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ELÄINTEN KÄYTTÖ JA VÄÄRINKÄYTTÖ 
YHTEISKUNNASSA 

3R-OPETUSSKENAARIO 

Tekijä(t) 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Tiivistelmä 

Tässä opetusskenaariossa oppilaat tulevat tietoiseksi erilaisista tavoista, joilla eläimiä 

”käytetään ja väärinkäytetään” yhteiskunnissamme. Esimerkkejä ovat eläinten käyttö 

elintarvike- ja vaatetuotannossa, uskontoon ja kulttuuriin liittyvissä perinteissä, viihteessä, 

eläinterapiassa jne. Tämän kurssin tavoitteena on oppilaiden tietämyksen syveneminen ja 

erilaisten oppimistaitojen harjaantuminen. 

Keskeiset elementit 

Keskeiset 
elementit 

Ehdotukset 

Oppiaine biologia, matematiikka, tiedekulttuuri, etiikka, ympäristötiede  

Aihe Eläinten hyvinvointi – eläimet yhteiskunnassa  

Oppilaiden ikä 15–17 vuotta 

Valmisteluaika Tämän opetusskenaarion tekijöiden mukaan opettajien on hyvä 
varata valmisteluihin aikaa noin 2 viikkoa. 

Opetusaika Tämän opetusskenaarion käyttöön luokassa kuluu arviolta viisi 55 
minuutin oppituntia. Opetusskenaarion voi toteuttaa käyttämällä 
projektioppimista.  

Opetusvälineet 
verkossa 

• Google Docs (https://www.google.com/intl/fi/docs/about/) 

• virtuaaliset luokkahuoneet  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• pilvipalvelut (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• laskentataulukot 

• tekstinkäsittelyohjelmat 

• työkalu oppimateriaalien laatimiseen (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• esitystyökalut 

Muut 
opetusvälineet 

kannettavat, matkapuhelimet, tabletit, projektorit 

Käytetyt aineistot Olennainen osa tätä skenaariota on oppilaiden tutustuttaminen 
kyselytutkimuksen menetelmiin. Tästä syystä mukana on 
verkkotyökaluja ja -lomakkeita, joiden kysymyksiä opettajat voivat 
käyttää eläinten käyttötapoja koskevan kyselyn toteuttamiseen. 
Esimerkkejä tällaisista työkaluista: 

https://www.google.com/intl/fi/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/


 
 
 

2 
 

Keskeiset 
elementit 

Ehdotukset 

• Google Forms: https://www.google.com/intl/fi/forms/about/  

• EU Survey: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=fi  

• Survey Monkey: https://fi.surveymonkey.com/  

Kyselyn toteuttamiseen opettajat voivat käyttää liitteessä 1 olevia 
kysymyksiä. 

Muita aineistoja: 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture 
products 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf) 

Food Safety in the EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(online pdf) 

Students' Attitudes to Animal Welfare and Rights in Europe and 
Asia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Attitudes of Europeans towards Animal Welfare 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Sustainable Hunting and Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (ks. Google Drive -linkki) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/fi/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://fi.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Luvat ja lisenssit 

© Euroopan unioni 2020 

 Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) 

Komission uudelleenkäyttöpolitiikkaa toteutetaan 12.12.2011 annetun komission asiakirjojen 

uudelleenkäyttöä koskevan päätöksen 2011/833/EU mukaan (VL L 330, 14.12.2011, s. 39 – 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Ellei toisin mainita, tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua Creative Commons Nimeä 

4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssin mukaisesti 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi). Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö 

on sallittua, kunhan lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdolliset muutokset merkitään. 

Muiden kuin EU:n omistamien elementtien käyttäminen tai kopiointi saattaa edellyttää luvan 

hankkimista suoraan kyseisten oikeuksien haltijoilta. 

Tavoitteet 

• tunnistaa yleisiä tapoja käyttää eläimiä yhteiskunnassamme 

• kerätä oppilaiden erilaisia mielipiteitä 

• kehittää tätä aihetta koskevaa kriittistä ajattelua 

 

• projektioppiminen 

• yhteistoiminnallinen oppiminen 

• käänteinen opetus 

• LUMA-aineiden oppiminen 

• ulko-opetus 

• mobiilioppiminen 

• avoimet oppimateriaalit 

• oman laitteen käyttö (BYOD) 

• sosiaalisen median käyttö opetuksessa 

• oppimateriaalit 

• vertaisoppiminen 

2000-luvun taidot 

• luovuus ja innovointi 

• kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 

• kommunikaatio 

• yhteistyö 

• tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 

• sosiaaliset ja kulttuurienväliset taidot 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Tuntisuunnitelma 

Tehtävän 
nimi 

Toimintaohjeet Kesto 

Kysely Opettaja esittelee kyselyn ja kertoo sen tarkoituksen. 

Hän voi käyttää liitteen 1 kysymyksiä ja luoda kyselyn joko 
EU Surveyn, Google Formsin tai jonkin muun työkalun avulla tai 
tulostaa ja jakaa kyselyn. 

Opettaja voi kopioida tämän lomakkeen kysymykset (myös 
liitteessä 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 
min 

Tulokset ja 
ryhmittely 

Kyselyjen toteuttamisen jälkeen opettaja esittelee tulokset ja selittää 
seuraavissa tehtävissä käytettävät oppilaiden roolit ja ryhmittelyt. 
Käsiteltäviä aiheita ovat eläinten käyttö lemmikkeinä, viihteessä ja 
ravinnoksi, eläinten käyttö ympäristöratkaisujen etsinnässä sekä 
eläinten käyttö uskontoon ja kulttuuriin liittyvissä perinteissä (15 
min). 

Oppilaat jaetaan 4–5 hengen ryhmiin (riippuu oppilaiden 
kokonaismäärästä), ja kullakin oppilaalla on eri rooli. 

Eri roolit ovat: 

• Oppimispäiväkirjan pitäjä: tehtävään nimetty oppilas vastaa 
muistiinpanojen tekemisestä ja valokuvien ottamisesta tai 
videoiden tekemisestä sekä tehtävän tallentamisesta (Google 
Docs, tekstieditori tai blogi); hän toimii myös ryhmän edustajana. 
Oppitunnin viimeisten 5–10 minuutin aikana hänen tulisi kysyä 
luokkakavereiltaan seuraavat kysymykset:  

o Mitä teitte? 

o Mitä työkaluja käytitte? 

o Mitä ongelmia ilmeni? 

o Kuinka paljon aikaa käytitte? 

• Esittäjä: tehtävään nimetty oppilas vastaa ryhmän lopullisesta 
esityksestä. Ryhmän kaikkien oppilaiden on annettava oma 
panoksensa, ja esittäjä kokoaa kaiken materiaalin ja laatii 
ryhmän lopullisen esityksen. 

• Tutkija: tehtävään nimetty oppilas vastaa tietolähteistä, 
lisensseistä ja tekijänoikeuksista. 

• Paikantaja: tehtävään nimetty oppilas käyttää karttaa (joko 
digitaalista tai perinteistä, kunhan siinä on nimet tai mahdollisuus 
merkitä sijainti) ja merkitsee siihen paikat, joista tieto löydettiin, 
ja yhdistää näin kartan oppitunnin aikana käytettyihin 
aineistoihin. Oppilaat päättävät roolijaosta ja jakavat tutkimustyöt 
(10 min). 

Roolijaon jälkeen oppilaat alkavat ottaa selvää asioista (85 min). 

110 
min 

Ryhmä-
tehtävä 

 

Kun oppilaat ovat tehneet annettua aihetta koskevat tutkimukset, 
laatineet oppimispäiväkirjan (15 min) ja keskustelleet siitä (15 min), 
he keskittyvät koko opetusryhmälle näytettävän esityksen ja kartan 
laatimiseen (25 min). 

55 
min 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Tehtävän 
nimi 

Toimintaohjeet Kesto 

Koko 
opetus-
ryhmä 

Ryhmät esittävät esityksensä ja päätelmänsä toisilleen (15 min). 

Eri aiheista keskustellaan koko opetusryhmän kesken, ja oppilaat 
laativat julkaistavat päätelmät (20 min). 

Eri tehtäviin ja vastuualueisiin nimetyt henkilöt ryhmitellään, jotta 
voidaan laatia yhteinen oppimispäiväkirja, esitys ja kartta. Samalla 
on varmistettava, että lähteet on asianmukaisesti merkitty ja 
tekijänoikeuksia noudatettu (10 min). 

Oppilaat vastaavat kyselyyn uudelleen ja vertaavat tuloksia 
ensimmäisen kyselyn tuloksiin (10 min). 

55 
min 

Arviointi 

Alla on esimerkki arviointiohjeista, joiden mukaan opettaja voi arvioida oppilaidensa 

suoritusta. 

Tiedon laatu Ei vastausta 
(0 pistettä) 

Tieto liittyy vain 
vähän tai ei 
lainkaan 
esitettyihin 
kysymyksiin 
(1 piste) 

Annettu tieto 
vastaa pää-
kysymyksiin, 
mutta yksityis-
kohdat ja 
esimerkit 
puuttuvat  
(2 pistettä) 

Tieto vastaa 
pääkysymyk-
siin ja antaa 
1–2 muuta 
ideaa ja/tai 
esimerkkiä 
(4 pistettä) 

Tieto liittyy 
selvästi pää-
aiheeseen ja 
tarjoaa 
useita 
lisäideoita 
ja/tai 
esimerkkejä  
(6 pistettä) 

Tiedon määrä Ei vastausta 
(0 pistettä) 

Yhtä tai 
useampaa 
aihetta ei ole 
käsitelty 
(1 piste) 

Kaikkia aiheita 
on käsitelty ja 
useimpiin 
kysymyksiin on 
vastattu yhdellä 
virkkeellä 
(2 pistettä) 

Kaikkia 
aiheita on 
käsitelty ja 
useimpiin 
kysymyksiin 
on vastattu 
vähintään 
kahdella 
virkkeellä 
(4 pistettä) 

Kaikkia 
aiheita on 
käsitelty ja 
kaikkiin 
kysymyksiin 
on vastattu 
vähintään 
kahdella 
virkkeellä 
(6 pistettä) 

Editointi Ei vastausta 
(0 pistettä) 

Paljon kielioppi-, 
oikeinkirjoitus- tai 
välimerkkivirheitä 
(1 piste) 

Jonkin verran 
kielioppi-, 
oikeinkirjoitus- tai 
välimerkkivirheitä 
(2 pistettä) 

Tuskin 
lainkaan 
kielioppi-, 
oikeinkirjoitus- 
tai välimerkki-
virheitä 
(3 pistettä) 

Ei kielioppi-, 
oikein-
kirjoitus- tai 
välimerkki-
virheitä 
(4 pistettä) 

Kieli Sekoitus 
(0 pistettä) 

Äidinkieli 
(2 pistettä) 

Englanti 
(4 pistettä) 

  
 

Oppilaiden ja opettajien palaute opetusskenaarion toteuttamisen jälkeen hankkeen 
pilottivaiheessa 

Oppilaiden palaute 

• Tämä opetusskenaario oli haastavampi alle 14-vuotiaille oppilaille ja vähemmän 

vaikea mutta silti haastava yläkoululaisille ja lukiolaisille.  

• Olisi parempi aluksi kertoa oppilaille luokassa toteutettavan kyselyn perustelut. Ja 

vasta sitten laatia kysely. 
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Opettajien kommentit 

• Koska opetusskenaario sisältää monenlaisia keskustelunaiheita ja tehtäviä, mutta 

myös mahdollisuuden käyttää sen toteuttamiseen projektioppimista, opettaja voi valita, 

käyttääkö tunnit peräkkäisinä päivinä yhdellä viikolla vai varaako kullekin tehtävälle 

tietyn ajan lukukauden aikana. Esimerkiksi ensimmäisen session voisi käyttää kyselyn 

ja sen käyttötapojen käsittelyyn ja eri työkalujen testaamiseen. Sen jälkeen opettaja 

voisi esitellä oppilaille eri aiheet (eläimet yhteiskunnassa, kulttuurissa, viihteessä) ja 

improvisoida muokkaamalla sisältöä ja tehtäviä (esimerkiksi keskittyä etiikkaan ja sen 

jälkeen antaa tehtävän metsästyksen etiikasta ja viimeaikaisesta sääntelystä). 

• Ottakaa huomioon, että opetusskenaarion materiaalit voivat järkyttää. Opettajan 

kannattaa muokata niitä oppilaiden iän ja tietopohjan mukaan. 

• Huomioikaa myös se, että tämän opetusskenaarion aiheet saattavat herättää 

mielenkiintoista mutta kiihkeää keskustelua luokassa. Varatkaa tietty aika kutakin 

tehtävää varten, myös keskustelua varten, jotta toteutus on kokonainen ja mielekäs. 

• Tämän opetusskenaarion voi toteuttaa monitieteisesti esimerkiksi yhdistämällä 

biologiaa, anatomiaa, etiikkaa, filosofiaa ja ympäristötiedettä. 

• Opettajan kannattaa ehdottomasti laatia kysymyksiä kaikista käsiteltävistä aiheista 

(materiaalit liitteessä 2). 

• Opettaja etsiä proaktiivisesti lisää aineistoja aiheesta ja esitellä niitä (esim. Unescon 

eläinten oikeuksien julistus: http://www.esdaw.eu/unesco.html). 

Tietoa 3R-hankkeesta 

Tämä opetusskenaario on laadittu 3R-hankkeen yhteydessä. 3R-hankkeessa tuotetaan 

ylemmän perusasteen ja toisen asteen kouluille oppimistehtäviä, joissa esitellään eläinten 

käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin koskevat 3R-periaatteet eli korvaaminen (replacement), 

vähentäminen (reduction) ja parantaminen (refinement). Oppilaat kehittävät kriittistä ajattelua 

ja tieteellistä lukutaitoa tutkimalla sellaisia asioita kuin tieteen etiikka, Euroopan unionin toimet 

laboratorioeläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja muihin kuin eläinkokeisiin perustuvat 

huipputeknologian työkalut. Oppimistehtävät ovat opettajien saatavilla European Schoolnet 

Academyn järjestämällä MOOC-kurssilla. 

3R-hankkeen on rahoittanut Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus Euroopan 

parlamentin pilottihankkeen yhteydessä. Tämän asiakirjan on laatinut European Schoolnet (34 

eurooppalaisen opetusministeriön verkosto, jonka tavoitteena on edistää innovointia 

opetuksessa ja oppimisessa), yhteistyössä ECORYSin (kansainvälinen tutkimus-, 

konsultointi- ja hallintapalveluja tarjoava yritys) ja SYRCLEn (Systematic Review Center for 

Laboratory Animal Experimentation) kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Liite 1  

Kysely eri aiheista, jotka liittyvät eläinten käyttöön ja väärinkäyttöön yhteiskunnassa. Voit 
muokata kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja sen mukaan, miten toteutat kyselyn.  

 

Yleiset tiedot 

*Kirjoita tähän etu- ja sukunimesi 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Kirjoita tähän ikäsi 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Koulusi (tarvittaessa) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Kouluasteesi (tarvittaessa; tämän voi korvata luokka-asteella) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Muu, täsmennä 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………......…

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lemmikkieläimistä 

*Onko sinulla lemmikkieläintä? 

Kyllä 

Ei 

 

Millainen lemmikkieläin sinulla on? 

Koira 

Kissa 

Lintu 

Hevonen 

 Pieneläimet 

 Kalat 
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 Muu 

 

Kirjoita tähän kaikki muut lemmikkieläimet 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Suhtaudutaanko lemmikkieläimiin mielestäsi kuin ihmisiin? 

 Kyllä 

 Ei 

 

* Lisäävätkö lemmikkieläinten omistajat mielestäsi tartuntatautien leviämisen riskiä? 

 Kyllä 

 Ei 

 En osaa sanoa 

 

* Miten lemmikkieläimet voivat parantaa toimintaasi? 

 Parantaa vastuuntuntoasi  

 Parantaa arvosanojasi 

 Parantaa tunneälyäsi  

 Parantaa sosiaalisia taitojasi 

 Parantaa urheilutaitojasi  

 Eivät paranna mitään  

 En osaa sanoa 

 

*Tiedätkö toimintaa, jossa eläinten avulla autetaan vammaisia? 

 Kyllä 

 Ei 

 En ole varma 

 

Jos vastasit kyllä, kuvaile toimintaa tässä 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Eläimet ja viihde 

*Hyväksytkö eläinten käytön viihteenä? 

 Kyllä 

 Ei 

 En ole varma 

 

*Kärsivätkö viihteeseen käytetyt eläimet sinun mielestäsi? 

 Kyllä 

 Ei 

 En ole varma 

 

*Onko nykyinen eläintarhojen käyttö hyvä keino suojella tai tutkia eläimiä? 

 Kyllä 

 Ei 

 Muu 

 

Kirjoita tähän muu vastaus 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Onko metsästys urheilua? 

 Kyllä 

 Ei 

 

*Onko metsästys tarpeellista? 

 Kyllä 

 Ei 
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Jos vastasit kyllä, perustele miksi 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Arveletko, että sirkuksissa olevat eläimet kärsivät? 

 Kyllä, aina 

 Kyllä, mutta vain villieläimet, kuten leijonat tai elefantit 

 Ei, mutta joskus niiden elinolot eivät ole hyvät 

 Ei 

 

*Ovatko eläintarhat ja akvaariot mielestäsi tarpeellisia, vai voisiko ne korvata 

virtuaaliteknologialla? 

 Kyllä, ne ovat tarpeellisia, koska virtuaaliteknologia ei ole sama asia 

 Kyllä, ne ovat tarpeellisia, mutta vain uhanalaisten lajien suojelemiseen tai eläinten 

pelastamiseen salametsästykseltä 

 Ei, nykyteknologian ansiosta ne eivät ole enää tarpeellisia 

 

*Tiedätkö perinteitä, joissa eläimiä käytetään suosituissa juhlamenoissa tai paikallisten 

juhlapäivien vietossa? 

 Kyllä 

 Ei 

 

Jos vastasit kyllä, kuvaile sitä tässä. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Säilyvätkö jotkin eläinlajit mielestäsi siksi, että niitä käytetään ihmisen toiminnassa? 

 Kyllä 
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 Ei 

 

Eläimet ja ympäristö 

*Voivatko eläimet muuttaa ympäristöämme? 

 Kyllä 

 Ei 

 

*Onko mahdollista, että tuotantoeläinten liiallinen käyttö voi edistää ilmaston-

muutosta? 

 Kyllä 

 Ei 

 En osaa sanoa 

 

*Perustele tähän vastauksesi 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Tiedätkö mitään nykyisiä eläinperäisiä energialähteitä? 

 Kyllä 

 Ei 

 

Eläimet ja uskonto 

*Tiedätkö mitään uskonnollista perinnettä, johon sisältyy eläimiä? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jos vastasit kyllä, kuvaile sitä tässä. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eläimet ravintona 

*Onko eläinten syöminen tarpeellista? 

 Kyllä 

 Ei 

 

*Käyttävätkö ihmiset eläimiä ravinnoksi liikaa? 

 Kyllä 

 Ei 

 En osaa sanoa 

 

*Kasvattavatko ihmiset eläimiä ravinnoksi enemmän kuin on tarpeen? 

 Kyllä 

 Ei 

 En ole varma 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

 

 

 

Käännöksen on toteuttanut Scientix, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen 

ja innovoinnin H2020-ohjelmasta (Scientix 4 -hanke, tukisopimus nro 101000063). Työtä 

koordinoi European Schoolnet (EUN). Asiakirjan sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä. 

Asiakirja ei edusta Euroopan komission mielipidettä, eikä komissio ole vastuussa siihen 

sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

 


