTUNUT VUONNA ________

MEIDÄN PERHEEMME -OHJELMAAN, JONKA AIKANA ON OPITTU

AJATTELUN TAITOJA,

YHDESSÄ TEKEMISEN TAITOJA,

OMAN TOIMINNAN MERKITYSTÄ,

VALINTOJEN TEKEMISTÄ SEKÄ 

MITÄ RAHA ON JA MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN.

OLET OLLUT HIENO OSALLISTUJA.

KIITOS, ETTÄ OLIT MUKANA!

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja – tekemällä oppien. 
Lisätietoja nuoriyrittajyys.fi.

Lisätietoja

Materiaali kuvaesimerkein
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Onneksi olkoon! 
Olette yhdessä ansiokkaasti suorittaneet Meidän perheemme -ohjelman. Seuraavaksi voit 

tutustua vuosiluokille 1–3 suunnattuun Minä + sinä = me -ohjelmaan, joka tukee lasten itse-
tunnon kehittymistä ja omien taitojen tunnistamista sekä ryhmätyötaitoja.

Tutustu myös muihin Nuori Yrittäjyys -ohjelmiin.

Seuraava NY-askel

Hyvää matkaa seuraavien 

NY-ohjelmien inspiroivaan maailmaan!

nuoriyrittajyys.fi

Minä + sinä = me

Vuosiluokille 1–3 suunnatun ohjelman tavoitteena on tunnistaa 
omat ja kavereiden vahvuudet. Ohjelmassa opitaan myös ymmärtä-
mään yhteistyön merkitys ja arvostamaan jokaisen erilaisia taitoja.

Perheet

Möttösen perhe

Siiri on puutarhuri ja kukkakauppias, 
joka on äitiysvapaalla. 
Samu on alakoululainen.
Salli on vauva.

Suhanin perhe

Faro on sairaalan lääkäri.
Nila on lastentarhanopettaja.
Fatima on opiskelija.
Beni on alakoululainen.

Mutikaisen perhe

Anna on kilparatsastaja 
ja ratsastuksenopettaja.

Nieminen-Wilsonin perhe

Marja on kampaaja.
Sarah on sisustussuunnittelija.
Emma on esikoululainen.
Sofia on esikoululainen.

virtasen perhe

Janne on sähköasentaja.
Kaisa on opiskelija.
Quang on yläkoululainen.
Juhani on esikoululainen.

johanssonin perhe

Erik on asianajaja.
Minna on poliisi.

Nykänen-Blomqvistin perhe

Tarja on diplomi-insinööri.
Sven on rakennusalan yrittäjä.
Ville on lukiolainen.
Antti on yläkoululainen.
Lotta on alakoululainen.
Linus on päiväkodissa.

Lisätietoja
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Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustai-
toja tukevia pedagogisia ohjelmia päiväkotien, koulujen ja oppilaitos-
ten käyttöön. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu 
kansainväliseen Junior Achievement Worldwide -kattojärjestöön. 
Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995. 

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on pedagogisten ohjelmien kokonai-
suus. Polku tarjoaa käytännönläheisiä työvälineitä lasten ja nuorten 
yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen vahvistamiseen esiopetuk-
sesta korkea-asteelle asti. Opetussuunnitelman tavoitteita tukevat 
NY-ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta. Tekemällä oppi-
miseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten 
ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. 

Ota yhteyttä: info@nuoriyrittajyys.fi  

@NuoriYrittajyys  #Meidänperheemme

nuoriyrittajyys.fi


