
Pop-Up-liiketoiminta

Ikäryhmä: 9-12-vuotiaat

Tuntimäärä: 18 tuntia

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Tässä hankkeessa opiskelijat ovat "nuoria yrittäjiä". Opiskelijat suunnittelevat ja

toteuttavat oman liikeideansa tai pop-up-myymälänsä. Oppilaat oppivat talouden

perustaitoja ja yrittäjyyttä. Osana hanketta oppilaat mainostavat ideaansa ja "myyvät"

tuotteitaan ja palveluitaan sekä tuottavat asiakastyytyväisyystietoja, jotka

analysoidaan.

CT-osaaminen:

Tietojen keruu

Tietojen analysointi

Tietojen esittäminen

Vianmääritys

Algoritmit ja menettelyt

Rinnakkaistaminen

Tavoitteet

Opiskelijat:

● oppivat talouden, markkinoinnin, yrittäjyyden ja kirjanpidon perusteita.

● suunnittelevat toimivan ja myytävän tuotteen ja/tai palvelun

● tuottavat markkinointimateriaalia

● esittelevät tuotteita ja palveluja pop-up-myymälässä

● oppivat asianmukaisesta asiakaspalvelusta

● keräävät asiakastyytyväisyystietoja ja tuottavat graafisia dataa

● ymmärtävät, miten talous koostuu palveluista ja tuotteista

Realistinen STEAM-konteksti
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Tiede Tekniikka - tekniikka

taloustiede

esimerkkejä huonosta taloudellisesta

toiminnasta

markkinointi

"kirjanpitokoneen" rakentaminen ja

ohjelmointi mikrobitillä

asiaskastyytyväisyyskysely koneell

Matematiikka Arts - Yhteiskuntaoppi

tietojen analysointi

koodaus

laskeminen

graafisten tietojen esittäminen

tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja

rakentaminen

asiakaspalvelu

markkinointimateriaalin suunnittelu

Menetelmä

Perustuu tekemällä oppimiseen.
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Osa Kuvaus Ajoitus

1 Orientaatio

Talouden perusteiden opettaminen luokassa:
-Kuinka paljon tavalliset tuotteet ja palvelut maksavat, mikä on rahan "arvo"
LIITE 1
-Harjoitus opiskelijalle: Yhdistä tuote ja oikea arvo LIITE 1
-Eri valuutat eri puolilla maailmaa ja niiden arvo euroon verrattuna LIITE 1.

-Videoiden tekeminen oppilaista, jotka vastaavat yleisiin rahakysymyksiin jne.

CT: abstraktio

1-2 x

45min

2 Mistä hankkeessa on kyse?
Hankkeen, tavoitteiden ja odotusten esittely

45min

3 Ryhmien muodostaminen
Jokaisessa ryhmässä on 3-4 opiskelijaa
Opiskelijoille voidaan antaa erilaisia rooleja
esimerkiksi koodaaja, myymälän rakentaminen, markkinointi, tuotteen
rakentaminen.

45min

4 Suunnittelu, suunnittelu ja rakentaminen
-Opiskelijat suunnittelevat oman valuutan, jota käytetään pop-up-kaupassa.
Tämä valuutta toimitetaan ostajille. LIITE 1
-Tuotteen/palvelun (vain yksi!), jota ryhmä haluaa myydä, suunnittelu ja
rakentaminen/luominen.
-Opiskelijat päättävät kohtuullisen hinnan tuotteelleen.
-myymälän markkinoinnin suunnittelu, markkinointiasiakirjojen laatiminen jne.
-Mikrobitin koodaaminen kirjanpitoa varten LIITE 2 ja LIITE 3
-Asiakastyytyväisyyssovelluksen käyttöönotto iPadilla/kannettavalla
tietokoneella (tyytyväinen, neutraali, tyytymätön) LIITE 3

Esimerkkejä tuotteista ja palveluista: evästeet, "tatuoinnit", kampaamo,
kynsisalonki, hierontasalongit, 3d-tulostetut lelut, itse tehdyt lelut....

CT: abstraktio, ongelman pilkkominen, algoritmit ja menettelyt.

4x45min

5 Myymälä
-Opiskelijat rakentavat myymälän ja alkavat myydä tuotetta.
-Ostajat (toinen luokka) käyttävät aiemmin keksittyä väärennettyä rahaa,
mutta myös oikeaa rahaa voidaan käyttää.
-Myyjä painaa mikrobittiä, jotta mikrobitti laskee, kuinka monta tuotetta on
myyty.
-Jokainen ostaja osallistuu myös asiakastyytyväisyyskyselyyn
iPadilla/kannettavalla tietokoneella.

2-3x

45min
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CT: tiedonkeruu, algoritmi ja menettelyt, rinnakkaistaminen
6 Tietojen analysointi

-Kumpikin ryhmä kerää tietoja myymälästään: myytyjen tuotteiden määrä sekä
tyytyväisten, neutraalien ja tyytymättömien asiakkaiden määrät.
-Jokainen ryhmä jakaa tiedot muiden ryhmien kanssa.

CT: tietojen analysointi, virheenkorjaus

45min

7 Tietojen esittäminen
-Kaikki ryhmät tekevät graafisen esityksen, joka sisältää kaikki luokan tiedot:
mitä tuotteita ja kuinka paljon niitä myytiin, kuinka monta asiakasta oli
tyytyväinen, neutraali ja tyytymätön.

CT: tietojen esittäminen

2x 45min

8 Palaute
-Mitä tiesit jo, mikä oli uutta, mitä opit, mitä tekisit toisin?
-Jos käytettiin oikeaa rahaa, oppilaat voivat keskustella ja päättää, miten sitä
käytetään.
-Kun palaute on kerätty, sitä voidaan analysoida ja parantaa tuotteita ja
palveluja. Onko tuotteen hinta sopiva? Millainen myyntitapahtuma on ja niin
edelleen... ja voidaan järjestää toinen tapahtuma, jossa nämä parannukset
toteutetaan.

CT: virheenkorjaus

1-2x

45min

Organisaatio

Materiaalit:

● liitteistä löytyvät tehtävät

● tietokone/iPad mikrobitin ja scratchin koodausta varten.

● kaikki, mitä oppilaat tarvitsevat tuotteidensa ja pop-up-myymälän luomiseen.

● seteleitä varten tarvittavat materiaalit

● mikrobitti

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö: kirjanpitokoneen koodaaminen mikrobitillä, Ipadeilla tai

vastaavilla asiakastyytyväisyyskyselyä varten. Tietojen analysointi ja esittäminen Excelillä tai

vastaavalla ohjelmalla. (Liite 3 Scratch ja microbit).

Valmennus

Hyödyllisiä kysymyksiä:
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Osa 1:

Mikä on rahan arvo?

Mitä tavalliset tuotteet maksavat?

Miten rahaa voidaan säästää?

Mitä valuuttoja tunnet? Mikä on esimerkiksi naapurimaasi valuutta?

Osa 2:

Mikä tekee tuotteesta hyvän/suositun?

Mikä tekee palvelusta hyvän/haluttavan?

Miksi pidät tietystä tuotteesta?

Miten markkinoida tuotetta tai palvelua?

Mikä on tuotteen tai palvelun käypä arvo?

Osa 3:

Mitä tiesit jo ennestään?
Mikä oli uutta?
Mitä opit?
Mitä tekisit toisin?

Itsehallinnan edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on mukautettu

hankkeeseen).

Yhteistyön edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on mukautettu

hankkeeseen).

Tiimityö:

● Ryhmissä on 3-4 opiskelijaa.

● Ryhmässä tarvittava osaaminen

● Roolien osoittaminen, esimerkiksi

o Kooderi

o Taide/markkinointi

o Myyntihenkilöstö

o Rakentaja/tuotesuunnittelija

Oppilailla on mahdollisuus jakaa vastuualueita toisilleen. Kun oppilaille annetaan tietyt roolit ja

vastuualueet, varmistetaan, että jokaisesta projektin osasta huolehtii oma oppilas.

Formatiivinen arviointi: (konkreettinen kuvaus/yhteenveto, joka on mukautettu hankkeeseen)

Ongelman hajottaminen: oman tuotteen, palvelun, myymälän suunnittelu
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Tiedonkeruu: palautteen ja tietojen kerääminen asiakkailta

Abstraktio: miten kyseinen tuote tai palvelu voidaan arvostaa.

Tietojen analysointi: kuinka monta tuotetta myytiin, olivatko asiakkaat tyytyväisiä vai

eivät.

Tietojen esittäminen: tietojen esittäminen kaavioiden avulla

Virheenkorjaus: Tuotteen ja/tai palvelun ongelmat. Miten parantaa myyntiä,

myyntiprosenttia tai tuotetta.

Algoritmit ja menettelyt: Miten suunnitella toimiva tuote tai palvelu askel askeleelta.

Mistä hyvä myyntitapahtuma koostuu?

Rinnakkaistaminen: saman talousteoreettisen viitekehyksen mukauttaminen eri

yhteyksissä samanaikaisesti.

Mukautukset

Yleisiä ajatuksia:

● Kukin ryhmä suunnittelee yhden tuotteen ja palvelun

● Ansaitun rahan käyttäminen oikeassa elämässä, hyväntekeväisyyteen tai hankkimalla

jotain koko luokalle tai koululle.

• Ideoita nuorempien/vanhempien lasten kanssa: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

6-9: Konkreettinen tavoite tai palkinto kerätystä oikeasta rahasta, jos sitä käytetään.

12-15: Taloudellisen ongelmakäyttäytymisen ymmärtäminen (esim. olympialaisten

järjestäjät ja stadionien käyttö jne. jälkeenpäin).

Harmaasta ja epävirallisesta taloudesta puhuminen

Vinkkejä & niksejä

-Talouteen perehdyttämisessä oppilaat voivat vierailla paikallisessa
kaupassa/marketissa/supermarketissa/kahvilassa ja tutustua siihen, miten se toimii, mikä on sen
taustalla oleva talous ja miksi asiat maksavat niin paljon kuin maksavat.

-Jos oppilaat käyttävät oikeaa rahaa, heidän on mietittävä ja päätettävä, mihin kerätty raha
käytetään. Hyväntekeväisyys on lapsille abstrakti asia, joten on oltava jotain konkreettisempaa ja
omaa kerättävää: matka tms. varten.

-Tuotemainokset voivat olla sähköisiä (info-tv jne.).

-Osa opiskelijaryhmistä voisi keskittyä vain tuotteiden valmistukseen ja osa palvelujen
valmistukseen. Näin tuotteiden luominen ei olisi liian raskas tehtävä.
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