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Lukijalle 
 

Luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyy perusopetuksessa 
opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op), jot-
ka antavat luokanopettajaopiskelijoille ammatillisia valmiuksia perusopetuksen 
aineiden opettamiseen1 Joensuun yliopistossa opettajankoulutuksessa perus-
opetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisissa opin-
noissa on kolme opetussuunnitelmaa yhdistävää juonnetta: monikulttuurisuus, 
kestävä kehitys ja tieto- ja viestintätekniikka. Tässä kirjassa tarkastellaan kes-
tävä kehitys ja tieto- ja viestintätekniikka juonteita ja kirjaa voidaan pitää jat-
kona Jouko Jokisalon ja Raisa Simolan2

Keväällä 2009 pyysimme kollegoita osallistumaan julkaisuun kirjoittamalla 
artikkelin omasta oppiaineestaan ja sen opetuksesta perusopetuksessa. 
Tavoitteenamme oli saada koottua kirja, jossa on tuotu esiin, miten kestävä 
kehitys ja tieto- ja viestintätekniikka voidaan ottaa huomioon eri aineiden 
perusopetuksessa.  Ohjeena oli, että kirjoittajat voivat tarkastella kestävää 
kehitystä, tieto- ja viestintätekniikkaa tai molempia. Kirjoittajien lähtökohtana 
tulee olla oma opetettava oppiaine, siten oppiaineet tuovat jokaiseen artikkaliin 
oman näkökulman. Emme halunneet antaa kovin tarkkoja kehyksiä noin viiden 
sivun mittaisille kirjoituksille ja saimmekin kymmenen hyvin erilaista artikkelia. 
Artikkelit poikkeavat toisistaan paljonkin, mutta emme lähteneet 
yhtenäistämään tekstejä, vaan jokainen kirjoittaja on mukana juuri omilla 
ajatuksillaan. Roolimme tässä työssä on ollut enemmänkin kokoaja kuin 
toimittaja. Kirjoitusurakkaan osallistui yhdeksän joensuulaista ja kaksi 
savonlinnalaista opettajankouluttajaa. 

 toimittamaan artikkelikokoelmaan 
”Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa - monialaisten opintojen lä-
päisevä juonne”. Toimittamassamme kirjassa keskitytään tarkastelemaan kes-
tävää kehitystä ja tieto- ja viestintätekniikkaa käytännönläheisesti ja se on 
suunnattu ensisijaisesti opettajaopiskelijoille. 

  

                                    

1 Valtioneuvoston asetus 794/2004. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794 [luettu 18.12.2009] 
2 Jokisalo, J. & Simola, R. (toim.) 2009. Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa - monialaisten opintojen läpäi-
sevä juonne. Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 7. Joensuun yliopistopaino. 
http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/jokisalo_simola_monikulttuurisuus/jokisalo.pdf [luettu 
18.12.2009] 
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Kirjassa oppiaineina ovat mukana historia ja yhteiskuntaoppi, musiikki, 
liikunta, äidinkieli ja kirjallisuus, ortodoksinen uskonto, vieraat kielet, käsityö 
ja biologia. Kestävä kehitys on juonteena viidessä artikkelissa ja tieto- ja 
viestintätekniikka viidessä. Kestävä kehitys ja tietoviestintätekniikka on 
kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa3

Kirja jakaantuu kahteen osaan: kestävä kehitys ja tieto- ja viestintätekniikka. 
Molempien osien alussa on teemaan johdattava artikkeli: Tuula Keinonen, 
Kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja koulutus ja Mikko Vesisenaho, 
Tarvitaanko tieto- ja viestintäteknologiaa opettajankoulutuksessa?  

 eri oppiaineiden 
sisältöjen ja tavoitteiden kuvauksissa sekä kasvatusta ja opetusta eheyttävissä 
aihekokonaisuuksissa. Vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta on toimittamamme kirjan artikkeleissa tarkasteltu oppilaiden 
lähiympäristön ja maailmanlaajuisen elinympäristön näkökulmista. 
Lähiympäristön ja maailmanlaajuisen elinympäristön ymmärtämiseen liittyy 
artikkeleissa sekä oppilaan oman että vieraiden kulttuurien ymmärtäminen ja 
kunnioittaminen. Kirjoituksissa tieto- ja viestintätekniikkaa on puolestaan 
tarkastelu sekä opetuksen resurssina ja välineenä että oppimisen kohteena. 
Teksteissä tulee esille myös se, että tämän päivän yhteiskunnassa tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö vapaa-ajalla tuo uusia ulottuvuuksia, tavoitteita ja 
haasteita kouluopetukseen.  

Joensuussa 18.12.2009 

Katri Savolainen, Tuula Keinonen ja Susanna Pöntinen 

  

                                    

3 Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Vammalan Kirjapaino Oy. 
http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf [luettu 18.12.2009] (ks. sivut 19, 38,41) 
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Kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja koulutus  
 

Tuula Keinonen 

Ympäristön ja kehityksen maailmankomission ns. Brundtlandin komission 
mukaan kestävä kehitys tarkoittaa ihmiskunnan nykyisten tarpeiden 
tyydyttämistä niin, että tulevilta sukupolvilta ei viedä mahdollisuutta tyydyttää 
omia tarpeitaan.  Suomessa kestävän kehityksen edistämiseksi tehtävää 
yhteistyötä varten perustettiin 1993 Suomen kestävän kehityksen toimikunta. 
Toimikunnan määritelmä kestävälle kehitykselle vuodelta 1995 on seuraava:  

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä 
on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” 

 

Kansainväliset ympäristösopimukset ovat keskeinen keino kestävän kehityksen 
edistämisessä. Tärkeimpinä toimijoina sopimuksissa ovat olleet YK, EU ja 
OECD. Näiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti Suomen hallitus on 
laatinut oman kestävän kehityksen ohjelmansa, joka linjaa kansallisia 
käytännön toimia. Kestävää kehitystä koskevassa ja kansainvälisessä 
keskustelussa on sen kolmeksi eri ulottuvuudeksi muotoutunut ekologinen, 
taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. (ks. esim. Kansallisen 
ympäristökasvatusstrategian työryhmä 1992)  

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja 
aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. 
Taloudellinen kestävyys on laadultaan ja sisällöltään tasapainoista kasvua, joka 
ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. 
Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää, että tavarat ja palvelut voidaan 
tarjota nykyistä vähemmän ympäristöä rasittaen sekä käyttämällä säästäen 
luonnonvaroja ja energiaa. Kestävämpi taloudellinen kehitys perustuu yhä 
selvemmin investointeihin ja inhimilliseen pääomaan. Kestävä talous on 
sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä 
keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen 
sukupolvelta toiselle. Sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys lisää ihmisten 
elämänhallintaa sekä ylläpitää ja vahvistaa heidän yhteisöllistä identiteettiään. 
Kehityksen tulisi olla sopusoinnussa siihen osallistuvien ja osalliseksi joutuvien 
ihmisten kulttuurin ja arvojen kanssa. Kulttuuriin kuuluvat mm. kansalliset 
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toimintamallit, kansainvälinen vuorovaikutus, erilaiset ympäristöt ja 
jokapäiväisen elämän käytännöt. Kulttuurisen kestävän kehityksen kannalta on 
tärkeää huomioida myös vähemmistökulttuurien identiteetti sekä 
elinvoimaisuus ja vaalia taiteen eri lajien elinvoimaisuutta sekä kulttuurin 
alueellisia ominaispiirteitä.  

Itämeren maiden opetusministerit hyväksyivät 24.1.2002 koulutusta koskevan 
kestävän kehityksen ohjelman (Baltic 21E). Ohjelmalla pyritään siihen, että 
kestävän kehityksen näkökohdista muodostuu Itämeren maiden 
koulutusjärjestelmien luonteva ja pysyvä osa. Opetusministeriö edellyttää, että 
koulut ja korkeakoulut ottavat toiminnassaan huomioon Baltic 21E -ohjelman 
tavoitteet ja toimintaohjelman. Toimintaohjelman perusajatuksena on 
luottamus niin nuorisoasteen kuin aikuiskoulutuksen mahdollisuuksiin lisätä 
ihmisten valmiuksia ja halua tukea kestävän kehityksen toteutumista. Korkea-
asteen koulutuksen tulee toimia aktiivisesti yhteistyössä muun yhteiskunnan 
kanssa paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla kestävää kehitystä 
koskevan tiedon ja toimintavalmiuksien lisäämiseksi tutkimuksen ja 
koulutuksen avulla. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää muun muassa, että 
kouluttajilla on tarvittava osaaminen käsitellä oppiaineissa myös kestävään 
kehitykseen liittyviä näkökohtia ja käyttää sopivia opetusmenetelmiä tai 
lähestymistapoja.  Lisäksi kaikkien koulutusalojen perustutkinto-opetuksessa 
käsitellään kestävän kehityksen näkökohtia ja perustutkinto- ja jatkotutkinto-
opetuksessa on tarjolla kestävään kehitykseen suuntautuvia opintojaksoja 
sekä täydennyskoulutuksessa tulee voida täydentää kestävään kehitykseen 
liittyviä tietoja ja taitoja. 

Unescon vuoden 1985 ympäristökasvatusohjelman määritelmä 
ympäristökasvatukselle on ollut suomalaisen ympäristökasvatuksen esikuva 
(Wolff 2004). Ympäristökasvatuksen tulee 

1. Kasvattaa selkeään tietoisuuteen ja huolestuneisuuteen taloudellisten, sosiaalisten, po-
liittisten ja ekologisten tekijöiden keskinäisistä riippuvuussuhteista niin kaupungeissa 
kuin maaseudulla. 

2. Turvata jokaiselle mahdollisuus hankkia tietoja, arvoja, asenteita, taitoja sekä moraali-
nen vastuu ympäristön suojelemiseksi sekä parantamiseksi. 

3. Luoda niin yksittäisille ihmisille, ryhmille kuin koko yhteiskuntaan uusia, ympäristölle 
vähemmän haitallisia käyttäytymismalleja. 

 

Edellä mainittujen päämäärien pohjalta on ympäristökasvatuksen tavoitteiksi 
vuoden 1992 Kansallisessa ympäristökasvatusstrategiassa nimetty tietoisuus, 
tieto, asenteet, taidot sekä osallistuminen. Ympäristökasvatuksen tulisi auttaa 
ihmistä tiedostamaan ympäristö kokonaisuutena ja herkistymään ongelmille 
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sekä auttaa ihmisiä hankkimaan tietoja ympäristöstä ja sen ongelmista. 
Asennekasvatuksena ympäristökasvatus auttaa ihmisiä selkeyttämään 
arvojaan sekä huolestuneisuuttaan suhteessa ympäristöön. Sen tarkoituksena 
on myös motivoida osallistumaan ympäristönsuojeluun. Ympäristökasvatuksen 
tulisi tarjota myös mahdollisuus hankkia taitoja tunnistaa ja ratkaista 
ympäristöongelmia sekä tarjota mahdollisuus aktiiviseen ja vastuulliseen 
työskentelyyn ympäristöongelmien ratkaisun hyväksi. 

Ympäristökasvatuksen käsitteen rinnalle tai sen jatkoksi näkökulmasta riippuen 
on tullut kestävän kehityksen kasvatus. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaostossa (Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto 2006) se 
on muotoutunut kestävää kehitystä edistäväksi kasvatukseksi ja koulutukseksi. 
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen päämäärä nähdään 
usein laajempana kuin ympäristökasvatuksen. Sen tavoitteena on: lisätä 
ymmärrystä ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristösuojelun yhteydestä 
tavoitteena ekotehokas hyvinvointiyhteiskunta; lisätä ymmärrystä omasta 
kulttuuriperinnöstä, erilaisista kulttuureista, ihmisryhmien välisen 
luottamuksen edellytyksistä ja oikeudenmukaisuudesta sekä kehittää 
valmiuksia kulttuurien väliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen; lisätä 
valmiuksia havaita muutoksia luonnossa, yhteiskunnassa ja ihmisen 
hyvinvoinnissa sekä selvittää niiden syitä ja seurauksia sekä omassa 
elinympäristössä että globaalilla tasolla; saada aikaan muutoksia 
arkikäytänteissä ja sitoutumista kestävään elämäntapaan; lisätä valmiuksia ja 
motivaatiota osallistumiseen ja vaikuttamiseen kansalaisena, työyhteisön ja 
muiden yhteisöjen jäsenenä; tuottaa koulutusaloittain ammatillista osaamista, 
joka luo edellytyksiä kunkin tuotannonalan muuttamiselle kestävämmäksi. 

Ekologisesti kestävän kehityksen arvoperustaa kouluissa ovat elämän ja 
luonnon kunnioittaminen ja myötätunto muita lajeja kohtaan.  Vastaavasti 
taloudellisen kestävän kehityksen arvoperustaa ovat ekologinen kestävyys, 
globaali oikeudenmukaisuus, ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus ja 
kohtuullisuus sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen 
arvoperustaa ovat tasa-arvo, demokratia, oikeudenmukaisuus, 
globaalikansalaisuus, monikulttuurisuus, toisten kunnioittaminen ja 
antirasismi. (kts. SUSDE 2003.)  

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen toteuttamisesta kirjoittajat tässä 
teoksessa nostavat esille ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen 
välineiden ja menetelmien valinnassa sekä tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen yhteisöllisessä 
oppimisessa erilaisissa oppimisympäristöissä sekä kansainvälisyyden 
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huomioimisessa. Ympäristöopetuksen täydennyskoulutukseen osallistuneet 
opettajat toivat esille myös seuraavia mahdollisuuksia kestävää kehitystä 
edistävinä toteutusmalleina: 

• kaikissa oppiaineissa tutustuminen lähiympäristöön ja sen organisaatioihin 
• ympäristö- ja luonnontiedossa oppilaan kasvun tukeminen ja ohjaaminen tutkivaksi ja 

toimivaksi kansalaiseksi, joka on kiinnostunut ympäristöstään; auttaa oppilasta havait-
semaan ja seuraamaan ihmisen aiheuttamia muutoksia ympäristössään, etsimään on-
gelmien ratkaisukeinoja ja vaikutusmahdollisuuksia 

• kemiassa ja biologiassa vierailut kaatopaikalle ja vedenpuhdistamolle 
• biologiassa maastokäynnit 
• maantieteessä kuntakäynnit ja kaavoitusasiat 
• puutarhataloudessa luonnon monikäyttökurssi 
• kemiassa, fysiikassa, biologiassa ja maantieteessä kestävän kehityksen tietopohjan 

luominen; ilmastomuutokseen vaikuttavat tekijät, väestönkasvu köyhissä maissa vaiku-
tuksineen, kierrätys, lajittelu, siistaus, valkaisut, viimeistelyt, eläinten hyvinvointi ym. 

• äidinkielessä mielipidekirjoituksia, ympäristötekstien analysointia 
• matematiikassa ja tietotekniikassa mitataan kulutusta ja hyödynnetään analysoinnissa 

tietotekniikkaa 
• historiassa pohditaan ympäristöongelmien historiaa ja nykytilaa 
• uskonnossa tarkastellaan ympäristökysymysten moraalinäkökohtia 
• vieraissa kielissä käsitellään ympäristöaiheita, joita on oppikirjoissa hyvin 
• kuvataiteessa ja käsitöissä valitaan ekologisuuden kriteerit täyttäviä materiaaleja 
• kotitaloudessa ohjataan harkitsevaksi kuluttajaksi  
• läpäisyperiaatteella voidaan tarkastella säästäväisyyttä, kierrätystä, tavaroiden oikeaa 

käyttöä, pitkäikäisten ja hyödyllisten esineiden valmistusta 
 
Lisäksi oppilaat voivat osallistua kompostista ja paperinkeräysastiasta 
huolehtimiseen, kierrätykseen ja lajitteluun, tutustumiskäynteihin, 
teemaviikkoihin, siivousretkiin, luontopysäkkien suunnitteluun, tavaroiden 
vaihtopäiviin, ympäristöpäiviin ja olla mukana ympäristöoppaan laatimisessa 
koululle. Kaikessa opiskelussa on mukana omakohtaisten havaintojen 
tekeminen. 
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Kestävä kehitys historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa 
 

Jouko Jokisalo 

 

Globaalit ympäristöongelmat - sen ytimessä ilmastonmuutos - ovat ongelmia, 
joihin lapset ja nuoret väistämättä törmäävät eri yhteyksissä. Sanomalehdet 
ovat välittäneet 1990-luvulta lähtien huolestuttavia tietoja otsikoissaan: 
”Tutkijat täysin yhtä mieltä ilmaston lämpenemisestä” (Kaleva 18.8.1990); 
”Jorma Ollila: Ilmastomuutoksen ratkaisusta tulee vaikea ongelma” (Helsingin 
sanomat 31.8.2007). On esiintynyt vastuutonta itsekkyyttä, josta hyvä 
esimerkki on Talouselämä-lehden teemanumero ”Tervetuloa ilmastomuutos”, 
jonka alaotsikko kertoo samalla lisääntyvästä kyynisestä egoismista: ”Maapallo 
kärsii, mutta Suomi hyötyy” (Talouselämä Nr. 26; 18.8.2006). Tiedelehdet, tv-
uutiset, katastrofielokuvat, sarjakuvat, Youtube ja netin keskustelupalstat 
välittävät lapsille ja nuorille tietoja ja mielikuvia ekologisesta kriisistä ja sen eri 
ilmenemismuodoista. Yhden yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille tehdyn kyselyn 
mukaan 90 % vastaajista tiesi, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse. 
Vastaajilta puuttui tosin osittain syvempi tietoisuus asiasta. (Thomsson 2009.)  
Kaikkiaan nuorten huolestuneisuus ympäristön tilasta on suurta, vaikkakin 
siinä esiintyy vaihtelevuutta eri aikoina. "Suurin osa nuorista (78 %) oli 
huolestunut ympäristön tilasta ja piti asiaa tärkeänä (91 %). Jopa joka toinen 
nuori oli valmis tinkimään elintasostaan ympäristöongelmien vuoksi", totesi 
Helena Valve tutkimustensa perusteella (Helsingin Sanomat 13.1.1999; vrt. HS 
11.3.2009).  

Ympäristökriisin syvyys ja globaali luonne nostavat vaikean kysymyksen siitä, 
miten vanhempien ja koulussa opettajien tulee ympäristöongelmista kertoa ja 
opettaa. Brittiläisten tutkijoiden ilmoittaessa löytäneensä merkkejä 
Etelämantereen jäätikön muuttumisesta epävakaaksi ja sen katastrofaalisista 
vaikutuksista Iltasanomat -lehti kysyi keskustelupalstallaan ”Kuinka kerrot 
lapselle ilmastonmuutoksesta?” (28.2.2008) Useat vastaukset heijastavat 
kertomisen ja asian käsittelemisen vaikeutta:  

• ” Ei kai sitä lapselle, pienelle varsinkaan, voi kovinkaan hyvin selittää.”  
• ” Minä en kannata mitään ylisuojelua, mutta minusta lapsilla tulee olla oikeus elää lap-

suuteensa ilman mitään halpamaisia ja tarkoitushakuisia ilmastonmuutospelotteluja.” 
• ” Ilmastonmuutoksesta kerron lapsille suoraan ja kiertelemättä.” 
• ”Tuon ilmiön selittäminen lapselle on ylivoimaista. Onhan ilmiselvää, etteivät kaikki ai-

kuisetkaan sitä ymmärrä.”  
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Kestävän kehityksen teemat historian ja yhteiskuntaopin peruskoulun 

opetussuunnitelmien sisällöissä ja tavoitteissa 

Kestävä kehitys määriteltiin ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien 
Brundtlandin komissiomietinnössä vuonna 1987 seuraavasti: ”Kestävä kehitys 
on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” (Ympäristön ja kehityksen 
maailmankomissio 1988). Ongelmana on yleinen puhe kestävästä 
kehityksestä, vaikka on olemassa hyvin erilaisia näkemyksiä sen 
konkreettisesta sisällöstä. Keskeinen kiistakysymys liittyy kestävän kehityksen 
ja jatkuvan talouskasvun keskinäissuhteeseen. Ovatko kestävä kehitys ja 
jatkuva taloudellinen kasvu mahdollisia rajallisessa maailmassa? 

Kestävä kehitys on osa koulun keskeistä arvoperustaa, jossa sen tärkeiksi 
elementeiksi määritellään ”luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön 
elinkelpoisuuden säilyttäminen”. Perusopetuksen tavoitteeksi määritellään 
kasvattaa oppilaista ”ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita 
kansalaisia” (Opetushallitus 2004, 12, 39). Historian opetuksen tavoitteena on 
puolestaan kehittää oppilaan historiallista ajattelua ja ymmärrystä. Koulun 
arvoperusta ja perusopetuksen tavoitteen saavuttamista tukee se, että histo-
rian opetuksessa ihmisen luontosuhteen kehitys ja merkitys ovat integroituna 
historialliseen tarkasteluun. 

Historian opetuksen lähtökohtana on ”ohjata oppilasta kasvamaan 
vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan kulttuuria ja 
menneisyyden ilmiöitä kriittisesti”. Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 
historianopetuksen keskeisissä sisällöissä on monia teemoja, jotka liittyvät 
suoraan ihmisen luontosuhteen historiaan ja mahdollistaa pohdinnan historian 
eri vaiheissa aiheutetuista ympäristöongelmista ja reaktioista niihin. Niiden 
avulla on mahdollista peilata kestävän kehityksen kysymyksiä nykyään ja 
tulevaisuudessa. Tällaisia opetussuunnitelmassa mainittuja sisältöjä ovat mm. 
maanviljelyksen aloittaminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään, Antiikin 
yhteiskuntien vaikutus omaan ympäristöönsä, kaupankäynnin kehitys, 
liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys sekä väestössä tapahtuneet muutokset. 
Kestävän kehityksen teemaan liittyen tärkeä on ”oppilaan hyvän osaamisen” 
kriteereissä esitetty vaatimus siitä, että ”oppilas tunnistaa ilmiöiden 
jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin 
edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien 
näkökulmasta” (Opetushallitus 2004, 221). 
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Vuosiluokkien 7-9 historian opetuksessa ihmisen luontosuhteen muutosta ja 
kestävän kehityksen teemaa voi käsitellä teollisen vallankumouksen 
yhteydessä. Sen yhteydessä tulee tarkastella teollistumista ja sen vaikutusta 
ihmisten elämään ja kaupungistumista. Tämän lisäksi huomionarvoinen teema 
opetussuunnitelmassa kestävän kehityksen kannalta on sisältö, jossa tulee 
käsitellä länsimaisen kulutusyhteiskunnan syntyä ja sen vaikutuksia ihmisten 
elämään ja ympäristöön sekä teknologian kehitystä (emt., 223). 

Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 yhteiskuntaopin opetuksen tavoite on, että 
oppilas ”oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena 
kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana”.  Päättöarvioinnin kriteereissä 
edellytetään oppilaan ymmärtävän, ”että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 
ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa useita vaihtoehtoja”. Sen lisäksi 
oppilaan pitää tajuta ”yhteiskunnallisten ja taloudellisen toiminnan eettisiä 
kysymyksiä. (Emt., 226,227.) Nämä vaatimukset ovat keskeisiä 
keskusteltaessa kestävän kehityksen yhteiskunnallisista ja poliittisista 
reunaehdoista. 

 

Kestävä kehitys ja edistyksen ongelma – ”muutos ei aina merkitse 

edistystä” 

Peruskoulun historian opetusta kestävän kehityksen teeman kannalta 
ensiarvoista on käsitellä eri aikakausien yhteydessä muutoksen ja edistyksen 
keskinäissuhdetta ihmisen luontosuhteen historian näkökulmasta. 

Historiankirjoitukselle ja -opetukselle on ollut leimallista näkemys siitä, että 
taloudellinen kasvu ja lisääntynyt materiaalinen hyvinvointi ovat kulttuurin ja 
demokraattisten oikeuksien laajentumisen ohella yhteiskunnallisen kehityksen 
ja edistyksen mittareita. Ennennäkemätön tuotannon kasvu ja elintason 
materiaalinen paraneminen on esitetty ennen kaikkea positiivisessa valossa. 
Tämän kehityksen Janos-kasvoisuus on jätetty usein opetuksen ulkopuolelle.  

Edistysparadigman juuret ovat syvällä länsimaisen ajattelun historiassa. 
Keskeinen edistysajattelun itujen synnyttäjä on ollut juutalais-kristillinen 
ajattelutraditio. Edistysajattelun yhtenä perustana pidetään kristillistä ideaa 
lineaarisesta ajasta (vrt. esim. Tamminen 1994, 29f). Modernin 
edistysajattelun synnytti valistuksen aikakausi. Positiivisen konnotaation 
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omaavan edistyskäsitteen synty on osa eurooppalaisen ajattelun historiaa, 
joka ulottuu valistuksesta Ranskan vallankumouksen kautta nykypäivään.  

Edistys sisälsi näkemyksen ihmiskunnan historiasta lineaarisena, 
universaalisena ja jatkuvana prosessina kohti parempaa yhteiskuntaa ja 
elämää. Ranskalaiset ensyklopedistit korostivat kulttuurin merkitystä ihmisen 
edistymisessä (vrt. Tamminen 1994, 67) ja oikeudenmukaisemman 
yhteiskunnan luomisessa. Ranskalainen valistusajattelija Antoine de Condorcet 
(1743-1794) kiteytti edistysfilosofiansa kolme keskeistä päämäärää: 1) 
Ihmisten välisen epätasa-arvoisuuden häviäminen 2) Tasa-arvoisuuden 
lisääntyminen kansakuntien välillä 3) Ihmisen itsensä jatkuva täydellistyminen 
(vrt. Tamminen, 1994, 70). 

Ongelmana on nykykeskustelussa se, että edistys-käsite on irrotettu 
sivilisoitumiskäsitteestä. Se on supistunut historian tarkastelussa kasvavaan 
luonnonhallintaan, työn tuotantovoimien kehitykseen ja sen tuomaan 
aineelliseen hyvinvointiin ja tarpeiden tyydyttämiseen.  Kehityksen kääntöpuoli 
liittyen ihmisen luontosuhteen ongelmiin on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
Friedrich Engels totesi tällaisen edistysoptimismin ongelmallisuudesta jo 
vuonna 1875: "Älkäämme sentään liiaksi mairitelko itseämme niillä voitoilla, 
jotka ihmisinä olemme saaneet luonnosta. Tämä kostaa meille jokaisen sellai-
sen voiton. Jokainen voitto tuo tosin alkuvaiheessa mukanaan seurauksia, joita 
olemme toivoneet, mutta toisessa ja kolmannessa vaiheessa sen vaikutukset 
ovat kokonaan toisenlaisia, odottamattomia, jotka hyvin usein tekevät tyhjäksi 
aikaisemmat tulokset.” (Engels 1971, 223) Opetussuunnitelman näkemys 
sellaisen ymmärryksen synnyttämisestä, että ”muutos ei aina merkitse 
edistystä”, kasvaa edistysajattelun kriisistä globaalien ympäristöongelmien 
maailmassa. Historioitsija Matti Viikari julisti 1990-luvun puolivälissä 
edistysajattelun muuntuneen täydelliseksi vastakohdakseen. Hänen mukaansa 
”usko edistysautomatiikkaan voi esiintyä vain käänteisenä: uskona maailman 
tuhoon” (Kaunismaa 1996).  

Kiihtyvä pohdinta edistyksen ambivalenssista ja modernin sivilisaation 
vaarallisista seurauksista ovat olennainen osa nykykeskustelua pohdittaessa 
ihmiskunnan kestävää tulevaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia ja 
vaaroja. Teknologinen kehitys ja globaalin talouden kasvu koetaan entistä 
voimakkaammin todelliseksi uhkaksi koko maapallon ekologiselle 
järjestelmälle, ja keskustelussa ympäristön tuhoutuminen on nostanut 
kysymyksen edistyksen ja läntisten teollisuusmaiden elämäntavan 
mielekkyydestä. Kestävän kehityksen teemaan historiallista perspektiiviä 
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koulun historian opetuksessa antaa edistyksen ja muutoksen tarkastelu 
ihmisen luontosuhteen evoluution näkökulmasta. 

Kestävän elämäntavan näkökulmasta tarjoaa mielenkiintoisen lähtökohdan 
pohdintaan maanviljelyksen aloittamisen vaikutukset ihmisten elämään, joka 
on myös alakoulun historian opetuksen keskeinen teema. Maanviljelykseen 
siirtyminen on ihmisen historian merkittävin muutos, jolla oli ratkaiseva 
vaikutus kulttuurikehitykseen eri mantereilla. Se mahdollisti monilla alueilla 
kaupunkikulttuurin syntymisen. Yhdessä ne mullistivat täydellisesti silloisten 
ihmisten elämän, yhteiskunnan ja kulttuurin. Maanviljelys ja karjankasvatus 
ovat edelleenkin ihmiskunnan elämän taloudellinen perusta.  

Historian opetuksen yhteydessä on myös välttämätön käsitellä sitä, miten 
maanviljelyksen ja kaupungistumisen myötä ihmisen luontosuhde muuttui 
peruuttamattomasti (Hugnes 2008, 63-91). Keinokasteluun perustuvan 
maanviljelyksen tuhoisasta vaikutuksesta tarjoaa oivan esimerkin Sumerin 
sivilisaation (n. vuodesta 4000 vuoteen 1600 eaa.) kohtalo. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että maaperän suolapitoisuus kasvoi ja sadot pienenivät vuosien 
2400 ja 1700 eaa. välillä. Näyttääkin selvältä, että maanviljelyn 
kastelujärjestelmä johti maaperän suolapitoisuuden kasvuun, jolla oli 
keskeinen merkitys sumerilaisen sivilisaation tuhoutumisessa (Hugnes 2008, 
74). Klassinen mayakulttuurin tuho oli myös osoitus maanviljelykseen 
perustuvan yhteiskunnan kestämättömästi kehityksestä. Mayakulttuurin tuhon 
taustalla oli nykynäkemyksen mukaan vuosisatoja jatkunut katkeamaton kasvu 
ja ympäristön resurssien liikakäyttö sekä niistä syntyneet ongelmat. (Hugnes 
2008, 81-91). Maya-eliitti ei keskittynyt ekologisen katastrofin estämiseen, 
vaan sen huomio keskittyi lyhyen aikavälin ongelmiin, kuten henkilökohtaiseen 
rikastumiseen, sodankäyntiin, monumenttien pystyttämiseen, toistensa kanssa 
kilpailuun ja näiden toimien ylläpitoon riittävän ruoan takavarikoimiseen 
talonpojilta. Useimpien ihmiskunnan historian johtajien tapaan mayakuninkaat 
ja -aateliset eivät välittäneet pitkän aikavälin ongelmista sikäli kuin ylipäätänsä 
tunnistivat ne. (Wright 2006, 103-110) 

Muinainen Egypti ja sen historia tarjoaa esimerkin kestävästä kehityksestä. 
Egyptin maanviljelyksen kastelujärjestelmä perustui Niilin säännöllisen 
tulvimisen hyödyntämiseen. Kestäväksi järjestelmän teki tulvan mukana 
kulkeutuvien mineraalien ja orgaanista jätettä sisältävän hedelmällisen 
suistomaan kerrostuminen. (Hugnes 2008, 86-87)  

Käsiteltäessä Antiikin historiaa on välttämätöntä, että oppilaat ymmärtävät 
Antiikin kulttuuristen saavutusten lisäksi sen aikakauden valtavan tähän 
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päivään asti ulottuvan vaikutuksen ympäristöön. Carl Fraas osoitti jo vuonna 
1847 ilmestyneessä teoksessaan Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, ein 
Beitrag zur Geschichte Beider, että ihmisen toiminta keskeisesti vaikutti 
Persian, Mesopotamian, Palestiinan, Egyptin ja Etelä-Euroopan alkuperäiseen 
kasvistoon. Kasviston muutoksella - pääasiassa metsien hakkauksella - 
ihminen aiheutti ilmaston pysyvän muutoksen. Friedrich Engels (1970) totesi 
Luonnon dialektiikka-teoksessaan: ” Ihmiset, jotka Mesopotamiassa, 
Kreikassa, Vähässä Aasiassa ja muualla hävittivät metsää saadakseen 
viljelysmaata, eivät aavistaneetkaan, että he samalla panivat alun noiden 
maiden nykyiselle autiudelle, sillä hävittämällä metsät he hävittivät kosteuden 
kerääntymis- ja säilymiskeskukset. Alppien italialaiset asukkaat hakatessaan 
vuoriston etelärinteiltä kuusimetsät, joita niin huolellisesti suojeltiin 
pohjoisrinteillä, eivät aavistaneet, että he tuhosivat siten juuriaan myöten 
alueensa karjatalouden perustan; vielä vähemmän he aavistivat, että he 
tekivät siten vuoristolähteensä vedettömiksi suurimmaksi osaksi vuotta, jotta 
ne sadeaikoina voisivat tulvia yli tasankojen sitä hurjempina virtoina.” (Engels 
1970, 223) 

 

Ihmisen luontosuhteen historia ja kestävä kehitys 

Historian opetuksessa tulee pyrkiä historiallisen materiaalin avulla 
osoittamaan, missä olosuhteissa ja missä muodossa ympäristön vahin-
goittuminen on esiintynyt ja miten yhteiskunta on reagoinut tämänsuuntaiseen 
kehitykseen. Se liittyy myös kysymykseen yhteiskunnallisesta mentaliteetista, 
joka on keskeinen tekijä yhteiskunnan suhtautumisessa saastumisen ja 
saasteiden eri muotoihin. Vaikka olemme tulleet lisääntyvässä määrin herkem-
miksi tiettyjä saastumisen muotoja vastaan, niin me kuitenkin pitkälti 
hyväksymme sen toiset muodot. Yhteiskunnassa vallitsevalla mentaliteetilla on 
keskeinen vaikutus siihen, että joitakin ympäristön saastumisen muotoja koh-
taan vallitsee tietty toleranssi. Saksalainen sosiologi Ulrich Beck korostaa 
kulttuurisen havaintovalmiuden ja kulttuuristen normien vahvaa merkitystä. 
Hänen mielestään ne ratkaisevat, mitä tuhoja siedetään ja mitä ei. (Beck 
1990, 73-77) 

Historian opetuksessa voi pohtia ympäristöhistoriallisesta näkökulmasta ei-
toivottujen ja ei-haluttujen toimintojen seurauksia luonnollisissa järjestelmissä 
ihmiskunnan kehityksen eri vaiheissa. Ihmisen luontosuhteen kehitys avaa 
näkymää siihen historiallisesti, miten ja millaisten prosessien kautta tiettyyn 
ympäristöongelmaan on päädytty. Mutta se voi olla ainoastaan eräänlainen 
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"nykyhetken paikanmääritys" ja ympäristöhistoriallinen käsittely ei tarjoa 
suoraan mitään toimintamalleja nykyajan ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta 
kuitenkin se terävöittää tietoisuuttamme ympäristöongelmista. 

Historiallisen perspektiivin lisäksi yhteiskuntaoppi tarjoaa aineksia analysoida 
sitä, millaisia toimenpiteitä yhteiskunta ja yksittäinen ihminen voi suorittaa 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat 
ymmärrettävästi kiinteässä yhteydessä luonnontieteisiin. Yleissivistävien 
oppilaitosten rehtorit arvioivat kestävän kehityksen parhaiten toteutuvan 
ympäristö- ja luonnontiedossa, biologiassa, maantiedossa, kotitaloudessa, 
kemiassa ja käsityössä (Rajakorpi 2001, 47, 53; vrt. lukion osalta s. 50). 
Historia ja yhteiskuntaoppi kuuluivat niihin oppiaineisiin, joissa rehtorien 
mukaan kestävän kehityksen periaatteita otetaan huomioon joko huonosti tai 
ei lainkaan (Rajakorpi 2001, 55). Tämä osoittaa sitä, miten huonosti 
ymmärretään ympäristöongelmien ja kestävään kehitykseen liittyvien 
kysymysten yhteiskunnallinen ja poliittinen luonne.  Pyrittäessä kestävään 
kehitykseen ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen on tajuttava se, että 
”toimenpiteiden on pohjauduttava siihen, mitä ihmiset todennäköisesti tekevät 
eikä siihen, miten heidän pitäisi toimia" (Förster 2009, 9).  Historiallinen 
perspektiivi antaa ymmärrystä siihen, miten ihmiset ja yhteiskunta ovat 
toimineet ja toimivat uhkatilanteessa. Tuhoutuvatko vai selviytyvätkö 
yhteiskunnat riippuu keskeisesti yhteiskunnallisista ja poliittisista ratkaisuista 
(Daimond 2005; Wrihgt 2006). Ydinaseiden ja ekologisen kriisin aikakaudella 
nykyisen sivilisaation säilymisen ehdoton edellytys on positiivisen rauhantilan 
toteutuminen. Militarismin ja sodan tuhoisa vaikutus on nähtävissä esimerkiksi 
Irakin sodan osalta. Sen aiheuttamat vuotuiset CO2-päästöt ovat suuremmat 
kuin 139 maan yhteen lasketut päästöt. Kestävän kehityksen yksi välttämätön 
reunaehto on ”ikuinen rauha” (ks. Jokisalo 2007, 2008). 

Ruotsalaisten työnantajien ja elinkeinoelämän kattojärjestöjen pääekonomi ja 
aktiivinen ympäristökeskustelija Förster toteaa, että ihmisen todennäköisen 
käyttäytymisen myötä tulevaisuuden ennusteesta tulee paljon pessimistisempi.  
Hänen näkemyksensä mukaan luonnontieteilijät eivät koskaan yksin voi 
ratkaista globaaleihin ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen liittyviä 
ongelmia. He eivät ole asiantuntijoita siinä, ”miten yhteiskunta ja ihmiset 
pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin” (Förster 2009, 36). 

Ihmisen luontosuhteen kriisin keskeisiä elementtejä ovat ihmisen aiheuttama 
ilmastonmuutos, myrkyllisten kemikaalien kasautuminen ympäristöön, 
fossiilisten polttoaineiden loppuminen ja maapallon koko 
yhteyttämiskapasiteetin ottaminen ihmisen käyttöön (Daimond 2005, 23). 
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Kestävän kehityksen vaatimus kyseenalaistaa teknologisen determinismin ja 
jatkuvan taloudellisen kasvun ajatuksen rajallisessa maailmassa. Jotta 
ihmiskunta ei tekisi ekologista itsemurhaa eli ekosidiä (Daimond 2005, 22), 
vaan kykenisi toteuttamaan ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja 
sosiaalisesti kestävää kehitystä, on sen tukeuduttava ihmisen luontosuhteen 
kehityksessä niin luonnontieteisiin, teknologiaan, kuin historian, yhteiskunnan 
ja kulttuurin ymmärtämiseen. 
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Musiikkikasvatus ja kestävä kehitys 
 

Antti Juvonen 

 

Musiikkikasvatuksessa luokanopettajan opinnoissa yleensä keskitytään lähinnä 
musiikin sisältöjen, historian, teorian, soittamisen tai näiden opettamisen 
opiskelemiseen, mutta ikään kuin huomaamatta niihin sisältyy myös kestävän 
kehityksen näkökulma. Helposti voisi ajatella, että soiva musiikki ei rasita 
oikeastaan millään tavoin maapallon ekologista tasapainoa, mutta kun 
pureudutaan aiheeseen hieman syvemmälle, havaitaan, että kaikesta jää 
jonkinlainen jälkensä. 

Kestävä kehitys voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan, jotka kukin 
muodostavat oman näkökulmansa aihepiiriin. Nämä ovat ekologisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti sekä kolmantena taloudellisesti kestävä kehitys. 
Kaikki mainitut ulottuvuudet linkittyvät toisiinsa muodostaen yhden 
kokonaisuuden, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista. Musiikin kuten 
kaikkien taiteiden näkökulma aihepiiriin luonnollisesti painottuu sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmaan, mutta toki yhteyksiä löytyy 
myös muihin ulottuvuuksiin. Pohdittaessa mahdollisuuksia säilyttää nykyisillä 
ja tulevilla sukupolvilla edellytykset hyvään ja onnelliseen elämään, on 
luonnollisesti otettava huomioon kaikki ulottuvuudet ja toimittava niiden 
edistämiseksi.  

 

Ekologinen näkökulma 

Musiikin lähtökohdista ekologisen näkökulman pohtiminen on mielenkiintoinen 
tehtävä. Jos ajatellaan ekologisen jalanjäljen suuruutta ensiksi musiikin 
tekemisen edellyttämien välineiden, instrumenttien ja niiden rakentamisen 
kannalta, on helppo havaita, että niiden osuus ekologisessa jalanjäljessä ei ole 
ihmiskunnan historiassa kovinkaan suuri. Alunperinhän soittimet olivat lähinnä 
erilaisia rummun esimuotoja, onttoja puunrunkoja tai peräti vihollisten kalloja, 
joita kolisteltiin sääriluilla tai erilaisilla kepeillä  - ekologista jos mikä. 
Ensimmäiset puhaltimet tehtiin ruokokasveista, ontoista luista, kuolleiden 
eläinten sarvista, tai vastaavista luonnon materiaaleista. Aluksi niihin 
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puhallettiin sellaisenaan, kunnes niihin keksittiin kaivertaa sormiaukkoja, joilla 
aikaansaatiin erikorkuisia säveliä. Ääntä aikaansaatiin myös jousella, joka toimi 
kätevästi myös nuolten ampumisvälineenä soittamisen ohessa. Kaikkein 
luonnollisin instrumentti kuitenkin oli ihmisen oma ääni, joka on kiistatta 
eniten käytetty musiikkiväline kautta aikojen ja samalla myös kaikkein eniten 
kestävää kehitystä edistävä.  

Voidaankin todeta, että vielä tuhatkunta vuotta sitten instrumentit olivat 
puhtaasti luonnontuotteista valmistettuja ja erittäin luontoystävällisiä. 
Kehityksen myötä on ekologisuus koko ajan vähentynyt ja seuraavassa 
vaiheessa alettiin hyödyntää metallista tehtyjä työkaluja soitinrakennuksessa 
sekä itse soittimien teknisissä ratkaisuissa. Kesti kuitenkin miltei toiset tuhat 
vuotta ennen kuin ekologiselta kannalta katsottuna kehitys kääntyi selvästi 
huonompaan suuntaan. Niin kauan kuin tyydyttiin akustisesti toimiviin 
soittimiin, oltiin tekemisissä uudistuvien materiaalien ja kierrätettävien osien 
kanssa. Soittimet vielä valmistettiin käsityönä yksittäisten mestarien pajoissa 
(esim. Stradivarius-viulut). Instrumentteja alettiin tuottaa 1800-luvun jälkeen 
teollisesti, mikä ei ekologian näkökulmasta ollut hyvä asia, sillä materiaalien 
kulutus lisääntyi radikaalisti ja myös käytettävät materiaalit muuttuivat 
aikaisemmasta puhtaista luonnontuotteista kohti yhä keinotekoisempia aineita. 
Tultaessa 1900-luvulle ja aluksi teollisesti tuotettuihin akustisiin – ja sittemmin 
myös sähköisiin soittimiin, muuttuivat materiaalit ja teknologia vähemmän 
luontoystävälliseen suuntaan ja musiikin (tarkoittaa tässä yhteydessä: musiikin 
tekemisen edellyttämien välineiden ja tallentamisen edellyttämien teknisten 
apuvälineiden tuottamisen) ekologinen jalanjälki kasvoi selvästi. Nyt 2000-
luvulla on edelleen menty huonompaan suuntaan, kun tietoteknologia on 
vallannut musiikkialan ainakin kevyen musiikin alueella lähes kokonaan. 
Tietokoneet ja muut tekniset välineet muodostuvat ongelmajätteeksi jo 
muutaman vuoden aikana käyttöönotosta teknologian edistyessä huimaavaa 
vauhtia. Onneksi niiden sisältämiä metalleja sentään pyritään jossain määrin jo 
hyödyntämäänkin. 

Vuosisatojen ajan instrumentit rakennettiin lähinnä puusta tai metallista, joita 
niitäkin materiaaleja kului vain pieniä määriä. Sotilaiden marssin tahdin 
takasivat keskiajalla ja jo vuosisatoja ennen sitä rummut, jotka rakennettiin 
ekologisesti puusta ja eläinten nahasta, sianrakko oli yleisin rummun kalvo 
vielä viime vuosisadan lopussa. Raamattu kertoo Jerikon muurien sortamisesta 
eräänlaisella ääniaseella: pasuunojen mahtavalla jyrinällä. Tarinan 
todenperäisyyttä lienee vaikea todentaa, mutta ainakin se osoittaa, että 
metallisia puhaltimia oli jo noihin aikoihin käytettävissä. Hyvänä puolena 
nimenomaan vaskipuhaltimissa oli niiden vahva ja kauas kantava ääni, mikä 
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tarjosi mahdollisuuden käyttää niitä erilaisten viestien välittämiseen paitsi 
sodassa, myös erilaisissa siviilipuolen toiminnoissa, kuten esimerkiksi 
metsästyksessä tai vaikkapa postitorvena.  Näitä varhaisia soittimia on säilynyt 
erittäin vähän, joten olettaa sopii, että metalli on kierrätetty tähdellisempään 
käyttöön, kuten esimerkiksi aseisiin, luodeiksi ja tykinkuuliksi.  

Suomalaisittain on lohdullista ajatella, että kansallissoittimemme kantele, 
jonka historia juontaa aina parin vuosituhannen taakse, on hauenleuka-
historian jälkeen kautta aikojen valmistettu puusta ja jouhi- tai jännekielistä. 
Myös esi-isiemme puurunkoiset torvet, kara ja luikku tehtiin reilusti 
mäntypuusta. Näiden torvien käyttötarkoituksena ei tuolloin ollut niinkään 
musisoiminen, vaan niillä peloteltiin metsissämme keskiajalla suorastaan 
kuhisseita petoja kauemmaksi ihmisten tieltä. Vielä niinkin myöhään kuin 
1800-luvulla oli salomaiden asukkaiden tapana töräytellä torviin pitääkseen 
pedot loitolla pihapiiristään. Torvilla oli myös pakanuuden ajan 
uhritoimituksissa oma merkityksensä ja niitä soitettiin pappien mennessä 
lehtoihin rukoilemaan. Myöhemmin torvilla ilmoitettiin hartaushetken 
alkamisesta rukoilevaisille. Nykyihmisen näkökulmasta oman äänen jälkeen 
ekologisin ”instrumentti” lienee muinaissuomalaisten käyttämä 
hongankolistaja, jossa raavas mies hakkasi paikallaan kasvavaa honkapuuta 
kartulla aikaansaadakseen meteliä, joka karkotti pedot karjan läheisyydestä. 
Parhaassa tapauksessa puu jatkoi elämäänsä kolistelun jälkeen saatuaan vain 
joitakin vaurioita kaarnapeitteeseensä. 

Myös varhaisen kirkon piirissä alkaen 900-luvulta urkupilleihin tarvittiin 
kohtalaisen paljon metallia, mutta urkuja oli ainoastaan suurimpien 
luostareiden käytössä. Suuria orkestereita ei tuolloin ollut ja tavallisen kansan 
parissa instrumenttien soittamiseen ei ollut mahdollisuuksia eikä edellytyksiä 
työn täyttäessä ihmisten elämän. Keskiajan puhallinsoittimet taitavat olla 
eniten metallia kuluttaneita koko soitinten historiassa, mutta nekin lienevät jo 
suurimmalta osin otettu uusiokäyttöön, sulatettu ja valettu suurten sotien 
tykeiksi ja tykinkuuliksi. Jousisoittimien koko historia puolestaan on keskittynyt 
puun käyttöön rungossa ja eläinten jänteiden hyödyntämiseen kielten osalta. 
Jousen jouhet puolestaan saatiin hevosen hännästä, joten kaikki niissä oli 
ekologista ja kierrätettävää, uudistuvia luonnonvaroja.  

Kosketinsoittimet vaativat jo kehittyneempää teknologiaa sekä enemmän 
metallia. Cembalot 1500-luvun alkupuolelta lähtien ja pianon esimuodot, 
klavikordi, spinetti ja virginaali tulivat yleisemmin käyttöön 1600-lukua kohden 
tultaessa ja lopulta fortepiano 1700-luvun alkupuolella täydensi kehityksen. 
Vaikka pianon koskettimiin käytettiin melko pitkään, aina 1900-luvulle saakka 



22 

vaiheessa norsunluuta, on muistettava, että noihin aikoihin norsut eivät vielä 
olleet uhanalaisia, ja niin ollen niiden luutkin olivat kelpo kierrätysmateriaalia.   

Nykyiset elektroniset soittimet sekä sähköistä vahvistamista edellyttävät 
sähkökitara, bassokitara ja muuta vastaavat jättävät huomattavasti 
suuremman ekologisen jalanjäljen verrattuna aikaisempiin akustisiin 
instrumentteihin. Niissä käytetyt materiaalit ovat usein erilaisia muoveja ja 
teollisesti valmistettuja erikoismateriaaleja.  

Koulumaailman sovelluksina kestävän kehityksen näkökulmasta ovat 
luokanopettajille vuosia opetetut omien instrumenttien valmistamiskeinot 
kierrätysmateriaalista ja miksei teknisen työn kitaran rakentaminen, joka tosin 
nykyisin lienee aikaisempaa harvinaisempaa. Näitä kierrätysmateriaalista 
valmistettavia instrumentteja ovat esimerkiksi erilaiset maracas-tyyppiset 
helistimet, claves-tyyppiset rytmipuikot, kanteleet, erilaiset rummut (kuten 
tjembe) ja helistimet sekä pillit. Monet opiskelijat myös valmistavat itselleen 
omia kanteleita teknisissä töissä. 

 

Sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma  

YK:n kestävän kehityksen seurantakokous pyysi Suomea kehittämään 
kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta eteenpäin, mikä johti siihen, että 
aihetta käsittelevä asiantuntijakokous pidettiin vuonna 1998 Kellokoskella. 
Kokouksen pääviesti oli, että ihmiset ovat kestävän kehityksen keskipiste, 
toimijoita ja hyötyjiä. (Wiman 2000.) Yleensä sosiaalisista olosuhteista 
keskusteltaessa viitataan lähinnä taloudellisiin seikkoihin, kuten työhön, 
toimeentuloon ja elinkustannuksiin. Kuitenkin myös henkiset elinolosuhteet 
vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun suuresti. Ihmisen jaksaminen työelämässä 
on yhteydessä hänen henkiseen mielentilaansa. Siihen puolestaan vaikuttavat 
monet tekijät, joista yksi on kulttuuriympäristö. Kestävän kehityksen 
sosiaalinen kestävyys tarkoittaa siten myös maailmanlaajuista 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken. Paikallisella 
tasolla sillä yleensä ymmärretään terveydestä ja työturvallisuudesta 
huolehtimista. Kulttuurisen kestävyyden tulisi vastaavasti mahdollistaa 
kulttuurien säilyminen ja kehittyminen sukupolvelta toiselle sekä edistää 
ihmisten vapaata henkistä toimintaa ja eettistä kasvua. 

Sosiaalisesti kestävän kehityksen ulottuvuus korostuu musiikin ja 
musiikkikasvatuksen alueella kansallisella tasolla, mutta kansainvälisen 
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toiminnan tulisi tarjota sille paremmat taloudelliset edellytykset. 
Kansainvälisen talouspolitiikan tulisi huomioida entistä paremmin eteläisen 
pallonpuoliskon köyhien ja keskituloisten maiden mahdollisuudet kestävään 
sosiaaliseen kehitykseen. Näin talouspolitiikka mahdollistaisi ja edistäisi 
oikeudenmukaisuutta ja hyödyttäisi myös kasvua köyhiä unohtamatta. Tähän 
pääseminen edellyttäisikin ihmisten osallistumista toimintaan oman 
kehityksensä tekijöinä, jolloin ihmisillä olisi todellinen mahdollisuus vaikuttaa 
kehitykseen. Jotta ihmiset voisivat ottaa vastuuta omasta elämästään, 
tarvitaan myös sellaista työtuloa ja sosiaalipolitiikkaa, joka mahdollistaa 
sosiaalista kehitystä. Vasta kun nämä perusedellytykset on saavutettu, on 
mahdollista päästä edistämään sosiaalista kestävää kehitystä esimerkiksi 
musiikin ja muiden taiteiden avulla. Kannattaa tietysti muistaa vaikkapa 
musiikin suuri merkitys erilaisten sosiaalisten uudistusten edesauttajana sekä 
jopa ihan valtioiden itsenäistymisen eteenpäin viejänä. (Esimerkiksi Vietnamin 
sodan vastustajien laulut, jotka muuttivat maailmaa: ”We shall overcome”, 
”Blowing in the wind”; tai vastaavasti Viron laulava vallankumous.)  

Koulumaailmaan sovellettuna sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävässä 
kehityksessä on kiinnitetty huomiota esimerkiksi seuraaviin teemoihin: 1) 
lasten välisten ystävyyssuhteiden muodostuminen syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi, 2) vanhempien osallistuminen lastensa elämään ja 
koulunkäyntiin, 3) toimenpiteet turvallisen ilmapiirin luomiseksi ja 
ylläpitämiseksi, 4) yhteisöllisyyden lisääminen erilaisten teemojen ja 
toimintapäivien avulla, 5) suvaitsevaisuuden lisääminen edistämällä 
kanssakäymistä erilaisten ihmisryhmien välillä, 6) tutustuminen oman alueen 
kansan- ja kulttuuriperinteeseen ja vielä 7) yleisen suvaitsevaisuuden 
lisääminen tutustumalla erilaisiin kulttuureihin. Erityisesti musiikkikasvatuksen 
alueella kaikki mainitut elementit kuuluvat luonnollisena osana jokapäiväiseen 
toimintaan ja niiden toteuttaminen ei edellytä välttämättä edes yhteisen kielen 
olemassaoloa. Musiikki ja musisoiminen tarjoavat mainiot edellytykset 
sosiaalisten suhteiden kehittymiselle ja sosiaalisessa yhteisössä toimimisen 
opettelemiselle. Yhdessä soittaminen ja laulaminen edesauttavat näin 
sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä kautta koko toteuttamisensa, 
erityisesti silloin kun tiedostetaan osallistujien erilaiset taustalähtökohdat ja 
opettaja osaa hienotunteisesti ottaa huomioon eroja kulttuurien välillä. 

Oletettavasti tulevaisuuden perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien 
perusteissa kestävän kehityksen aihekokonaisuus ja sen kulttuurinen 
ulottuvuus ovat edelleen vahvasti esillä, koska aihepiiri on kaikkia aineita 
läpäisevä ja kaikkia inhimillisen toiminnan ulottuvuuksia koskettava. Olisi 
tärkeää tuntea ja arvostaa omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ja 
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oppia näkemään oma sukupolvi aikaisempien sukupolvien elämäntavan 
jatkajana ja kehittäjänä. Suomalainen kulttuuri-identiteetti muodostaa osan 
alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria. Kuitenkin myös 
muihin kulttuureihin tutustuminen ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitus 
ovat kestävään kehitykseen sitoutumisen edellytyksiä. Olisi tärkeää oppia 
ymmärtämään, miten omalla käyttäytymisellä ja paikallisella toiminnalla voi 
olla vaikutusta koko maapallon ympäristöön ja yhteiskunnallisiin asioihin. 
Koulun tulisikin opettaa demokraattisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja ja 
tarjota kokemuksia osallistumisesta. (ks. Opetushallitus 2004.)  

Hyvän esimerkin tämänkaltaisesta toiminnasta tarjoaa Mika Vanhasen 
(musiikkiin erikoistunut luokanopettaja, Opettaja TV:n valitsema kuukauden 
opettaja 10/2009) kehittämä ja johtama ENO, Environment Online –
verkkokoulu (ENO 2009a), jossa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään 
kestävän kehityksen hyväksi. Hankkeessa korostuvat paitsi suoran toiminnan 
elementit puiden istuttaminen ja ilmaston seuraaminen, myös kulttuuriset 
elementit. Vanhanen on muun muassa säveltänyt hankkeen käyttöön 
musiikkia, jota on saatavilla internetin kautta.  ENO-verkkokoulu on jo palkittu 
monin tavoin erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla (ENO 2009b). Se on 
Joensuun kaupungin koulutoimen hallinnoima ohjelma, joka toimii tiiviissä 
yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa. ENO- verkkokoulu toimii 
sisällöllisessä yhteydessä myös YK:n ympäristöohjelman UNEPin kanssa (UNEP 
2009) ja muodostaa tällä tavalla lisäpanoksen Joensuun yliopiston rooliin 
UNEP- kumppanuusyliopistona. Hanke on mainio esimerkki siitä, kuinka on 
mahdollista yhdistää tietotekniikan, matematiikan ja luonnontieteiden opetusta 
kestävän kehityksen hengessä unohtamatta myöskään kulttuurisia ja 
sosiaalisia ulottuvuuksia.  

Kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset sisällöt 
eivät ole koulumaailmassa uusia asioita. Niitä on käsitelty jo vuosien ajan 
ympäristö-, kuluttaja-, kansainvälisyys-, kulttuuri-, tasa-arvo- ja 
suvaitsevuuskasvatuksessa. 

 

Teknologian hyödyntäminen osana kestävää kehitystä 

Uudet tietotekniikan sovellukset toisaalta rasittavat ekologiaa, mutta toisaalta 
niiden etuja ei voida myöskään ohittaa huomioimatta. Internet kaikkine 
sovelluksineen tarjoaa mainioita lähtökohtia vieraiden kulttuurien ja niiden 
ilmiöiden ymmärtämiseen. Online yhteydet maailman eri puolille edesauttavat 
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kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Erilaisten musiikkikulttuurien 
tuntemusta on helppo laajentaa Youtuben ja muiden samankaltaisten 
verkkopalveluiden kautta. Tämä tarkoittaa, että opettajien ei tarvitsekaan 
ostaa kaikkea musiikkia CD-levyinä. Myös erilaiset vertaisverkot, joissa 
yhteistyötä voidaan tehdä eri puolilla maailmaa asuvien kumppaneiden välillä, 
ovat omiaan poistamaan kulttuurien välisiä kuiluja ja edesauttamaan 
yhteisymmärryksen leviämistä. Myös monia muita opetusmateriaaleja on 
vapaasti saatavilla internetissä ja niitä hyödynnetäänkin laajalti musiikinteorian 
ja musiikinhistorian opetuksessa.  

Todennäköisesti tulevaisuus tuo mukanaan yhä enemmän teknologisia 
sovelluksia musiikkikasvatuksen käyttöön. Guitar Hero, Rock Band ja muut 
samantyyppiset musiikkiin liittyvät pelit todennäköisesti soveltuvat 
tulevaisuudessa yhä paremmin kouluissa käytettäviksi ja niiden tekniset 
ratkaisut luultavasti lähestyvät todellista musiikin tekemistä ja siihen liittyviä 
taitoja. Jo nyt rumpuosuudet ovat kohtalaisen lähellä oikeaa rumpujen soittoa. 
Teknologia mahdollistaa näin tulevaisuudessa bändisoittamisen yhä 
pienemmillä varusteilla yhä useammille oppilaille. Toistaiseksi matka 
kuvatuista peliohjelmista oikeaan musisointiin on vielä jokseenkin pitkä, mutta 
mitä luultavimmin se lyhenee jatkuvasti tulevaisuudessa.  

Erilaiset karaoketyyppiset ohjelmat helpottavat opettajien paineita soittamisen 
suhteen supistuvien opetusresurssien maailmassa, näin ne myös osaltaan ovat 
helpottamassa instrumenttien ostamisen paineita. Teknologian tuomiin 
ratkaisuihin toki liittyy aina myös negatiivisia seikkoja, jotka todennäköisesti 
paljastuvat ajan myötä. Tosiasiassa kuitenkin, teknisistä ratkaisuista ja 
apuvälineistä huolimatta, elävä opettaja on opetuksen kantava voima joka tuo 
ja luo opetukseen sen ilmapiirin, luonteen ja sisällön, joka on omiaan 
edistämään kaikenlaista kestävää kehitystä sen jokaisella osa-alueella. 
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Asenteita, toimintamalleja ja integrointia – Miten kestävä 
kehitys linkittyy koulun liikuntakasvatukseen? 
 

Annu Kaivosaari 

 

Peruskoulun liikuntakasvatus linkittyy otollisesti kestävän kehityksen 
tavoitteisiin toiminnallisuutensa ja käytännönläheisyytensä johdosta. Liikunta 
erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten oppijoiden kanssa tarjoaa 
mahdollisuuden tarkastella kestävää kehitystä liikuntatunneilla monipuolisesti. 
Lisäksi oman toiminnan kautta tapahtuvan oppimisen avulla voidaan tuoda 
kestävään kehitykseen liittyviä teemoja lähemmäs oppilaan arkiymmärrystä. 
Kestävän kehityksen idean kannalta keskeistä on ihmisten 
ympäristöystävällisten asenteiden vahvistuminen tai vastaavasti uusiutuminen. 
Liikuntatunnin tapahtumat muodostavat usein otollisia tilanteita 
asennekasvatukselle. 

 

Ekologinen kestävä kehitys 

Ekologisen kestävän kehityksen tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin 
tietoisuutta lisäämällä. Liikunta on erinomainen väline lisätä tietoisuutta 
ympäristöstä. Mitä lähemmäs oppijan omaa elämää tarkasteltava ilmiö 
tuodaan, sitä otollisemmin pystytään vaikuttamaan asenteisiin. Liikuntatuntien 
yhteydessä toteutuva liikkuminen luonnossa toimii hyvänä lähtökohtana 
asennekasvatukselle. Ympäristöstä huolehtimisen tärkeys konkretisoituu, kun 
sen merkitys viihtyisänä ja turvallisena liikuntapaikkana huomataan. Muun 
muassa metsä tarjoaa lapselle mielekkään liikkumisympäristön. Liikkuminen 
metsässä kehittää myös lapsen motorisia perustaitoja. Erilaiset maastopohjat 
pakottavat lasta sopeuttamaan liikkumistaan olosuhteiden mukaisesti. 
Esimerkiksi pehmeät mättäät kehittävät metsässä juoksevan lapsen tasapainoa 
aivan eri tavalla kuin tasainen juoksualusta. Useissa tutkimuksissa on todettu, 
että paljon ulkona, ja erityisesti juuri metsässä leikkivät lapset ovat sisällä 
leikkiviä lapsia motorisesti taitavampia (ks. esim. Sääkslahti 2005).   

Vaikka ekologisen kestävän kehityksen keskeinen lähtökohta, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen, kuuluukin 
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perusopetuksessa ympäristö- ja luonnontieteiden opetussisältöihin, voidaan 
niin sanottua teoriaopetusta sisällyttää myös liikuntatunneille. Luontoliikunta- 
ja suunnistustuntien yhteydessä metsässä tai muussa luonnonympäristössä 
voidaan pitää esimerkiksi pienimuotoisia opetustuokioita luonnon 
monimuotoisuudesta ja sen vaalimisen tärkeydestä. Samalla rikotaan 
oppiainerajoja ja hyödynnetään kokonaisvaltaisen oppimisen ja opetuksen 
ideaa, jossa eri oppiaineet hyötyvät toinen toisistaan. Toisaalta liikunta jo 
itsessään tuo luontoa ja siitä huolehtimisen merkitystä vahvasti esille. 
Liikkuminen erilaisissa ympäristöissä eri vuodenaikoina edesauttaa luonnon 
hyvinvoinnin merkityksen ymmärtämistä. Opettaja voi ottaa liikuntatunnilla 
puheeksi esimerkiksi sen, että lumiset talvet eivät ole itsestäänselvyys tai sen, 
että metsien hyvinvointi on kaikkien yhteinen tavoite. Vaikka eri 
liikuntamuotoja voidaankin tänä päivänä harrastaa rakennetuissa 
liikuntaympäristöissä lähes milloin vain, on koululiikunnassa syytä korostaa 
erilaisten, vuodenaikojen mukaan muuntuvien luonnonympäristöjen merkitystä 
liikuntapaikkoina. Siellä missä kesällä uidaan, voidaan talvella luistella ja siellä 
missä talvella hiihdetään, voidaan syksyllä käydä vaikkapa sieniretkellä. 
Huovinen (2005) toteaa, että liikunnanopetuksen sisältöjä määriteltäessä 
voitaisiin kouluissa pohtia lajivalintoja kestävän kehityksen näkökulmasta. 
Nykyteknologia on tuonut liikunnan harrastamiseen erilaisia teknisiä virikkeitä. 
Esimerkiksi sykemittareilla ja virtuaalisilla liikuntaan kannustavilla 
pelikonsoleilla houkutellaan ihmisiä liikunnan pariin. Huovinen kysyykin, 
haluammeko suunnata koululiikunnan tähän tekniseen suuntaan vai 
pyrimmekö vaalimaan lajisisältöjä, joissa tärkein tekijä on inhimillinen 
lihastyö?  

Monet tämän päivän nuoret ovat vieraantuneet luonnosta. Yhteiset leikit ja 
pelit lähimetsässä ovat korvautuneet passiivisemmilla ajanvietteen muodoilla. 
Lasten vapaa-ajan vietto on toki suurelta osin vanhempien vastuulla, mutta 
myös koulussa voidaan tarjota toimintamalleja, joidenka pohjalta lapsi tekee 
vapaa-aikaansa koskevia valintoja.  Peruskoulun liikuntakasvatuksen yksi 
tärkeimmistä tavoitteista on ohjata oppilasta omaksumaan liikunnallinen 
elämäntapa (Opetushallitus 2004, 248), joka palvelee usein myös kestävän 
kehityksen tavoitteita. Liikunnallinen elämäntapa pitää sisällään erilaisia 
hyötyliikunnan muotoja, joita koulun liikuntatunneillakin voidaan korostaa. 
Siirtyminen suorituspaikoille on hyvä tehdä mahdollisuuksien mukaan kävellen 
tai pyörällä. Koululaisia tulisi myös kannustaa kulkemaan koulumatkat 
kävellen, pyörällä tai vaikkapa hiihtäen. Useiden tutkimusten mukaan 
elämäntavat vakiintuvat hyvin pitkälti jo lapsena (ks. Takalo 2004, 93; Telama 
2000, 59), joten koulun roolina tulisi olla luontoa kunnioittavan liikunnallisen 
elämäntavan omaksumisen tukeminen ensimmäisistä luokista lähtien. 
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Konkreettisina toimenpiteinä voidaan koulussa järjestää esimerkiksi 
liikunnallisia projekteja tai teemapäiviä, joissa toiminta tapahtuu 
luonnonolosuhteissa. Lähimetsä tarjoaa eri-ikäisille lapsille erilaisia 
liikunnallisia virikkeitä aina piiloleikeistä seikkailuratoihin ja patikkaretkiin. 

 

Taloudellinen kestävä kehitys 

Yhteiskunnan taloudellinen hyvinvointi perustuu jatkossa entistä enemmän 
väestön työkykyisyyteen. Fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva kansalainen 
säilyttää työkykynsä pidempään, ja ylläpitää osaltaan hyvinvointiyhteiskunnan 
toimivuuden rakenteita. Taloudellisesti kestävän kehityksen kannalta olisikin 
tärkeää, että koulun liikunnanopetus tarjoaisi oppilaille mahdollisuuden 
omaksua liikunnallisen elämäntavan jo nuorella iällä. Parhaiten 
liikuntakasvattaja voi toteuttaa tätä tavoitetta tarjoamalla oppilaille 
elämyksellistä ja innostavaa koululiikuntaa niin monipuolisesti, että jokaiselle 
oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus löytää itselleen sopivia liikuntamuotoja. 
Telaman (2000, 55-58) mukaan tulevaisuudessa liikunnan 
opetussuunnitelmissa tulisikin entistä enemmän keskittyä ihmisten 
liikuntatottumusten kehittämiseen, sillä nuoruudessa koetut myönteiset 
liikuntakokemukset ja sisäisen liikuntamotivaation herääminen luovat pohjaa 
elinikäiselle liikuntaharrastukselle.  

Koulun liikunnanopetuksen arjessa taloudellisesti kestävää kehitystä voidaan 
edistää huolehtimalla liikuntatiloista, -välineistä ja -varusteista, sekä 
toteuttamalla opetusta edullisissa liikkumisympäristöissä. Vaikka oppilaiden 
kanssa olisi mahdollista luistella jäähallissa ja pelata pallopelejä sisäareenoilla, 
on lapsia syytä opastaa liikkumaan myös luonnonympäristöissä. Oppilaiden 
kanssa kannattaa keskustella yhteisten liikuntavarusteiden ja -välineiden 
käsittelystä. Asianmukainen välineiden käyttö ja säilyttäminen on kaikkien 
yhteinen tehtävä. Näin samat varusteet ja välineet säilyvät käyttökelpoisina 
pidempään. Oppilaat voidaan ottaa myös mukaan välineiden kunnostukseen. 
Rikkinäisten peliliivien parsiminen ja voimistelupenkin irronneen jalan 
ruuvaaminen voidaan tehdä hyvin käsityötunnilla. Joitakin liikuntavälineitä, 
voidaan myös valmistaa itse vaikkapa kuvaamataidon tai käsityön tunneilla. 
Erilaisten heittovälineiden, kuten pallojen ja hernepussien tai 
telinevoimistelussa käytettävien korokkeiden valmistaminen tuo myös 
vaihtelua käsityötunneille. Myös oppilaiden omien liikuntavarusteiden 
käyttöikää voidaan tehostaa. Hyvä esimerkki tästä olisi koulussa vuosittain 
järjestettävä pieneksi jääneiden liikuntavarusteiden kierrätyspäivä tai 
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kirpputori. Samalla toimitaan myös ekologisen kestävän kehityksen 
periaatteita noudattaen. Kaikilla liikuntavälineillä on vaikutuksensa 
ympäristöön. Urheiluvälineiden valmistus ja vanhojen urheiluvälineiden poisto 
käytöstä rasittaa ympäristöä jättämällä jälkeensä ”ekologisen jalanjäljen”. (ks. 
Liike ry 2009) Vaikka kyse on suhteellisen pienestä ekologisesta haitasta, on 
välineisiin liittyvä näkökulma perusteltu myös asennekasvatuksen kannalta. 

 

Sosiaalinen kestävä kehitys 

Liikuntatunti tapahtumana on täynnä sosiaalista kohtaamista sekä itsensä ja 
toisten hyväksyntää. Opetusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsauksessa 
(Opetusministeriö 2006, 15) liikunnan todetaan lisäävän osallistumis- ja 
itsensä toteuttamismahdollisuuksia, sekä ehkäisevän syrjäytymistä ja lisäävän 
kansalaisaktiivisuutta. Opettajan tulisikin tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat 
oppilaat ja pyrkiä tukemaan heitä ihmissuhteiden luomisessa. Usein juuri 
liikuntatunti tarjoaa tähän mahdollisuuden. Koululiikunnassa itsensä 
toteuttaminen on hyvin keskeisessä osassa. Oppilaiden tulisi voida harjoitella 
itsensä ja omien ratkaisujensa toteuttamista turvallisessa oppimisympäristössä 
ja saada siitä myös positiivista palautetta vahvistuksena sille, että omia ideoita 
arvostetaan. Liikuntatunneilla oppilaille tulisi tiettyjen rajojen puitteissa antaa 
vaikutusmahdollisuuksia, jolloin tuetaan heidän kasvuaan kohti aktiivista 
kansalaisuutta.  

Sosiaalisessa kestävässä kehityksessä hyvin keskeinen lähtökohta on ihmisten 
tasavertainen kohtelu. Tämä näkökulma korostuu liikunnanopetuksessa 
voimakkaasti. Ensiarvoisen tärkeää on, että opettaja osoittaa omalla 
toiminnallaan arvostavansa jokaista oppilasta ihmisenä samalla tavalla. Tällöin 
myös oppilaille välittyy kuva siitä, että jokainen heistä on yhtä arvokas 
liikunta- tai muista taidoistaan riippumatta. Liikuntatunnit opettavat suuressa 
määrin erilaisuuden hyväksyntää. Usein erityisoppilaat integroidaan 
liikuntatunnille muiden mukaan. Hieno tavoite voi kuitenkin kääntyä itseään 
vastaan, mikäli opettaja ei kykene tukemaan oppilaita suvaitsevaisuuden 
kehittymisessä. Parhaimmillaan oppilaat taas omaksuvat toimintamalleja, 
joissa jokainen arvostaa toista ihmistä sellaisena kuin hän on. Myös vastuun 
ottaminen itsestä ja toisesta korostuvat liikunnassa erinomaisesti. 

Tärkeänä kestävän kehityksen näkökulmana nähdään myös kansalaisten 
perushyvinvoinnin edistäminen (ks. Suomen ympäristökeskus 2009). 
Perushyvinvoinnin edistämistä voidaan koululiikunnan suhteen lähestyä yksilön 
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psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Koululiikunnalla 
on suuri merkitys oppilaan itsetunnon kehittymiselle niin hyvässä kuin 
pahassa. Liikuntatunneilla opettajan onkin oltava erityisen herkkä 
tunnistamaan oppilaiden tuntemuksia ja tätä kautta tukemaan heidän 
psyykkistä kasvuaan. Fyysisen hyvinvoinnin lisääminen on puolestaan 
luonnollisestikin liikuntakasvatuksen keskeinen tehtävä. Heikinaro-Johansson 
ja Ryan (2004) toteavat, että liikuntakasvatusta ollaan yhä enemmän 
tuomassa terveyttä edistävään suuntaan. Heidän mukaansa 
liikuntakasvatuksen tavoitteena tulisi pitää oppilaiden kehittymistä 
liikunnallisesti valveutuneiksi yksilöiksi, joilla on tietoa, taitoa ja 
itseluottamusta nauttia elinikäisestä terveyttä edistävästä liikunnasta.  

 

Kulttuurinen kestävä kehitys 

Kulttuurinen kestävä kehitys saattaa koulun liikunnanopetuksessa ilmetä 
hyvinkin konkreettisesti. Vieraasta kulttuurista tulevat tai erilaisen 
uskonnollisen vakaumuksen omaksuvat oppilaat erottuvat usein juuri 
liikuntatunneilla muista oppilaista. Muista poikkeava vaatetus tai 
osallistumattomuus tiettyjen liikuntamuotojen opetukseen saattaa aiheuttaa 
kiusallisia tilanteita liikuntatunneilla. Opettajan onkin hyvä keskustella 
oppilaiden kanssa erilaisiin kulttuureihin ja uskontoihin liittyvistä tavoista ja 
niiden kunnioittamisesta. Näin oppilaiden on jatkossakin helpompi suvaita 
kulttuurieroja ja suhtautua niihin luontevasti. Kulttuurinen kestävä kehitys 
pitää sisällään jokaisen ihmisen, kuten myös luonnon ja eläinten oikeuksien 
kunnioittamisen. Toisen oikeuksien kunnioittaminen tulee liikuntatunneilla 
esille esimerkiksi tilanteissa, joissa oppilaat ilmaisevat itseään liikkeellä. 
Jokaisella oppilaalla tulisi olla oikeus toteuttaa itseään liikuntatunneilla omalla 
taitotasollaan. Myös opettajan tulee muistaa, että jokainen yksilö vastaa 
omasta kehostaan ja sen käytöstä. Ketään ei voida esimerkiksi pakottaa 
tekemään liian haastavilta tuntuvia suorituksia. Luonnon ja eläinten oikeuksien 
kunnioittaminen, kuten lintujen pesimärauhan kunnioittaminen, tulevat 
puolestaan luontevasti esille luontoliikunnan ja suunnistustuntien yhteydessä. 

Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus 2004, 248) korostetaan liikunnanopetuksen pohjautumista 
kansallisiin liikuntaperinteisiin. Suomalaisille tuttujen liikuntamuotojen 
välityksellä halutaan vaalia suomalaista kulttuuriperinnettä. Pesäpalloa ja 
suomalaisia perinnetansseja harjoitellaankin varmasti jossakin muodossa 
jokaisessa koulussa. Perinteikkäiden lajien lisäksi koulun liikunnanopetukseen 
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kannattaa sisällyttää myös vierasperäisempiä lajeja, joiden kautta voidaan 
tutustua muiden kulttuurien arvoihin ja perinteisiin. Eri kulttuureista tuleviin 
tansseihin, kamppailulajeihin tai pallopeleihin tutustuminen tuo vaihtelua 
liikuntatunneille ja tutustuttaa oppilaita erilaisiin liikuntaperinteisiin. Vieraasta 
kulttuurista tulevien oppilaiden osaamista voidaan myös hyödyntää tunneilla 
tutustumalla heidän kulttuurinsa tyypillisiin liikuntamuotoihin. 

 

Lähteet 

Heikinaro-Johansson, P. & Ryan, S. 2004. Tulevaisuuden koululiikunta – terveyttä edistävää 
liikuntakasvatusta. Liikunta & Tiede 4(4), 4−7. 

Huovinen, T. 2005. Liikunta- ja terveyskasvatus kestävällä pohjalla? Liikunnanopettaja lehti 
2/2005. 

Liike ry. 2009. Liikunnan kehitysyhteistyö. http://www.liike.fi/ [luettu 27.8.2009] 

Opetusministeriö. 2006. Opetusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsaus 2006. 
http://www.minedu.fi/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/strategiat_ja_ohjelmat/Liitteet/OPMTul
evaisuuskatsaus.pdf [luettu 27.8.2009] 

Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vammala: Vammalan 
kirjapaino Oy. http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf [luettu 18.12.2009] 

Suomen ympäristökeskus 2009. Mitä on kestävä kehitys. http://www.ymparisto.fi-
/default.asp?contentid=316643&lan=FI [luettu 27.8.2009] 

Sääkslahti, A. 2005. Liikuntaintervention vaikutus 3–7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuu-
teen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien 
riskitekijöihin. Studies in Sport, Physical Education and Health 104. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopisto. 

Takalo, S. 2004. Kuka minua liikuttaa? Sosiaalisen ympäristön koettu merkitys 10-12 –
vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuuteen. Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos. 
liikuntapedagogiikan lisensiaatintutkimus. 

Telama, R. 2000. Kuinka liikunta ja urheilu tukevat kasvua ja sosiaalista kehitystä kouluiässä?. 
Teoksessa Miettinen, M. (toim.) Haasteena huomisen hyvinvointi – miten liikunta lisää 
mahdollisuuksia? Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 124. Jyväskylä: Likes. 

http://www.liike.fi/�
http://www.minedu.fi/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/strategiat_ja_ohjelmat/Liitteet/OPMTulevaisuuskatsaus.pdf�
http://www.minedu.fi/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/strategiat_ja_ohjelmat/Liitteet/OPMTulevaisuuskatsaus.pdf�


33 

TEATTERIA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA KAMERUNISSA 
 

Raisa Simola 

 

Jo länsimaisen perinteemme varhaiset ajattelijat ovat kiinnittäneet huomiota 
teatterillisten elementtien leikin, jäljittelyn, luovuuden ja oppimisen yhteyteen. 
Aristoteleen mukaan imitaatio, jäljittely, on ihmiselle lapsuudesta saakka 
luonteenomaista ja lapsi oppii imitoimalla; Platon näki, että kasvatuksen tuli 
perustua leikkiin eikä pakkoon; Horatius puhui runoilijan tavasta yhdistää tieto 
ja mielihyvä - siitä että runoilija samanaikaisesti opettaa ja tuottaa iloa. Heidän 
jälkeensä monet eurooppalaiset ja amerikkalaiset kasvattajat ovat puhuneet 
leikin tärkeydestä. Afrikassa lienee menneinä aikoina teoretisoitu teatterin 
merkityksestä ainakin kirjallisessa muodossa vähemmän kuin ns. lännessä, 
mutta afrikkalaisen kansanteatteriperinteen syvyydestä ja laveudesta oltaneen 
jo yleisesti varsin yksimielisiä. Muutaman viime vuosikymmenen aikana on 
pohdittu afrikkalaisen teatterin valjastamista kehitysajattelun palvelukseen 
(esim. Mlala 1991; Eckhard 1994; Okagbu 1998; Byam 1999; Koch 2008; 
Odhiambo 2008). Tässä kirjoituksessa keskityn John Tiku Takemin 
tutkimuksen keskeisten ajatusten esittelemiseen. Se on ensimmäinen 
tutkimus, jossa pohditaan teatterin käyttöä ympäristökasvatuksen välineenä 
Afrikassa (Butake 2005). Mielestäni tutkimuksesta voi saada ideoita kestävään 
kehitykseen liittyvien asioiden käsittelyyn yleensä ja sen edistämiseen teatterin 
keinoin erityisesti myös vaikkapa suomalaisessa peruskoulussa. Tutkimus 
myös varoittaa yhteiskunnallisesta naiiviudesta. 

Teatteri on populaari tapa herättää suurta yleisöä ympäristötietoisuuteen sekä 
kannustaa yhteisöjä toimimaan ympäristön hyvinvoinnin hyväksi. Takemin 
tutkimus tarkastelee teatterin roolia Kamerunin ympäristökasvatuksessa sekä 
sitä, miten ympäristöaktivistit käyttävät hyväkseen teatteria. Useimmat 
teatteria hyödyntävät ympäristöaktivistit toimivat ympäristönsuojelu-
projekteissa, joita sponsoroivat pääasiassa läntisten maiden hallituksesta 
riippumattomat kansainväliset järjestöt (the Non Governmental Organizations; 
jatkossa NGO-järjestöt).  Näihin järjestöihin on liittynyt yhä enemmän jäseniä  
ainakin Lounais-Kamerunissa (johon Takemin tutkimus pääasiassa keskittyy), 
mikä on merkki alueen suurista luonnonrikkauksista: niihin kohdistuvasta 
vaarasta sekä tarpeesta suojella niitä. Kuten Takem esittää, luonnon 
hyväksikäyttämisen ja säilyttämisen vuoropuhelu - joka on dominoinut 
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Kamerunin resursseja koskevia viimeaikaisia keskusteluja - juontuu 
koloniaalisesta historiasta.  

Buea, lounaisen provinssin nykyinen pääkaupunki, oli Kamerunin pääkaupunki 
silloin kun Kamerun oli Saksan siirtomaa. Nykyään saksalaisen kolonialismin 
näkyvintä perintöä ovat laajat viljelykset, jotka kuuluvat Cameroon 
Development Corporationille. Vaikka ne vaikuttavatkin merkittävästi maan 
talouteen, ne ovat edelleen koloniaalisen luonnon hyväksikäytön symboleja. 
Saksalaiset raivasivat viljelyksilleen suuria alueita metsää ja rannikkoseutua. 
Tähtäimessä oli viedä tuotteita Eurooppaan. Paikallisen luonnon ryöstöviljely oli 
itsestään selvää samoin kuin se, että paikallisia ihmisiä häädettiin perinteisiltä 
asuinalueiltaan. Mutta Lounais-Kamerunissa tavataan myös koloniaalisen 
suojelun perintöä: suojelun “klassinen paradigma” syntyi koloniaalisena 
aikana. Muutamat nykyisistä kasvitieteellisistä puutarhoista, 
metsänsuojelualueista, eläinpuistoista, kansallisista puistoista perustettiin 
tuolloin “suojelualueiksi”.  

Suojelluista metsistä on kuitenkin 2000-luvulla tullut intensiivisen 
hyväksikäytön kohteita, joten niiden tila on hälyttävästi huonontunut. 
Ympäristönsuojelijat esittävät, että syynä siihen on kestämätön tapa 
hyödyntää metsiä, mistä tulee syyttää paikallisia ihmisiä. Ensinnäkin paikalliset 
viljelytavat, kuten vuoroviljely, ovat heidän mielestään kehittymättömiä. 
Ongelmana on, näin väitetään, että käytetyt tekniikat ovat ryöstäytyneet 
käsistä nopean väestönkasvun vuoksi, mikä taas on johtanut mm. lisääntyvään 
viljelymaan ja polttopuun tarpeeseen. Toinen tekijä, joka vaikuttaa metsien 
vähenemiseen, on sumeilematon metsänhakkuu. Lounais-Kamerunissa on 
lukuisia puuyhtiöitä suuryhtiöiden intresseineen, ja ne ovat hakanneet puuta 
pelottavaa vauhtia. Ongelmana ovat muun muassa hakkuumenetelmät. Suuria 
puita kaadettaessa nuoria puita ei välitetä suojella, ja uusien taimien 
istuttamiseen kiinnitetään huomiota vain vähän jos lainkaan. Kaiken kaikkiaan 
kaupallinen puunkaato on Takemin mukaan suurin uhka sademetsän 
säilymiselle eikä paikallisen väestön maanviljely ja metsästys, vaikka 
ympäristöväki joskus toisin väittääkin.  

 

Teatteriprojekteja ympäristökasvatuksesta  

Kamerunilaisen kehitysteatterin, Theatre for Development, historia sijoittuu 
afrikkalaisen teatterin funktionaalisen estetiikan ideologiseen diskurssiin. 
Afrikkalaisen teatterin rooli yhteiskunnassa nähdään usein sen esittämän 
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ideologian valossa. Esikoloniaalisessa Afrikassa teatteria käytettiin ilmaisemaan 
paljolti vallassa olevan luokan intressejä; mutta teatteri toimi myös ns. 
tavallisen kansan välikappaleena. Itsenäisyyttä edeltävänä kautena teatteria 
käytettiin osana kolonialisminvastaista taistelua monissa maissa, esimerkiksi 
Keniassa ja Nigeriassa. Kamerunissa taas kansan laajamittainen alennustila 
postkoloniaalisena aikana johti siihen, että kehitysteatteri pyrki auttamaan, 
vapautusparadigmansa ohjaamana, erityisesti tätä tavallista kansaa.  

Takemin tutkimus keskittyy tarkastelemaan sitä väitettä, että kehitysteatteri 
voimaannuttaa ja vapauttaa alistavien rakenteiden keskellä olevia saattamalla 
heidät tietoiseksi ympäristökysymyksistä. Analyysin kohteena on viisi 
teatteriprojektia, joiden tarkoituksena oli innostaa ihmisiä osallistumaan 
ympäristöresurssien suojelemiseen Kamerunissa. Ensimmäinen ja se jota 
tarkastellaan seuraavassa lähemmin, oli sveitsiläinen Helvetas-
teatterikampanja  Bamendankwessa Luoteis-Kamerunissa. Muut neljä projektia 
- ne jotka Takemin mukaan eivät onnistuneet yhtä hyvin - toteutettiin Lounais-
Kamerunissa.  

 

Bamendankwe-teatterin työpaja ympäristökasvatuksesta 

Bamendankwe-teatteri valtuutti Bole Butaken opastamaan yhteisöä 
maankäyttökysymyksiin. Pääasiallisena kohderyhmänä olivat peruskoulun 
oppilaat. Työpaja toteutettiin maaliskuun 23 - 28 päivinä vuonna 1998 
Bamendankwessa, joka eli tuolloin (ja elää luultavasti edelleenkin) 
luontaistaloudessa. Sen pääasiallinen energialähde oli polttopuu, jota 
kaupattiin myös läheisessä kaupunkikeskuksessa. Polttopuukauppa oli ollut 
varsin menestyksekästä, minkä seurauksena puusto oli alueella uhkaavasti 
vähentynyt. Koululaisetkin olivat osallistuneet bisnekseen saadakseen 
täydennystä koulunkäyntikuluihinsa. Puustoa oli kuormittanut myös 
kaskiviljely, jota paikalliset luontaistaloudessa elävät ihmiset olivat 
harjoittaneet. Kumpikaan menetelmä ei ole ympäristöystävällinen, sillä ne 
edistävät juomaveden vähenemistä. Sveitsiläinen kansalaisjärjestö Helvetas 
ryhtyi pohtimaan, miten sitouttaa yhteisö uusiin ja parempiin 
maankäsittelytapoihin.  

Bamendankwen projektiin otti osaa 23 oppilasta ja kuusi opettajaa. 
Ensimmäisenä tavoitteena oli harjoittaa lapsia teatteritaidoissa. Toisena 
tavoitteena oli saada lapset käyttämään oppimiaan ympäristöystävällisiä 
taitoja sekä projektin yhteydessä että sen ulkopuolella. Viimeiseksi 
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tavoitteekseen projekti asetti yhteisön opettamisen ympäristönsuojeluun lasten 
avulla, koska kyseisellä alueella kävivät kauppaa polttopuulla ja hiilellä 
useimmin juuri lapset ja nuoret. Työpajan lyhyen tähtäimen tavoitteet 
toteutuivat näytelmän esityksessä, jota valmisteltiin työpajan elinaikana. 
Näytelmä perustui kokonaan improvisaatiolle. 

Ensimmäisenä päivänä lapsille selitettiin työpajan tavoitteet sekä näytettiin 
lyhyt kenialainen elokuva. Lapset myös oppivat laulun “I wake up in the 
morning”, josta tuli työpajan tunnuslaulu. Sitä laulettiin melkein joka päivä, 
koska se käsitteli työpajan teemaa: puiden istuttamisen ja veden suojelemisen 
tärkeyttä. Niinpä laulu ei ollutkaan vain muistuttamassa työpajan teemasta 
vaan se oli myös strategia, jonka avulla lapset saatiin sisäistämään 
ympäristötietoisuuden arvoja. Lapset myös dramatisoivat laulun luomalla 
siihen mimiikkaa ja koreografian. Toisena päivänä, alkulämmittelyjen jälkeen, 
keskusteltiin edellisenä päivänä nähdystä elokuvasta, joka tarkasteli veden 
vähyyttä Kenian muutamilla alueilla. Vääränlaisten puiden kuten eukalyptuksen 
istuttaminen vedenottoalueille aiheutti ongelmia. Kävi ilmi, että lapset olivat 
ymmärtäneet elokuvan. Keskustelun tarkoituksena oli kaiken kaikkiaan saada 
nuoret osallistujat tunnistamaan ympäristöongelmia, mitä vielä vahvistettiin 
laajentamalla pohdintaa lasten oman alueen ympäristöongelmiin.   

Keskustelujen jälkeen siirryttiin tarinankerrontaan. Oppilaat jaettiin kahteen 
ryhmään: tytöt yhteen ja pojat toiseen. Poikien tarinassa keskityttiin 
pensaspaloihin, tyttöjen tarina taas käsitteli metsästäjää ja apinaa. Oppilaita 
ohjattiin improvisaatiotekniikoissa. Sitten osanottajat jaettiin uudelleen 
ryhmiin, tällä kertaa tyttöjen ja poikien sekaryhmiin. Seuraavaksi ryhmät 
improvisoivat tarinoihin perustuvat näytelmät. Pensaspaloista kertova esitys 
osoittautui paremmaksi. Osallistujat kokoontuivat yhdeksi ryhmäksi, joka 
kollektiivisesti paransi tarinan esitystä. Myöhemmin, yleisten keskustelujen 
ryydittämänä, tarinaa muokattiin vielä ympäristösuojelulliseen suuntaan. 
Näytelmää harjoiteltiin ja uusia ympäristöaiheisia lauluja opeteltiin. Vaatetus ja 
ehostus valittiin huolella paikallista perintöä hyödyntäen. Työpajan ohjelmaan 
kuului myös kasvitieteelliseen puutarhaan tutustuminen, mikä osoittautui 
monille vaikuttavaksi kokemukseksi. Yksi mieliä kiihottava havainto oli se, että 
puutarhan useimmat rakennukset ja koristukset oli tehty paikallisista 
materiaaleista. Moni havahtui myös siihen uuteen asiaan, että puutarhaan 
saattoi istuttaa kukkia ja puita.  

Näytelmästä tuli nelinäytöksinen. Ensimmäistä esitystä oli katsomassa noin 
parisataa henkeä, joista suurin osa oli lapsia ja nuoria. Esitykseen kuului muun 
muassa lauluja, ja katselijoita houkuteltiin osallistumaan niihin. Välittömästi 
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esityksen jälkeen syntyi keskustelua. Näytelmä nosti esiin pensaspalot, mihin 
keskusteluissa puututtiin. Eräs kylänvanhimmista myönsi, että pensaspalot 
olivat yhteisössä vakava ongelma ja että ne johtivat juomaveden 
vähenemiseen. Hän myös analysoi näytelmää osuvasti: totesi sen osoittavan, 
että ongelman aiheuttivat ensinnäkin metsästäjät, jotka sytyttivät metsiä 
jahdatessaan eläimiä, ja toiseksi naiset, jotka polttivat metsää viljelläkseen 
perunoita, sekä lopulta myös muut ihmiset, jotka kaatoivat puita polttopuiksi 
ja rakennustarpeiksi.  

Viidentenä päivänä lapsille opetettiin, miten perustaa puuntaimitarha ja hoitaa 
sitä. Pygium Africana -puulla oli lääketieteellistä arvoa, ja siitä olivat 
kiinnostuneita myös ulkomaiset lääkeyhtiöt. Puuntaimitarhaan liittyvät 
käytännölliset harjoitukset huipentuivat siihen, että jokainen osanottaja istutti 
puun. Myöhemmin samana päivänä osanottajat esittivät näytelmän toisen 
kerran. Esitystä seurasi vilkas keskustelu. Muutamat katsojat pahoittelivat sitä, 
että näytelmä ei ollut saanut vielä suurempaa julkisuutta. Muissa 
puheenvuoroissa tähdennettiin tarvetta laajentaa projektia myös lukioihin; 
tarvetta löytää vaihtoehtoisia tulonlähteitä, mikäli polttopuubisnes oli kielletty; 
tarvetta saada hallitus tukemaan vastaavanlaisia työpajoja; tarvetta kehittää 
parempia viljelytekniikoita, joilla voitiin käsitellä alueelle tyypillisiä 
rikkakasveja, mikäli pensaspalot kiellettäisiin. Viidennen päivän itsearvioinnissa 
todettiin, että toinen esitys oli ollut parempi kuin ensimmäinen. Äänenkäyttö ja 
liikehdintä olivat parantuneet, mikä edesauttoi sanoman perille menemistä. 
Samoin toisessa esityksessä kiinnitettiin paremmin huomiota yleisön 
aktivoimiseen. Merkille pantavaa oli myös innostus, jolla katsojat osallistuivat 
esityksen jälkeiseen keskusteluun. 

 

Bamendankwen teatteriprojekti osallistavana kasvatuksena 

Missä määrin positiivisesti sitten teatteritaiteen keinot vaikuttivat ihmisten 
ympäristöasenteisiin? Näytelmässähän käytettiin osallistavia tekniikoita, jotka 
koskivat sekä näyttelijöitä että katselijoita. Näytelmä esitettiin ensin kuninkaan 
palatsissa ja toisen kerran torilla. Molemmat ovat avoimia tiloja, jotka 
tarjosivat mahdollisuuden helppoon vuorovaikutukseen näyttelijöiden ja yleisön 
välillä. Lauluja käytettiin, erityisesti ensimmäisen esityksen lopussa. Tämän 
jälkeen yleisöä pyydettiin tulemaan lavalle: osallistumaan lauluun ja puiden 
miimiseen istuttamiseen. Näytelmän tarkoituksena oli siis kannustaa ihmisiä 
käytännön toimiin.  
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Työpajan tarjoaman tietoisuudenkasvun seurauksena lapsiosallistujat päättivät 
tehdä seuraavia asioita: 1. istuttaa puita; 2. viljellä perunoita ei ruohopalojen 
vaan lannan avulla; 3. opettaa toisillekin puiden istuttamista; 4. neuvoa 
vanhempia olemaan tukeutumatta ruohopaloihin viljelyksen apuna; 5. perustaa 
puutarhoja eri koulujen yhteyteen; 6. perustaa  näytelmäkerhoja kouluihin; 7. 
istuttaa kukkatarhoja koulujen, kotien, terveyskeskusten ja kirkkojen lähelle; 
8. perustaa vihreän vyöhykkeen klubeja ja Bamendankwen peruskoulujen 
yhdistys ja lähettää säännöllisesti tiedonantoja niiden toiminnasta Helvetasille. 

Kun Luoteis-Kamerunin Bamendankwen teatterityöpajoissa onnistuttiin varsin 
hyvin, muut neljä Lounais-Kamerunin projektia eivät Takemin mukaan 
tarjonneet pedagogisia kokemuksia työpajalaisille eivätkä muillekaan ihmisille. 
Sen sijaan ne vahvistivat välinpitämättömyyttä ja status quota.  Tämä tapahtui 
tiettyjen myyttien avulla, joita kehitysteatterien politiikalla rakennettiin. Itse 
asiassa nuo myytit ovat Takemin mukaan ohjanneet useimpien Afrikassa 
toteutettavien projektien toimintaa.    

 

Kehitysteatterin myyteistä ja politiikasta 

Takem esittää, että kehitysteatteri rakentaa paljolti myyttejä “kehityksestä”, 
“osallistumisesta” sekä “yhteisöstä” ja että useimmissa Afrikassa tapahtuvissa 
kampanjoissa paljastuu näiden käsitteiden illusorisuus. Niitä on propagoitu 
käytännön politiikkana siten, että hallitseva luokka on avoimesti tai piiloisesti 
hyväksynyt “kehityksen”, “osallistumisen” ja “yhteisön” retoriikan vallan 
diskursseissaan. Oikeasti kuitenkin se on mainitulla retoriikalla pyrkinyt 
estämään ihmisjoukkoja osallistumasta yhteiskunnan aitoihin 
kehitysprosesseihin.   

Kehitysteatterin tapa rakentaa ja propagoida “kehitystä” liittyy laajempaan 
kehitysdiskurssiin. Breitinger (1994) on todennut, että kehitysteatterin synty 
kuvasti muutosta kansainvälisissä suhteissa. Se oli sekä oire että seuraus 20 
vuoden kehityspolitiikasta, joka oli esittänyt pohjoisen pallonpuoliskon 
materiaalista ja teknologista kulttuuria ainoana tienä kehitykseen, oli kulttuuri 
tai sosiaalinen ympäristö millainen tahansa. Tyypillistä tällaiselle 
kehityspolitiikalle oli etäältä harjoitettu kontrolli kaikilla tasoilla: näin 
määriteltiin kehitystavoitteet, rahoitukset, materiaaliset ja inhimilliset 
resurssit, tavoitteiden toteutus ja valvonta. Eteläisen pallonpuoliskon valituista 
yhteisöistä tehtiin enimmäkseen hyväntekeväisyyden kohteita ja 
hyväntekijöittensä hallitsemia vastaanottajia.   
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Voi sanoa, että eräässä mielessä kehitysteatteri käyttää hyväkseen 
kehitysretoriikkaa pyrkimättä kuitenkaan saamaan aikaan varsinaisia 
sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia. Okagbu (1998) on todennut, että 
kehitysteatteriprojektien keskeisiä ongelmia on usein välttämätön mutta 
tavallisesti ongelmallinen liitto yhtäältä kehitysteatterin työntekijöiden ja 
toisaalta hallitusten ja hallituksesta riippumattomien järjestöjen kanssa. 
Kyseessä on melkein aina rahoitus, ja hyvin usein suhde johtaa kyynisyyteen 
ja sanonnan “kenen leipää syöt sen lauluja laulat” ilmaisemaan 
avuttomuuteen. Takemin kokemukset vahvistavat Okagbun havaintoa. Hänen 
mukaansa Kamerunin useimpia kehitysteatteriprojekteja rahoittavat NGO-
järjestöt, joilla on omat toimintasuunnitelmansa. Useimmat teatteriryhmät 
tarttuvat projektien haasteisiin siksi, koska saavat rahaa - vaan eivät 
kehitystavoitteisiin sitoutumisen vuoksi. Afrikkalaiset korruptoituneet 
hallitukset ovat tunnetusti kahmineet itselleen köyhille kansalaisille 
tarkoitettua länsimaista rahaa, ja NGO-järjestöjen ajateltiin olevan ratkaisu 
tämänkaltaisiin ongelmiin. Niinpä sekä kansainvälisiä että kansallisia NGO-
järjestöjä on käytetty tällaisen rahan kanavina. Muun muassa Kamerunissa 
NGO-järjestöillä on valtava institutionaalinen verkosto ja paljon työvoimaa. 
Rahasta on tullut näiden järjestöjen eloonjäämisen koetinkivi.  Kun kuitenkin 
huomiota kiinnitetään siihen, mitä näillä rahoilla on saatu aikaiseksi, Takemin 
arvio on ankara: vaikka rahanlahjoittajien tarkoitukset lienevät hyvää 
tarkoittavia, kehitystä köyhissä yhteisöissä on rahoilla saatu aikaiseksi vain 
vähän.    

Kehitysteatterin politisoimisen perusta Afrikassa juontuu siitä tosiasiasta, että 
ihmisiä yhteen tuovana sosiaalisena ilmiönä teatteri kykenee motivoimaan 
ryhmäosallistumiseen. Takemin mukaan kuitenkin käytäntö on osoittautunut 
toisenlaiseksi: kuten yhtä lukuun ottamatta kaikki hänen omat case-
tutkimuksensa sekä suurin osa kehitysteatteriprojekteja muualla Afrikassa 
osoittavat, osallistumistavoitteeseen ei ole päästy. Vain Bamendankwen 
projektissa ihmisiä otettiin mukaan pohtimaan asioita ennen esitystä, mikä 
takasi sen, että näytelmä perustui yhteisölle relevantteihin ympäristöasioihin.  
Kansainväliset kehitysasiantuntijat ovat kyllä sitten 1980-luvun pyrkineet 
ruohonjuuritasontoimintaan, mutta ongelmana on ollut että alkuperäinen 
tarkoitus vaikuttaa rakenteellisiin muutoksiin ja kollektiiviseen toimintaan 
oppositiossa valtiota vastaan onkin muuttunut yksilötasoiseksi ja 
epäpoliittiseksi “voimaannuttamiseksi”.  

Osallistuminen perustuu käsitykselle “yhteisöstä”. Kehitysdiskurssiin taas liittyy 
yleensä oletus, että yhdellä seudulla on olemassa yksi tunnistettava yhteisö, 
joka on homogeeninen ongelmiltaan, maailmankuvaltaan ja jopa toiveiltaan. 
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Usein yhteisökäsitys perustuu idealistiseen ymmärrykseen esikoloniaalisista 
afrikkalaisista yhteisöistä, joiden talous nähtiin yksinkertaisena ja joiden 
ihmisten uskottiin eläneen materiaalisesti ja henkisesti harmonista elämää. 
Tuollaisia käsityksiä afrikkalaisista yhteisöistä tuotiin sitten myös 
postkoloniaaliseen aikaan nykykäsitysten rakennuspuiksi. Näkemykset eivät 
tietystikään pidä paikkaansa, vaan pienetkin afrikkalaiset kylät saattoivat olla 
heterogeenisia ja sisältää ristiriitoja niin menneisyydessä kuin nykyäänkin. 
Niinpä käsitteen “yhteisö” voi sanoa olleen parhaimmillaan problemaattinen ja 
pahimmillaan illusorinen apuväline.   

Takemin mukaan useimmat Lounais-Kamerunin suojeluprojektit eivät 
lähteneet yhteisöön ‘kätkeytyvien’ konfliktien ymmärtämisestä vaan joskus 
jopa tietoisesti neuvottelivat yhteisöön liittämillään illuusioilla päästäkseen 
toteuttamaan omaa toimintaansa. Kun teatteri, joka sanoi pyrkivänsä 
nostamaan kamerunilaisissa ympäristötietoutta, pohjasi tällaiselle 
yhteisönäkemykselle, tulokset olivat suuressa määrin tehottomia. Ja vieläkin 
enemmän: teatterilla saatettiin vahvistaa resurssienhallinnan  hegemonisia 
käytäntöjä.  

 

Lopuksi 

Takemin tutkimus suhtautuu kriittisesti moniin kehitysteatterihankkeisiin, joita 
on toteutettu Kamerunissa. Pahimmillaan hänen mukaansa kehitysteatterit 
peitellysti jopa vahvistavat alikehitystä. Tällöin ne ovat kiinnostuneempia oman 
toimintansa varmistamisesta kuin kehityksen aidosta edistämisestä, ja/tai ovat 
naiivin tietämättömiä yhteiskunnan valtarakenteista ja toimintamekanismeista. 
Takem ei ole suinkaan ainoa, joka on esittänyt kritiikkiä kehitysteattereiden 
toimintaan. Toisaalta hän ei ole pessimistikään, mistä kertoo hänen arvionsa 
Bamendankwen teatterikokeilusta. Tuollakaan kokeilulla ei toki muutettu 
yhteiskunnan suuria rakenteita mutta ei kyllä vahvistettu alikehitystäkään. Voi 
sanoa, että kokeilu monin tavoin lisäsi ja syvensi osallistujiensa 
ympäristötietoutta ja lisäsi myös heidän käytännön ympäristöystävällisiä 
toimiaan. 
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Kestävä kehitys päiväkotien ja alakoulujen kansainvälisissä 
projekteissa 
 

Vuokko Vienola 

 

MOTTO: Lapset suojelevat sitä, minkä he tun-
tevat ja mistä he pitävät, mitä rakastavat! 

 

Ympäristökasvatuksen projekteissa on saatu kokemuksia kestävän kehityksen 
edistämisestä. Projektissa on ollut mukana eurooppalaisia päiväkoteja 
alakouluja. Kestävää kehitystä voidaan tarkastella niin ekologisen, kulttuurisen 
ja sosiaalisen kuin taloudellisenkin kehityksen näkökulmista sekä biologian 
maa-ilma-vesi-näkökulmista. Artikkelissa näkökulmiin on yhdistetty 
varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot ja esikoulun ja koulun ainejaot. 
Liitän artikkeliini myös ystäväni luokanopettaja Katriina Tuunasen 
Pihlajaniemen ala-asteella, sittemmin alakoulussa, lasten kanssa toteuttamista 
musikaaleista poimittuja runoja. Opettaja Tuunanen on itse tehnyt musikaalien 
runot ja niiden sävellykset. 

 

Ekologinen kestävä kehitys 

Ekologinen kestävyys lienee kasvatuksessa painottunein osa kestävää 
kehitystä. Ympäristöministeriön 18.3.2009 päivitetyssä määritelmässä 
kasvatuksen kannalta tärkeinä asioina pidetään biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemin moninaisuuden säilyttämistä ja luonnon kestokyvyn 
huomioimista. Kasvatuksessa tämä merkitsee toisaalta sitä, että opetetaan 
lapsia – ja miksei aikuisiakin – tuntemaan luontoa ja ekologisia tosiasioita, 
kehitetään luontoa säästävää elämäntapaa kuten säästeliäisyys, kierrätys, 
jätteiden käsittely, suojelu ja tarkastellaan ekologisia arvoja ja asenteita, 
kuten esimerkiksi arvostusta ja kunnioitusta. Nämä ekologista kestävää 
kehitystä edistävät tehtävät kietoutuvat suuresti myös sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen sekä taloudelliseen kestävään kehitykseen (ks. esim. Åhlberg 
1997, 4-5). 



43 

Päiväkodeissa luonnontuntemus on Suomessa heikompi kuin esimerkiksi 
Virossa, Romaniassa ja Norjassa. Alakoulussa opettajat taas tuntevat luonnon 
päiväkotityöntekijöitä paremmin kaikissa näissä maissa. Tähän lienee syynä 
osin peruskoulutus, osin koulutus ammattiin kyseisissä maissa. Kasvien keräys 
on jälleen palautettu yläkouluun ja samalla, kun kasveja kerätään, tulee 
mukana ”hiljaista tietoa”, mitä missäkin kasvaa, suolla vai kalliolla, niityllä vai 
metsässä jne. . 

Metsän laulu  

Kaikki, jotka kutsuni kuule-
vat, 
saavat sitä, mitä kaipaavat: 
suojaa turvattomille, 
aarteita etsiville, lepoa väsy-
neille, 
rauhaa uupuneille, hiljaisuut-
ta melussa eksyneille. 

Tule lapsi luokseni, ota vas-
taan lahjani 
Astu maahan salaiseen, ihani-
en unien. 
Käteesi avaimen annan,  
yli kynnyksen vihreän kannan. 
Saavu sisälle pelottomasti, käy 
tie 
loppuun asti!  
(Tuunanen 2004.) 

 

Lasten luonnontuntemusta on lisätty erityisesti retkillä. Retket ovat erinomaisia 
liikunnallisten taitojen kehittämiseen, koska kulkualusta on epätasainen ja 
retkellä pitää selvitä erilaisista esteistä, mutta voi myös vaikkapa kiivetä 
puissa. Retkillä voidaan tutkia, millaisia puita, kukkia, heiniä tai pensaita 
lähistöllä kasvaa tai millaisia lintuja lähistöllä lentelee. Samalla kun kasvien 
tuntemuksessa opitaan erottamaan lajit toisistaan, opitaan myös, miten 
erilaiset rungot tai varret, lehdet tai kukat niillä on, opitaan äidinkieltä 
nimeämällä ne tai kasvien kasvupaikat tai etsimällä niistä eri värejä jne. 
Matematiikkaa voidaan kehittää vertailemalla kokoja tai korkeuksia tai 
opettelemalla laskemaan määriä. Mörrikoulussa maastoon tehdyissä ”Mörrin 
tilkkupeitoissa” mitattiin oksista kyynärän mitalla, sormista kyynärpäähän, ja 
vaaksan mitalla, peukalon päästä etusormen päähän, ruudukot eli ”tilkut”. 
”Tilkuista” saatiin kauniita valitsemalla niihin erivärisiä ja muotoisia 
luonnonmateriaaleja ja sommittelemalla ne eri tavoin. (ks. Vienola 2004.) 
Samoin linnuista opitaan ulkomuodot tai lentotavat tai lauluäänet. Myös muita 
metsän eläviä kohdataan, saattaapa joku nähdä vaikka siilin. 

Retkillä voi oppia asioita maaperästä, ilmasta ja vedestä. Lapset hankkivat 
hyvin mielellään tietoa luupeilla. Paitsi kasveja ja eläimiä, voi luupilla 
tarkastella myös kiviä, kallioita, rantahiekkaa ja multaa. Maankamara lienee 
meille niin itsestään selvä, että tarkastelemme sitä harvoin tarkemmin. Lapset 
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voivat kuitenkin ihastua niihin väreihin ja muotoihin, joita arkipäiväisissä 
kivissä tai kallioissa näkyy, varsinkin kostutettuina. Eräällä luontoretkellä 
lapset alkoivat keksiä hyvin luovia tarinoita kivistä, ”jotka olivat kuin 
satumaailmasta”. Näin tuli täytettyä niin luonnontiedollinen kuin 
äidinkielellinen opetussisältö. 

Kiven henki  

Kovan kuoren alla  
olen ollut turvassa 
miljoona vuotta, miljoona 
vuotta. 
Nähnyt olen muuttuvan maa-
ilman 
enemmän kuin kerran usean! 
Kiven hengeksi minut luotiin 
ja maahan sidottiin.  
ja tähdistä tänne tuotiin. 
Kylmä tai lämmin ja kova oon 
mut itkeäkin voin. 

Kiven ytimessä  
kotini mun on taas  
miljoona vuotta, miljoona vuotta.  
Näen jälleen muuttuvan maailman 
Enemmän kuin kerran usean. 
Kiven hengeksi ...  
 
(Tuunanen 2004.) 

 

Maaperän tarkastelussa voidaan tutustua erilaisiin maan kerroksiin esimerkiksi 
sekoittamalla sekamaata lasipurkilliseen vettä ja katsomalla, mikä on raskain 
osa, mikä kevyin osa, eli millaisia kerroksia maasta erottuu purkin pohjalle. 
Maa-aineksella voi myös leikkiä, ovathan mutakakut kautta aikain olleet lasten 
leikeissä milloin maalia, milloin puuroa tai joskus vain kivaa ”kuralöllöä”. Myös 
erilaiset leikit hiekalla tarjoavat tietoa tästä maa-aineksesta. 

Maassa viihtyvät erilaiset eläimet. Ellei päästä kaivamaan matoja, voidaan 
niistä ainakin lukea satukirjoista kuten myyristä ja muista maan sisällä 
asuvista eläimistä. Maa-aines tarjoaa myös kasvupaikan monelle kasville. Eri 
kasvit viihtyvät erilaisessa maaperässä. Tätä voidaan havainnollistaa 
ruukkukasveja kasvattamalla. Maaperän täytyy kuitenkin olla puhdasta, jotta 
kasvit kasvaisivat ja eläimet siellä eläisivät. (ks. esim. Walter 1996a.) Hyvää 
multaa voidaan itse tehdä kompostoimalla, jos osataan. Samalla voidaan myös 
tarkastella, mikä maatuu, mikä ei. Kasvien kasvamiseen ja eläinten elämään 
liittyy myös vesi. 

Vesi on Savonlinnan seudulla erittäin monipuolinen oppimisympäristö. Vedestä 
saa tietoa leikkien, uimisen, käyttämisen ja tutkimisen avulla. Vesileikkejä ovat 
esimerkiksi vedentunnusteluleikki (pesuvadillinen vettä, lapset kuvailevat, 
miltä vesi tuntuu) tai vedenvangitsemisleikki (veden nyrkkiin otto – vesi valuu 
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pois!). Veden olomuotoa voi oppia esimerkiksi ottamalla sitä lautaselle (vaikea 
kantaa) tai letkuun (molemmista päistä kantamalla siirtäminen onnistuu). 
(Walter 1996b.) 

Vedellä voi tehdä myös erilaisia kokeita tutkimalla sen käyttäytymistä eri 
tilanteissa. Kuvaamataidon tunnilla tai tuokiolla vettä voidaan värjätä tai sillä 
voidaan maalata ulkona puu- tai betoniaitaa. Pulputus-puhallus-musiikkia voi 
tehdä yksin tai yhdessä juomapillillä ammeen ympärillä tai soittaa 
vesiksylofonilla (ksylofoni = erilaisiin purkkeihin eri määrä vettä).  Science-
elämys voi lapsille olla veden valuttaminen kourua tai putkea pitkin ylhäältä 
alas ensin sisätiloissa, sitten tutkimalla samaa asiaa purolla tai ojassa ulkona. 
”Vesisiilin” voi tehdä muovipussista, johon tekee reikiä ja täyttää vedellä. 
Sateenkaarta voi tarkastella ulkona aurinkoisella ilmalla vesisuihkun avulla. 
(Walter 1996b.) Meillä Suomessa talven aikana myös lumella ja jäällä voi 
tehdä kokeita ja niitä voi tutkia. Lumihankea voi maalata vesiväreillä tai vettä 
voi pakastaa erilaisissa astioissa (esim. maito- tai jogurttipurkki) ja näin saada 
ulos hyviä rakennuspalikoita (Vienola 2004). Sulamiskokeet viehättävät lapsia, 
koska niissä havaitaan ”määrän muuttuminen” ja niistä näkyy myös 
likaantumisen ongelmia. 

Vetehinen (3. säkeistöstä loppuun) 

Likakalvo peittää 
veden pinnan tään, 
ihminen kun heittää 
tänne jätteitään. 

Kärsii veden kansa 
kohta kuolee pois 
Vaarallinen ansa 
saasteliemi ois. 

Iät ajat hallinnut 
oon veden valtakuntaa. 
Puhtaus ennen vallinnut 
on enää pelkkää unta, 
johon jälleen vaipua 
tahtoisin. 
 
(Tuunanen 2006.) 

 

Samoin kuin vesien likaantuminen huolenamme on myös ilman saastuminen. 
Varsinkin pienille lapsille saastumisesta on puhuttava varovasti, mutta 
asenteellista kasvatusta niin puhtaan veden kuin ilmankin säilyttämiseksi 
meidän tulee antaa (Vienola 1986, 2004). 
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Ilmakuljetus Oy (4 viimeistä säkeistöä) 

Äänet aina aaltoina matkalle 
lähetän. 
Siitepölyt, siivekkäät siemenet 
levitän. 
Kukkasten tuoksua välitän. 
Kuunnelkaa, haistelkaa 
toiveidenne mukaan! 
 
Ilmakuljetus Oy 
lakkaamatta palvelee. 
Aina töitä löytyy 
ja väsymättä, pysähtymättä 
firmaani pyöritän. 

Nyt on lasti kuormassain raskaaksi 
muuttunut, 
Kun tää saaste kauhea mukaan on 
juuttunut Myrkkykaasuja levitän,. 
piiloutukaa, suojautukaa  
terveytenne tähden! 
 
Ilmakuljetus Oy..  
 
(Tuunanen 2007.) 

 

Ilman tuntemaan oppimista voidaan toteuttaa myös monella tavalla. Retkellä 
voidaan katsella makuulta, miten tuuli kuljettaa pilviä tai lennättää lehtiä 
syksyllä. Tämä saattaa tuoda mieleen vanhan laulun tai runon tai inspiroida 
keksimään oman lorun tai tarinan. Ilmapallot ja leijat ovat leikkivälineitä, 
joissa ilma on keskeisessä asemassa. Musiikin tuokiolla voidaan tehdä 
erilaisista rautanauloista tuulikannel, ilma kuivattaa vesivärin, ja ilmalla 
voidaan tehdä kokeita, esim. ilmapallon upotus veteen. Ilma on mukana 
kaikessa toimissamme niin, ettemme aina huomaakaan sitä. Sitä paitsi kasvit, 
eläimet ja ihmiset eivät tule toimeen ilman ilmaa. (ks. Walter 1997.) 

 

Taloudellinen kestävä kehitys  

Ympäristöministeriön (Suomen ympäristökeskus 2009) näkemys taloudellisesta 
kestävästä kehityksestä taloudellispoliittisena haasteena koskettaa pienten 
lasten kasvatusta melko vähän. Kuitenkin tämän määrittely sisällöltään ja 
laadultaan tasapainoisena kasvuna ilman velkaantumista tai varojen 
hävittämistä tuo sovellettuna jo ekologisesti kestävän kehityksen yhteydessä 
mainitut säästeliäisyyden, kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn asiat lasten 
ulottuville. Åhlberg (1997, esim. 108–111) korostaa yhtenä taloudellisen 
kestävän kehityksen osana hyvää elämää ja ihmisten hyvinvointia, jonka 
oleellinen osa on hyvä koulutus. Näin se laajempana systeemisenä 
kokonaisuutena liittyy jokaisen ja kaikenikäisen kansalaisen kasvatukseen. 
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Musikaalissaan ”Lainapää eli mitä tapahtuu, jos ei ajattele omilla aivoillaan” 
opettaja Tuunanen (2009) pohdituttaa lapsilla ”robottiyhteiskuntaa”, jossa 
kukaan ei ota vastuuta tekemisistään, eikä laiskistuva hallitsijakaan enää 
ymmärrä käskyjensä seurauksia. Osaksi kyse on liiallisesta tottelevaisuudesta, 
osaksi tietämättömyydestä. Tästä analogiana voi päätellä, miksi esimerkiksi 
tällä hetkellä monien kaupunkien tai kuntien jätteiden käsittely ”tökkii 
pahemman kerran”. 

Savonlinnan ja Sakun (Viro) yhteisessä ympäristökasvatusprojektissa 
totesimme, että jätteiden lajittelu, roskaaminen tai jopa ympäristön siistiminen 
(mm. autoromujen poiskorjaaminen) lähtivät etenemään lapsista käsin. 
Suomalaiset vanhemmat kertoivat, että kotiin oli hankittava biojäteastia. 
Sakulaiset päiväkodin lapset ja aikuiset siivotuttivat lähimetsän 
myrkkytynnyreistä. Nämä vain esimerkkeinä siitä, mitä kasvatus voi vaikuttaa 
yleiseen hyvinvointiin. (Vienola 2004.) 

Entisen Itäblokin maat olivat aiemmin taitavia toimimaan säästeliäästi ja 
kierrättämään. Taloudellinen vaurastuminen on johtanut kuitenkin ne ns. 
länsimaita nopeammin samaan, ellei pahempaankin, jätteiden 
problematiikkaan, jonka kulutusyhteiskunta tuottaa. Kuitenkin niissä 
säästäväisyyden ja kierrättämisen palauttaminen osaksi jokapäiväistä elämää 
näyttäisi helpommalta kuin Suomessa. Ruokataloudessa saadaan helpommin 
käyttöön lähiruoka, ja lapset innostuvat projektikokemustemme mukaan 
poimimaan marjoja ja auttamaan kotipuutarhoissa auliimmin kuin Suomessa. 
(Vienola 2004, 2009.) Myös vanhemmat ovat selvästi aktiivisempia esimerkiksi 
Romaniassa tuomaan kierrätettäviä vaatteita tai tavaroita päiväkodin käyttöön 
kuin Norjassa. Järjestivätpä vanhemmat yhdessä päiväkodin henkilökunnan 
kanssa ”kierrätysvaateparaatin” koko kaupungille nähtäväksi viedäkseen tätä 
sanomaa eteenpäin (Vienola 2009)! 

Ruoka matkustaa (1. säkeistö)  

Hedelmiä etelässä laivaan lastataan,  
raakoina ne tiukkaan pakataan. 
Vitamiinit haihtuvat ja myrkyt tiivistyy, 
se pitkän on matkan syy. 

Meill' lähimetsän marikko 
on vitamiinivarikko, 
Josta aivan ilmaiseks' saa tankata! 
Flavonoidit tallessa 
Ihan joka marjassa 
metsän puhtaan tuotteissa 

”Onko järkeä  
viedä herkut maasta pois? 
Seikka tärkeä: 
ne itse syödä vois.” 
 
(Tuunanen 2007.) 
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Säästeliäisyyttä ja kierrätystä voi päiväkodissa ja koulussa toteuttaa hyvin 
monissa asioissa (esim. Tuunanen 2008). Materiaalien kuluttamiseen on ehkä 
jouduttu lamavuosien seurauksena kiinnittämään entistä enemmän huomiota. 
Puute on aiheuttanut kekseliäisyyttä ja nostattanut luovuutta niin lasten kuin 
aikuistenkin keskuudessa. Esimerkiksi vanhassa sohvassa on paljon puuta 
puukäsitöihin ja nahassa materiaalia moneen ompelutyöhön. Ammattieettinen 
ongelma tietysti tulee siitä, kenen tulisi tavaroitansa lahjottaa päiväkodeille ja 
kouluille, ja kuka kehtaa niitä pyytää. 

 

Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys 

Ympäristöministeriö (Suomen ympäristökeskus 2009) nostaa kulttuurisessa ja 
sosiaalisessa kestävässä kehityksessä esiin hyvinvoinnin edellytysten 
siirtymisen sukupolvelta toiselle. Maailmanlaajuisesti puhutaan 
väestönkasvusta, köyhyydestä sekä ruoka- ja terveydenhuollosta, mutta myös 
tasa-arvosta ja koulutuksesta. Pienten lasten kasvatuksessa painotus on 
pikemminkin jälkimmäisissä, koska pienillä lapsilla on vähän 
vaikutusmahdollisuuksia väestönkasvuun tai köyhyyteen, ja ne saattavat 
ahdistaa heitä. Projektien aikana olen tulkinnut tämän kestävän kehityksen 
osa-alueen pääosin lasten henkilökohtaisen ja kansallisen identiteetin 
vahvistamisena sekä kansainvälisenä yhteistyönä. Tavoitteena tietenkin on 
sellainen toiminta, joka edistää lasten sekä heidän yhteisöjensä 
elämänhallintaa sekä kulttuurien ja arvojen ylläpitämistä. 

Näen, että edellä mainittuja tavoitteita voidaan saavuttaa parhaiten 
historiallisyhteiskunnallisen, esteettisen, eettisen sekä 
uskonnolliskatsomuksellisen sisällöllisen orientaation sisällä päivähoidossa, 
kielen ja vuorovaikutuksen, etiikan ja elämänkatsomuksen, taiteen ja 
kulttuurin sekä ympäristön oppisisältöjen sisällä esikoulussa ja äidinkielen, 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon, taito- ja taideaineiden oppiaineiden sisällä 
alkuopetuksessa. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen materiaali 
mielestäni löytyy saduista ja kertomuksista, käsitöistä ja askarteluista, 
taiteesta ja sen tekemisestä, museoista ja niiden näyttelyistä, kirkoista ja 
uskonnosta, juhlista ja kansallisista tavoista, arvoista ja arvostuksista eli 
kaikesta siitä kansallisesta perinteestä, jota voimme opetuksessa ja 
kasvatuksessa käyttää hyödyksi. Kansainvälisillä kontakteilla pienetkin lapset 
oppivat tajuamaan, että meillä asiat ovat näin, ystävillä toisessa maassa osin 
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samalla tavoin, osin eri tavoin. Toisen maan kielikin on erilainen, mutta se 
tarkoittaa jotakin, sama asia sanotaan vain eri tavalla. 

Sekä Kulttuuri- ja ympäristökasvatus -projektissa (Vienola, Jones & Santos 
2005) että Ulkoilmakasvatus-projektissa (Vienola 2009) todettiin, että kun 
lapset lähettivät kirjeitä, kuvia, piirustuksia, laulukasetteja tai -levyjä sekä 
videoita toisilleen, he joutuivat pohtimaan niin omaa kulttuuriaan – mitä valita 
- kuin toistensa kulttuuria – miten eroaa – eri tavalla kuin aikaisemmin. 
Tällainen arkipäivän kulttuurituotteiden vaihto kasvatti niin omaa identiteettiä 
kuin opetti arvostamaan toisten identiteettiä, ja samalla loi tasa-arvoisuutta 
lasten kesken.  

 

Lopuksi 

Pienten lasten kasvattaminen kestävän kehityksen ajatuksiin, arvoihin ja 
niiden mukaiseen toimintaan lähtee mielestäni lasten kokemusten ja 
tietoisuuden kasvattamisesta. Pienen lapsen kokemusvarasto on vielä 
rajoitettu, ja ne kokemukset, joita hänelle tarjotaan, ovat hänen 
näkökulmastaan ainoita oikeita, olivat ne sitten oikeita tai vääriä. Lapsi voi 
verrata kokemuksiaan vasta siinä vaiheessa, kun hänelle kertyy vaihtoehtoisia 
kokemuksia. Tästä syystä olen tässä artikkelissa korostanut kokemuksellisen 
tiedon tarjoamista pienelle lapselle. Useat ”vinkit” liittyvät lapsen 
havaintotoiminnan kehittämiseen, koska uskon, että havainnoista prosessoituu 
lapsen omaa tietoa. Paljon on esitelty myös leikkejä, koska uskon lasten aina 
alkuopetukseen saakka oppivan parhaiten ja miellyttävimmin leikin kautta, 
vaikka en kiistä muunkaanlaista oppimista ja opettamista. Taide- ja taitoaineet 
taas koskettavat lasta sisäisesti syvältä, koska niihin voidaan liittää myös 
voimakas tunnekomponentti ja eettinen näkökulma, kuten 
musikaaliesimerkeistä käy ilmi. Lisäksi arkipäiväinen kansainvälinen 
kokemusten vaihto muuttuu juhlaksi, kun nähdään oman kulttuurin arvo 
suhteessa toisenlaiseen kulttuurin, jota silti voidaan arvostaa ja kunnioittaa 
erilaisuudestaan huolimatta. 

Pienen lapsen elämässä aikuinen on auktoriteetti. Auktoriteetit voivat tarjota 
ristiriitaisia vaihtoehtoja esimerkiksi kestävästä kehityksestä. Tämä voi olla 
joko hyvä tai huono asia lapsen näkökulmasta. Ristiriita saattaa haastaa lapsen 
pohtimaan asioita, joka tietysti on hyvä asia. Lasta pitää kuitenkin tukea 
pohdinnoissaan eikä jättää häntä yksin varsinkaan maailmanlaajuisten suurien 
kysymysten edessä. Ristiriitaiset auktoriteetit saattavat myös repiä lasta 
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kahtaalle. Lapsi saattaa kokea lojaliteettiristiriitaa tilanteessa, jossa hänellä ei 
ole vielä riittävästi työkaluja ratkaista asioita itsenäisesti. Tämän vuoksi lasta 
kasvattavien aikuisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä. Pientenkin 
lasten elämässä kestävä kehitys on globaali asia. 

Äiti Maa   

 
1 Elämän antaa, sylissään kan-
taa,  
ravinnon tarjoaa.  
Lapsiaan hoivaa, luotujaan suojaa 
ja luonnon rakentaa. 
 Se on Äiti Maa, 
joka elämän antaa,  
sylissään tuudittaa. 
Se on Äiti Maa, 
jonne palataan, 
kun matkaamme jatketaan. 

2. Metsien tuoksut, vesien juok-
sut 
ihmeitä luonnon on! 
Varjojen leikki, hämyinen hetki  
kauneus loputon 
Se on Äiti Maa ...  
 
3. Pisarat kasteen, suloisen sa-
teen 
lapsia ravitsee. 
Auringon siltaa, puhdasta ilmaa  
kaikkihan tarvitsee. 
Se on Äiti Maa ... 
(Tuunanen 2004.) 
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Tieto- ja viestintätekniikka perusopetuksessa 
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Tarvitaanko tieto- ja viestintäteknologiaa opettajankoulu-
tuksessa? 
 

Mikko Vesisenaho 

 

Peruskysymyksiä tieto- ja viestintäteknologian (tvt) opetuskäytöstä ja sen 
koulutuksesta ovat:  

• Mihin ja miksi sitä tarvitaan?  
• Kuka tarvitsee? 
• Millä tavoin tarvitaan? 
• Millaista kehitys- ja tutkimustyötä siihen liittyen tehdään ja tarvitaan? 

 
Ollessani yhteyksissä opetusministeriöön EU:n innovaatiovuoden ja tvt:n 
opetuskäytön näkökulmasta, nostettiin esille seuraavia teemoja liittyen tvt:n 
opetuskäyttöön:  

• oppilaiden ja opiskelijat tulisi voida itse vaikuttaa tv:n kehitykseen ja käytännön hyö-
dyntämiseen, 

• kiinnostavaa olisi myös tarkastella kodin ja koulun yhteistyötä tuoden niitä lähemmäksi 
toisiaan liittyen tvt:hen tässä, 

• tvt:n käyttöä kehittämällä voitaisiin lisätä yhteisöllisyyttä ja tukea koteja turvallisessa 
teknologiakasvatuksessa, 

• innovaatioita alalla tarvitaan ja tvt:n opetuskäyttö haastetaan tutkimaan ja kehittä-
mään näitä innovaatioita ja käytänteitä.  
 

Tässä johdantokirjoituksessa pyrin käsittelemään edellä esitettyjä teemoja 
kriittisesti, käytännöllisesti ja innovatiivisesti opettajan ja opettajan 
koulutuksen sekä kehityksen ja tutkimuksen näkökulmista.  

 

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt) 

Mitä tieto- ja viestintäteknologia itse asiassa on? Tätä kysymystä haastoi minut 
pohtimaan tansanialainen kollegani kommunikaatio-, tiede- ja teknologia-
ministeriöstä (Ministry of Communication, Science and Technology in Tanzania) 
kysyessään, miksi käyttämässäsi termissä on mukana sana viestintä (vrt. 
englanninkieliset termit IT (information technology) ja ICT (information and 
communication technology)). Päädyimme pohtimaan kysymystä  tiedosta, 
viestinnästä ja teknologiasta. 

http://www.mst.go.tz/�
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Jotain tietoahan me tarvitsemme, jotta voimme esimerkiksi oppia lisää. 
Teknologia taas tarjoaa välineitä. Sana viestintä voisi olla tärkeä välittäjä, joka 
kuvastaa esimerkiksi sisältö- tai ainetiedosta lähtevää vuorovaikutusta 
teknologian tarjoamin välinein. Tieto ei ole staattista eikä teknologiaa opita ja 
käytetä vain teknologian takia. Parhaassa tapauksessa koko käsitekolmio voi 
toimia rikastavana, innovoivana ja kehittävänä vuorovaikutuksen ja oppimisen 
toiminta-alustana. (kuvio 1)   

 

KUVIO 1. Tieto- ja viestinteknologia vuorovaikutus 

 

Strategiat ja opetussuunnitelma  

Maassamme on laadittu useita strategioita, jotka ovat määritelleet ja 
ohjanneet tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa. Ehkä tunnetuin näistä 
on Suomi tietoyhteiskunnaksi - kansalliset linjaukset 1995, jolla pyrittiin 
nostamaan Suomi maailman kärkimaaksi alalla. Muina esimerkkeinä 
mainittakoon Sitran Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky 1998, sekä 
Tietoyhteiskuntaohjelma 2003-2007 ja Kansallinen_tietoyhteiskuntastrategia 
2007-2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi 2007-2015 
osana tähän hetkisen hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa. Näissä esitetään 
esimerkiksi tietoteknisen varustelun parantamista laajakaistayhteyksien 
saavutettavuutta ja nopeutta parantamalla. Samalla pyritään luomaan 
toisaalta kilpailukykyä, toisaalta myös tarjoamaan tasa-arvoisia 
mahdollisuuksia iästä, sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta. 
(Valtioneuvosto 2007.) 

Erityisesti koulutusta koskevia strategioita ovat Koulutuksen ja tutkimuksen 
tietostrategia vuodelta 1995, sekä Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 
2000-2004 ja Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006. 

http://www.sitra.fi/julkaisut/Tietoyhteiskunta/sitra206.pdf?download=Lataa+pdf�
http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/ajankohtaista/kolumni/fi_FI/1177913553458/�
http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/34/Kansallinen_tietoyhteiskuntastrategia.pdf�
http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/34/Kansallinen_tietoyhteiskuntastrategia.pdf�
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2000/liitteet/tr25_2000.pdf?lang=fi�
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2000/liitteet/tr25_2000.pdf?lang=fi�
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/1999/liitteet/koul_tutk_tietostrat/welcome.html�
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/1999/liitteet/koul_tutk_tietostrat/welcome.html�
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2004/liitteet/opm_173_opm12.pdf?lang=fi�
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Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaan 2000-2004 (Opetusministeriö 
1999) liittyi ohje, että kaikki oppilaitokset arvioivat nykyiset 
opetussuunnitelmansa ja laativat vuoteen 2002 mennessä tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytön strategian. Tarkoituksena oli, että 
opetuskäytön strategiat ovat toimintamalleja, joiden avulla kehitetään 
paikallisesti oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä 
opetuksessa ja opiskelussa. Strategian tuli painottua opetuksen laadun 
kehittämiseen laaja-alaisesti.  

Luonteeltaan tietostrategian tulisi olla opetussuunnitelmaa tukeva työkalu. Tvt 
linkittyy perusopetuksen opetussuunnitelmaan (Opetushallitus 2004) mm. 
seuraavien kohtien kautta 

• tavoitteet 
• oppimisympäristö 
• työtavat 
• eheyttäminen ja aihekokonaisuudet4

a. viestintä ja mediataito 
 

b. ihminen ja teknologia 
• eri aineiden opetussuunnitelmat 
• tietotekniikka valinnaisena oppiaineena. 

 
Strategioiden täydennyksenä on tuotettu Perusopetuksen tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan 
perustaitojen kehittämissuunnitelma (Opetushallitus, 2005). 

Opettajien taitotasoja on määritelty Opetushallituksen Ope.fi-tavoitteet kautta, 
joissa  

• OPE.FI I: Opettajat osaavat perustaidot, kuten tietokoneen käytön 
perusteet, tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja Internetin käytön. 

• OPE.FI II:  Opettajat hallitsevat opetuskäytön taitoja, sähköpostin, 
www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolisen käytön, 
oppimateriaalin tuottamisen periaatteet sekä pedagogista käyttöä 

• OPE.FI III: Opettajista osa omaa joitakin erityisosaamisen alueita, 
kuten taitoa opastaa kollegoja sekä toimia kouluttajana, 
oppilaitosyhteistyön kehittäjänä ja osana asiantuntijaverkostoa tai 
esimerkiksi osaa ohjelmoida tai käyttää joitakin erityissovelluksia.  

 

                                    

4 http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908 
 

http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908�
http://www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf�
http://www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf�
http://www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf�
http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,17908�
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Aikaisemmin tavoiteltiin tilannetta, jossa kaikki opettajat olisivat vähintään 
ope.fi I –tasolla.5

 

 Nykyään voidaan kuitenkin perustellusti pyrkiä siihen, että 
kaikki opettajat saavuttaisivat ope.fi II -tason.  

Strategiat ja käytäntö  

Näissä strategiatavoitteissa ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu. Haaparannan 
(2008) mukaan oppilaitosten tietostrategioiden laadinnassa ja strategian 
viemisessä opettajien arkipäivään on jopa epäonnistuttu. Ns. e-pedagogiset tai 
tvt-pedagogiset ratkaisut ovat olleet puutteellisia ja koulutuskin on painottunut 
liikaa tekniseen puoleen (ks. myös Haaparanta & Tissari 2008; Ilomäki 2008).  

Kaisto, Hämäläinen ja Järvelä (2007) määrittää, että perusresurssit tvt:n 
opetuskäyttöön ovat hyvät, mutta toiminta on yleensä yksittäisten oppilaiden 
ja opettajien opettajajohtoista oppimista. Laiteympäristö tukee harvoin tvt-
tuettua oppimista ja tvt integroituu kokonaisvaltaisesti vain harvoin. Kaiken 
kaikkiaan tvt:tä käyttävä opetus sisältää vain vähän tiedonrakentelua ja 
yhteisöllistä oppimista sekä autenttista, ongelmakeskeistä tai tutkivaa 
oppimista.  

Itse tulkitsisin laajasti negatiivista huomiota herättäneitä Second Information 
Technology in Education Study (SITES) 2006 -tutkimuksen (Kankaaranta & 
Puhakka 2008) tuloksia siten, että tvt:n opetuskäyttö ei ole enää kehittynyt 
samaa tahtia kuin aiemmin. Suomihan oli  uranuurtajana kehityksessä jo 
1990-luvun alkupuolella ja siksi tvt-laitteistoja on käytännössä kaikilla 
kouluilla. Nyt eletään tavallaan suvantovaihetta, jossa tvt:n käyttö ei olekaan 
niin laajamittaista kuin on oletettu.  Esimerkiksi tutkimusaineiston perusteella 
vain noin puolet matemaattis-luonnontieteelisten aineiden 8. luokan opettajista 
on käyttänyt tvt:tä opetuksessaan kyselylukuvuoden aikana. Lisäksi koulujen 
rehtoreista vain 5 % näkee tvt:n parantavan opetuksen laatua.   

Tällä hetkellä onkin jo menossa seuraava tietostrategioiden arviointikierros niin 
valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Tämä on erittäin tärkeää, koska 
mahdollisuudet, tarpeet ja toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. 

                                    

5 http://www.edu.fi/koulutus/opefi/opefi.htm 
 

http://ktl.jyu.fi/img/portal/13816/SITES-julkaisu.pdf�
http://ktl.jyu.fi/img/portal/13816/SITES-julkaisu.pdf�
http://www.edu.fi/koulutus/opefi/opefi.htm�
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Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opettajan työssä 

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä on lähdetty liikkeelle toistavista 
harjoitteista eli drilleistä 1900-luvun puolivälissä. Sitten on jatkettu teköälyllä, 
jolla simuloidaan ekspertin toiminta, ja ohjelmoidulla opetuksella. Myöhemmin 
on siirrytty kohti multimediaa, virtualisointia ja yhteisöllistä oppimista 
(Lehtinen 2006). Tällä hetkellä puhutaan lähinnä sosiaalinen median 
mahdollisuuksista (YouTube, Secondlife, Facebook yms.), mutta – 
mielenkiintoista kyllä – toisaalta myös tarkasti ohjaillut drilli-harjoituksetkin 
ovat osin tulleet takaisin joidenkin taitojen, kuten lukemisen tai laskemisen 
harjoitteluun (Lyytinen 2008). Teknisen kehityksen näkökulmasta voidaan 
puhua adaptiivisista oppimisympäristöistä, jotka muovautuvat jopa 
automaattisesti käyttäjän mukaan (mm. Papanikolaou 2002).  

Kun itse aloin toimia tvt:n opetuskäytön kehityksen ja tutkimuksen parissa 
1990-luvun loppupuolella, määrittelimme tvt:n käyttömahdollisuudet kolmeen 
kategoriaan: a) opetuksen resurssina, b) kognitiivisena työvälineenä ja c) 
kommunikoinnin mahdollistajana. (Kukkonen & Vesisenaho, 1999). Tähän 
lisättiin mukaan menetelmänä tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & 
Lipponen 1999), suunnittelemalla oppiminen – learning by design (Lehrer et al. 
1994) tai ongelmakeskeinen oppiminen (Koschman et al. 1994) viemään 
innovatiivista tvt:n opetuskäyttöä eteenpäin. (kuvio 2)  
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KUVIO2. Teknologiaympäristö ja oppiminen –kurssin 1998-1999 teemat ja ongelmakeskeinen 
oppimisprojekti 

 

Nyttemmin Kaisto et al. (2007) kokoaa viitekehyksen yhä enemmän 
oppimistilanteen mukaan havainnollistusvälineenä, yksilön oppimisen tukijana 
sekä tiedonrakentelun ja yhteisöllisen oppimisen tukijana (kuvio 3). 

havainnollis tamis -
välineenä

yks ilön oppimisen
tukijana

tiedonrakentelun ja 
yhteisöllisen oppimisen 

tukijana

 

KUVIO 3. Tvt:n opetuskäytön luokittelu (Kaisto et al., 2007) 
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Itse näkisin mielenkiintoisen alueena erityisesti kuviossa 3 leikkausalueen, 
jossa voitaisiin yhdistää näitä kaikkia osa-alueita osana opetusta. Tarkemmat 
kuvaukset esimerkkien kanssa näistä osa-alueista ovat 

Havainnollistamisvälineenä: 
a) opetuksen resurssiksi, oppimateriaalin jakamisessa ja laitteiden käytössä  
b) vuorovaikutuksen ja oppijan oman ajattelun tueksi 
c) viestinnän, vuorovaikutuksen, ajatusten näkyväksi tekemiseksi ja yhteisen tiedon-
tuottamisen ja rakentamisen välineeksi 
 
Yksilön oppimisen tukijana: 
a) Opetusohjelmat: eriyttämisessä, henkilökohtaisia tehtäväpaketteja (mm. Moodle), 
palautetta (myös verkossa tai sähköpostilla), vuorovaikutusta (WEB 2.x), vaihtelua, 
motivaatiota, kognitiivisia haasteita tai mahdollisuuksia 
b) Tietotekniikan käytön opettelu: toimisto-ohjelmat ja internet 
c) Tiedonhaku ja tiedon tuottaminen: tiedonhaku internetistä ja tietokannoista (haas-
teena lähdekritiikki ja plgiointi), tiedon esittäminen ja raportointi (mm. tekstinkäsittely-
ohjelmat ja esitysgrafiikka), prosessikirjoitus, tilaisuus yhdistää myös eri aineiden tar-
peita 
 
Tiedonrakentelun ja yhteisöllisen oppimisen tukijana: 
a) ymmärtävän oppimisen tukeminen 
b) integroiminen ja oppiainerajat ylittävyys 
c) autenttisten oppimistilanteiden luominen 
d) pari-/ryhmätyöskentely (myös opettajilla) 
e) pidemmät oppimisprosessit ja –projektit 
f) huomiota myös kontektuaaliseen lähestymistapaan (Vesisenaho 2007, 2008). 

 

Kehitystä ja tutkimusta Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiede-

kunnassa  

Joensuun yliopistossa on tvt:n opetuskäytön kehitys- ja tutkimustyötä tehty 
linkittyen Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikköön 
(TOTY) jo 20 vuotta (Rautopuro & Rui  2006). Tällä hetkellä yksikössä tehdään 
tätä kansainvälistä työtä kuvion 5 mukaisesti. Seuraavaksi esittelen 
esimerkkejä tutkimuksen muutamista toisiinsa linkittyvistä osa-alueista. 
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Pedagogiikka ja tvt Suhtautuminen tvt:hen

TVT ja kansainväliset
haasteet

Sosiaalinen media

E-oppiminen

Teknologioita ja niiden
sovelluksia

Kulttuuri-ekologinen oppiminen
ja tvt

Research in ICT in 
Education
@ TOTY

Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja 
kehittämisyksikön (TOTY) tutkimusteemoja

 

KUVIO 5 Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikön monitieteisiä tutkimus-
teemoja vuonna 2009 (koonnut professori Patrick Dillon) 

 

Ekologista oppimisteoria (Dillon 2008), joka huomioi erityisesti oppimisen, 
opetuksen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen hyödynnettiin 
luokanopettajaopiskelijoiden Tieto- ja viestintäteknologian opettajan työssä -
kurssilla lukuvuonna 2008-2009. Lähestymistapaa tuki myös kontekstuaalsien 
oppimisen teoria ja sen CATI-mallia ─contextualize=kontekstualisoida, apply= 
soveltaa, transfer=siirtää, import= tuoda (Vesisenaho 2007, 2009). 
Toteutukseen liittyvät tulokset viittaavat siihen, ettei pääosa opiskelijoista ole 
ainakaan opintojen alkupuoliskolla saavuttanut korkeampien sovellusten, kuten 
ympäristöön linkittyvää kontekstuaalisesti innovoivaa tvt:n käyttötapa-
ajattelua tai opetuskäyttöä. Tieto-taidoissa on viitteitä kontekstuaalisesti 
soveltamisesta, mutta enemmän liikutaan kuitenkin siirron ja soveltamisen 
tasoilla. Ko. lukuvuodelta kerätyt tulokset myös kertovat, että 
opettajankoulutuksessamme hyödynnetään positiivisesti esimerkiksi Moodle-
ympäristöä monilla kursseilla ja tvt:n opintoja pidetään 
opettajankoulutuksessa tärkeinä. Monimuotoiset, innovatiivisissa 
käyttötavoissa on edelleen kehittämisvaraa ja tvt:n käyttö linkittämässä 
esimerkiksi eri opintojaksoja toisiinsa tai harjoitteluihin on vielä puutteellista. 
(ks. Vesisenaho & Dillon 2009) 

Yleensähän tvt:n kehitystyö pohjautuu esimerkiksi yritysmaailman tarpeisiin. 
Sen kokonaisvaltaista integroitumista opetukseen voisi edistää se, että tvt:n 
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kehitystä lähdettäisiinkin valmistelemaan opetuksen ja oppimisen tarpeista. 
Tähän tähtää esimerkiksi ESR Monimuotoiset opiskelun ja työnympäristöt 
(MOTO) projekti, jolla pyritään toimimaan tietokoneluokkien ulkopuolella mm. 
minikannettavien ja langattomien verkkoyhteyksien avulla ja luomaan uusia 
toimintamalleja sekä lähi että etäopetuksessa. Tvt olisi joustavasti käytössä ja 
pedagogiset ratkaisut ja tiedonrakentelu yhteisöllisesti eivät olisi sidottuja 
perinteisiin ATK-luokkiin. Lukuvuoden 2008-2009 aikana toimimme 
opettajankoulutuksessa tämän mallin mukaisesti pilotoiden mm. 
luonnontieteiden opinnoissa, seminaareissa, kokouksissa sekä oppilaiden 
kanssa mm. kasvitieteellisellä puutarhalla. Tärkeää on integroida tällainen 
toiminta osaksi normaalia opetusta ja kokonaisvaltaista oppimisympäristöä. 

Samaan teemaa liittyy myös se, kuinka ns. opiskeleva net-generation, 
”nettisukupolvi” kohtaa haasteet ja haastaa koulumaailman (Valtonen et al. 
2009). Kuinka opettajat pysyvät mukana tvt:n kehityksessä ja millainen kuilu 
saattaa syntyä oppilaiden ja opettajien välille. Second life -tyyppiset 
virtuaalimaailmat eivät liene pienimpiä haasteita. Muita haasteina ovat myös 
koulujen tietotekniikka-infrastruktuuri, tieto-taidon jakaantuminen ja uusien 
toimintakulttuurien- ja mallien hyväksyminen (ks. myös Rogers 1995). 

 

Summa summarum 

Tavoitteena tulisi olla, että ihminen ei palvele tvt:tä vaan tvt palvelee ihmistä 
ja tulee ihmisen luokse elinikäisellä ja kestävällä oppimispolulla. 
Opettajankoulutus ja innovatiivinen tutkimus ovat avainasemassa uusien 
toimintamallien eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.  
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Tieto- ja viestintäteknologia uskonnonopetuksessa - design-
pohjainen lähestymistapa ortodoksisen uskonnonopetuk-
seen 
 

Risto Aikonen 

 

Laadukkaan artefaktin tuottaminen vaatii käyttäjäkeskeistä suunnittelu-
prosessia ja tarkoituksenmukaisten arviontekniikoiden käyttöä (Bevan & 
Curson 1999, 137–138). Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusedellytys on 
määritellä yksityiskohtaisesti tuotteen käyttökonteksti. Ort+Edu-projekteissa 
havaittiin selkeä tarve ortodoksisen verkkomateriaalin laadinnalle siten, että 
opettajat itse olisivat sitä suunnittelemassa ja tuottamassa. Käyttöyhteys oli 
heidän opettamansa ortodoksinen uskonto koulussa verkkomateriaalia 
hyödyntäen. 

 

Verkko-oppimateriaalit 

Verkko-oppimateriaalin sisältöjen suunnittelun perusteena olivat vuoden 1994 
opetussuunnitelman perusteet.   Se antaa sisältöjen suunnittelulle väljät 
raamit ilman luokkakohtaisia tavoitteita tai sisältöjä (Opetushallitus 1994, 90).  
Keskeisiksi asiakokonaisuuksiksi siinä nostetaan tutustuminen kirkon traditioon 
eli perinteeseen, kirkon vaiheisiin ja uskonopin peruskäsitteisiin sekä 
kirkkovuoden seuraaminen.  Perinteeseen kuuluu Raamatun sanoma, kirkon 
liturginen elämä, rukouselämä ja pyhät tavat. Oman kokonaisuutensa 
perinteessä muodostaa kirkkovuosi. Siihen liittyy monipuolinen liturginen 
elämä jumalanpalveluksineen, juhlineen ja paastoineen. (Vrt. Opetushallitus 
1994, 90–91).  Keskeistä tässä on ollut perinteeseen kuuluvien erilaisten 
toimitusten, kirkkoveisujen ja ikonien digitalisointi. 
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Taulukko 1. Verkko-oppimateriaalit 

OPETUSSUUNNITELMA
NASIAKOKONAISUUS 

OPETUKSEN 
SISÄLTÖALUE 

VERKKO-OPPIMATE-
RIAALIN TUOTOS 

TEOLOGINEN 
YHTEYS 

Kirkon perinne Kirkkomusiikki Oktoehos eli kirkon jumalan-
palveluselämään kuuluva kah-
deksansävelmistö  

Käytännöllinen 
teologia 

 Rukouselämä Kodin rukousnurkkaus 
Ikonikuvasto  

 

 Pyhät tavat Sisältyvät useisiin eri verkko-
oppimateriaalituotoksiin 

Käytännöllinen 
teologia 

 Oma kirkko Kirkon käsitteistö, kirkkoraken-
nus, liturgiset esineet,  

Käytännöllinen 
teologia 

Liturginen elämä  Eri jumalanpalvelukset ja muut 
pyhät toimitukset kuten sakra-
mentit, jumalanpalveluspuvut, 
Piispantarkastus Taipaleen seu-
rakunnassa 

Käytännöllinen 
teologia 

Kirkkovuosi  Kirkkovuosi Kirkkovuoden suuret juhlat, 
joihin liittyvät ikonit, juhlan 
kirkkoveisujen tekstit kirjallise-
na ja laulettuna esityksenä 
sekä juhlapäivien evankeliumi-
tekstit 

Käytännöllinen 
teologia 

Raamattu Raamattu Raamatun kertomukset Eksegetiikka 

Kirkon vaiheet Oma kirkko Lintulan luostari 
Valamon luostari 
Äitikirkkomme Konstantinopolin 
ekumeeninen patriarkaatti 

Kirkkohistoria 

Uskonopin peruskäsitteet  Tulevat läpäisyperiaatteella 
esille eri oppimateriaalien yh-
teydessä 

Dogmatiikka 

Etiikka  Kristitty yhteiskunnan jäsenenä Systemaattinen 
teologia 
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Opettajien sisältötuotannon käyttäjäkeskeinen suunnittelu pohjautui 
opetussuunnitelman oman uskonnon asiakokonaisuuksiin sekä käytössä olleen 
oppimateriaalin kriittiseen tarkasteluun muutoksen aikaansaamiseksi. 
Olennaisin lähtökohta tarkastelussa oli se, että ortodoksisen 
uskonnonopetuksen vuosina 1999–2001 käytössä ollut oppikirjasarja6

Verkkomateriaalin tuottamisen pedagogiset sisältöalueet liittyivät pääasiassa 
liturgiikan teemoihin (ks. taulukko 1). Siihen liittyen yhteydessä tuotin yhdessä 
opettajien kanssa sekä hyperteksi- että multimedia-oppimateriaalia 
kirkkovuoden kahdestatoista suuresta juhlasta, eri kielisistä 
liturgiajumalanpalveluksista, sakramenteista, pyhistä paikoista ja esineistä 
sekä ikonitaiteesta ja jumalanpalveluspuvuista (ks. kuva 1, vrt. myös taulukko 
1). 

 oli 
vuosikymmeniä vanha. Sen mustavalkoinen painoasu ei ollut havainnollinen 
eikä siihen liittynyt mitään sisältöjä elävöittävää lisäoppimateriaalia kuten 
ikonikuvia tai äänitemateriaalia.  

 

Kuva 1.  Verkko-oppimateriaalin sisältösivu 

 

                                    

6 Railas ym. 1978, Olen Ortodoksi I, Railas ym. 1979, Olen Ortodoksi II, Railas 1980, Olen Ortodoksi III, Railas 1981, 
Olen Ortodoksi IV ja Railas 1982, Olen Ortodoksi V-VI.  
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Kirkkovuoden verkko-oppimateriaalit – esimerkki sisällöistä 

Sisällöllisesti ja pedagogisesti kirkkovuoden verkkomateriaali on kaikkein laajin 
(kuva 2). Sen ydinmateriaalin muodostavat kirkkovuoden suuriin juhliin 
liittyvät materiaalit. Ne koostuvat juhlaan keskeisesti kuuluvista elementeistä. 
Verkkosivuilla on kustakin juhlasta sen nimi, kiinteistä juhlista päivämäärä ja 
juhlaan liittyvän ikonin kuva kahdessa eri koossa.  Juhlaan liittyvä 
Raamatunkohta on myös sivustolla hypertekstilinkkinä. Juhlan kirkkoveisut eli 
troparit ja kontakit ovat sekä tekstimuodossa että kuunneltavina esityksinä. 
Toistaminen vaatii RealPlayer ohjelmiston asentamista tietokoneelle. 

Koska aikaisemmin kyseisiä veisuja ei ollut olemassa äänitteinä, tuotin ne 
yhdessä ortodoksisen uskonnon aineenopettajiksi opiskelevien kanssa. 
Sivuston ikonikuvat ovat kreikkalaisen ikonitaiteilijan maalaamista ikoneista, 
joiden käyttöön on saatu asianmukainen lupa.  

 

Kuva 2.  Kirkkovuoden oppimateriaalin sisältösivu 

 

Opettajien tuottama kirkkovuoteen liittyvä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun 
perustava verkko-oppimateriaali kuvastaa sisällön runsaudellaan sitä, että 
tämä opetussuunnitelman asiakokonaisuus on mielletty opetuksen kannalta 
keskeiseksi. Oppisisällön osalta ei toisaalta ole kuitenkaan lähdetty toistamaan 
jo oppikirjassa olevaa ainesta, vaan sitä on täydennetty niiltä osin, mitä 
kirjassa ei ole tuotu esille. 

Sivuston harjoitustehtävien sisältöön kuuluu tulostettavia väritystehtäviä, 
tehtäväsivuja sekä vuorovaikutteisia verkkotehtäviä. Ne mahdollistavat 
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verkko-oppimateriaalin monipuolisen pedagogisen käytön. Oheiset kaksi 
esimerkkiä (kuvat 3 ja 4) juhlaan liittyvästä verkkosivusta havainnollistavat 
sivustoon kuuluvia elementtejä.  

 
Kuva 3.  Kristuksen syntymän juhlan verkkomateriaalisivu 

 

 
Kuva 4.  Pääsiäisen verkkomateriaalisivu 

 

Pääsiäiseen liittyvä verkkosivu toimii käyttöliittymänä muihin opiskelijoiden 
harjoitustöinään aiheeseen myöhemmin laatimiin verkkosivuihin, joissa sitä on 
käsitelty perussivua laajemmin. Kirkkovuoteen liittyvät tehtävät ovat 
vuorovaikutteisia, joten oppilaat voivat tehdä niitä myös itsenäisesti (kuva 5). 
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Kuva 5.  Verkossa tehtävä harjoitus kirkkovuoden juhlista 

 

Juhliin liittyen suunnittelin sivuston ainoan ”ortotainment” (vrt. edutainment7

                                    

7 Edutainment tarkoittaa usein viihdetuotteeksi luokiteltavaa tietokonepeliä, jolla on myös kasvatuksellinen tavoite. Se 
mahdollistaa oppimisen viihdyttävällä tavalla kehittäen tietoa, taitoa sekä parhaimmillaan ymmärrystä, joka ilmenee 
aidosti oppimisena (Lyytinen 2004, 165). Tässä peli kehittää ikonien tuntemista. 

) 
osastoon kuuluvan verkkopalapelin, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi 
Diffe Light Oy (kuva 6). Digitaalisen palapelin aiheena ovat suuret juhlat, joihin 
liittyvät ikonikuvat on muokattu verkossa toimivaksi palapeliksi. Käyttäjä 
lähtee liikkeelle virtuaalisesta kuvakasasta, josta hän nuolella tarttuen siirtää 
kuvapaloja ikonikehyksen sisälle. Tehtävän avulla käyttäjä voi harjoitella 
juhlan ikonikuvan mieleen palauttamista ja sen kokoamista siihen kuuluvien 
keskeisten ominaisuuksien kautta. Käyttäjä voi hakea tukea katsomalla välillä 
mallikuvaa ja palata sen jälkeen jatkamaan kokoamista. Peli soveltuu 
opetuksen eriyttämiseen ja opetetun tiedon harjaannuttamiseen. Juhliin liittyen 
verkossa on myös joulupaastokalenteri, johon eri päivien yhteyteen on liitetty 
tehtäviä ilman erillistä niihin liittyvää informaatio-osaa. 
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Kuva 6.  Kirkkovuoden juhlia digitaalisina palapeleinä 

 

Toimintatutkimuksellinen lähtökohta 

Toimintatutkimus tehdään usein sosiaalisissa yhteyksissä kuten opetuksessa. 
Sen tarkoituksena on järkevöittää ja oikeudenmukaistaa osallistujien 
sosiaalisia ja opetuksellisia käytänteitä, heidän ymmärtämystään näistä ja 
tilanteista ja instituutioista, joissa nämä käytännöt toteutetaan (Carr & 
Kemmis 1986, 182). Se korostaa toimijoiden, kuten opettajat, 
osallistumismahdollisuuksia. Tutkijan ja opettajan välillä ei ole selvää eroa ja 
heidän vuorovaikutuksensa on yhteistoiminnallista. Toimija voi olla 
uudelleensuunnittelija tai ratkaisun suunnittelija. Tutkija on lähinnä tuottajan 
roolissa. (vrt. Juuti 2005, 12.) Tutkijan sekä yhteistoiminnallinen että 
tuotoksellinen rooli tuli Ort+Edu-projektien aikana esille selkeästi. Projektin 
vetäjänä suunnittelin tuotettavan verkko-oppimateriaalin päälinjat ja 
mediavalinnat yhteistyössä opettajien kanssa. Opettajat tuottivat materiaalin 
edellä kuvatulla, koulutukseen ja ohjaukseen perustuvalla tavalla. Työläämpien 
ja aikaa vievien sisältöjen osalta tuotin oppimateriaalin itse.  

Mastersin (1995) mukaan Grundyn (1987) teknisen toimintatutkimuksen 
(kuvio 1) lähtökohtana on jokin toimintatapa (tekniikka), joka liittyy ideaan 
siitä, miten jokin tapahtuma toteutuu. Tapahtuma nousee ideasta ja tutkijan 
siihen liittyvistä ajatuksista, jonka perusteella hän toteuttaa sen käytännössä. 
(Masters 1995.) Grundyn (1987) mukaan teknisen toimintatutkimuksen 
käynnistäjänä voi olla myös ongelman tai asian suhteen oleva henkilön tai 
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ryhmän suurempi kokemus tai asiantuntijuus, jonka perusteella heitä voidaan 
pitää ekspertteinä tai auktoriteettihenkilöinä (Masters 1995).  

 

Kuvio 1. Grundyn (1982) teknisen toimintatutkimuksen malli (Masters 1995) 

Ort+Edu – projekteissa toimittiin kuvatun Grundyn mallin tavoin, sillä 
toimintaorientaationa oli verkkomateriaalin tuottamiseen liittyvät ohjelmistot ja 
tekniikat, jotka liittyivät ideaan Internetissä julkaistavan oppimateriaalin 
tuottamisesta opettajien tekemänä. Keskeistä prosessissa oli asiasta 
motivoitunut opettajien ryhmä, joka koulutettiin verkkomateriaalien 
tuottamiseen (vrt. kuvio 2). Projektin käynnistäminen perustui tieto- ja 
viestintä-teknologian pedagogisesta opetuskäytöstä syntyneeseen 
näkemykseeni verkko-opetuksen sisältöjen tuottamisesta. Lähtökohta tukeutui 
design-pohjaisen toimintatutkimuksen periaatteisiin perehtymällä vallitsevaan 
tilanteeseen ja sen ymmärtävään tilanteiden muuttamiseen historiallisena 
prosessina. 

 

Kuvio 2. Oppimisympäristön laadinnan mallintaminen Ort+Edu-projekteissa  

TEKNIIKKA TEKEMINEN 
IDEA 

TAPAHTUMA 

JÄSENTELY TOIMINNAN 
 

VUOROVAIKUTUS 
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Tällaista toimintatutkimusta voidaan kutsua käytännölliseksi, koska se kehittää 
ja antaa tilaan toimijoiden käytännölliselle päättelylle. Sen myötä toimijat itse 
päätyvät pohtimiinsa ongelmiin eli kehitysaloite voi tulla myös käytännön 
toimijoilta itseltään eikä vain ulkoapäin annettuna. Tutkija toimii tässä 
yhteydessä lähinnä ”sparraajana” ja antaa kaikupohjaa heidän ideoilleen, 
toiminnoilleen ja itsearvioinnista oppimiselle. (Carr & Kemmis 1986, 203.) 

 

Toimintatutkimus ja ADDIE-malli 

Peruslähtökohta verkko-oppimateriaalin suunnittelussa pohjautuu ns. ADDIE-
malliin, jonka mukaan Ort+Edu - projekteissa on edetty.  ADDIE-malli etenee 
viiden vaiheen kautta analyysistä arviointiin: (A), (D), (D), (I), (E).  (kuvio 3, 
vrt. myös kuvio 2). 

 

Kuvio 3. Opetusmateriaalin suunnittelun ADDIE-mallin elementit (Lohr 1998) 

 

Analyysiin kuuluu projektiin osallistuvien IT-taitojen kartoittaminen siihen 
liittyvän koulutuksen kohdentamiseksi, sisällön hallinnan asiantuntijuuden 
selvittäminen, oppijoiden ja heidän (IT) valmiuksien selvittäminen, miten 
tuotoksia tullaan jakamaan, onko mahdollisia rajoitteita tai oppimisen esteitä 
ja mitkä ovat opiskelutehtävien ja oppimateriaalin tavoitteet. Edelleen on 
selvitettävä aikataulu ja rahoitus. 

Suunnittelun keskeisiä asioita ovat oppimisaihioiden ja -alustan suunnittelu, 
oppimiskäsityksen ja opetusmenetelmien valinta. Huomiota on kiinnitettävä 
tavoitteiden kannalta sopivimpien medioiden valintaan kuten Ort+Edu-
projekteissa kuvan ja äänen esittäminen verkossa. Oppimisaihioiden tulee 

Analyysi 
(A) 

 

Suunnittelu 
(D) 

 

Toteuttaminen 
(D) 

 

Käyttöönotto 
(I) 

 

Arviointi (E) 
(evaluation) 
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liittyä vastaaviin oppisisältöihin. Tässä tapauksessa ne perustuivat 
opetussuunnitelmaan. On myös päätettävä siitä, miten vuorovaikutus on 
huomioitu oppimistehtävissä. Sen tulisi olla luovaa, innovatiivista ja motivoida 
oppijoita jatkamaan edelleen. Myös oppilaiden välisen sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tarpeet tulee huomioida ja mahdollistaa heidän työskentely 
ryhmissä. Käyttöliittymän suunnittelu visualisine elementteineen kuuluu myös 
tähän vaiheeseen. 

Toteuttamisessa suunnitelma viedään käytäntöön ennalta laaditun 
käsikirjoituksen mukaan. Toteuttamisen perusta on web-sivujen 
kuvakäsikirjoituksen laadinta elementteineen ja linkkeineen. Siihen perustuen 
laaditaan ja toteutetaan sisällön tuottaminen eli oppimisaihiot (oppimistehtävät 
ja harjoitustehtävät). Edelleen on tuotettava sivulla tarvittava grafiikka ja 
huomioitava ohjelmointiin liittyvät asiat ympäristön (www-sivut ja 
vuorovaikutteiset elementit) toiminnan kannalta. Toteuttamisessa huomioidaan 
prosessin aikainen palaute. 

Materiaalin käyttöön ottaminen, jako ja levittäminen, ylläpitoa 
unohtamatta, toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Arvioinnissa pyritään 
selvittämään, miten materiaalilla on päästy oppimistavoitteisiin ja onko 
materiaali tukenut oppimista. Arvioinnin tulee olla jatkuvaa toteuttamisen ja 
käyttöönottamisen rinnalla, jotta parannukset voidaan huomioida. (vrt. Clark 
1995; Lohr 1998, 441.) 

Ort+Edu-projekteissa uudistuksen käyttöönotto (vrt. Rogers 1995) oli ulkoa 
ohjattua. Projektien kautta opettajat opettajien tulivat tietoisiksi TVT:n 
mahdollistuksista ja soveltuvuudesta ortodoksiseen uskonnonopetukseen. 
Uudistuksen käyttöönotto edellytti omakohtaista laitteisiin ja ohjelmistoihin 
perehtymistä, jotta varsinainen tavoite – oppiaineen pedagoginen 
uudistuminen – saavutettaisiin. Innovaattoreista tuli ortodoksisen 
uskonnonopetuksen pedagogisen toimintakulttuurin muuttajia. ADDIE-mallin 
mukainen toiminta osoittautui toimivaksi interventiosuuntautuneen 
toimintatutkimuksen käyttäjäkeskeisen suunnittelun toteuttamistavaksi. 
Projektien tuloksena Internetiin syntyi OrtoWeb, johon opettajien tuottama 
materiaali koottiin. Samalla OrtoWebistä muodostui kansallinen ortodoksisen 
uskonnon portaali. Verkko-oppimateriaalia laadittiin huomioiden ortodoksisen 
kirkon visuaalinen ja auditiivinen perinne kuten jumalanpalvelukset, 
kirkkomusiikki, eri kirkolliset toimitukset ja ikonit. Keskeistä tuotannossa oli 
laatia materiaalia oman uskonnon opettamisen kannalta keskeisimmiltä 
sisältöalueilta kuten liturgiikasta.  Ortodoksisen uskonnonopetuksen 
kehittämis- ja tutkimustehtävän myötä ortodoksinen uskontopedagogiikka on 
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ajantasaistunut ja se voi näyttää esimerkkiä myös muille koulun katsomus- ja 
oppiaineille. Ortodoksinen uskonnonopetus on siirtynyt 2000-luvulla 
uskontopedagogiikan edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi. 

 

Lähteet 

Aikonen, R. 2006a. OrtoWeb- opettajalähtöinen teknologiasovellus uskonnonopetukseen. Te-
oksessa J. Rautopuro, J.  T. Rui (toim.)  ”KARJALAINEN KIEROSILMÄ KATSOO 
NÄYTTÖPÄÄTTEESEEN…”TOTY:sta totta alakoulusta Afrikkaan. Joensuu: Kasvatustieteiden 
tiedekunnan selosteita 98. s. 76–83.  

Bevan, N. ja Curson, I. 1999. Planning and Implementing User-Centred Design. CHI '99 ex-
tended abstracts on Human factors in computing systems. Pittsburgh, Pennsylvania, 137-
138. 

Carr, W. ja Kemmis, S.1986. Becoming Critical: Education, Knowledge, and Action Research.  
London: Falmer Press. 

Juuti, K. 2005. Towards Primary School Pyhiscs Teaching and Learning: Desing Research Ap-
proach. Helsinkin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 256. Helsinki. 

Lohr, L. 1998. Using ADDIE to Design a Web-based Training Interface. Teoksessa S. McNeil, J.D. Price, S. Boger-
Mehall,  B. Robin & J. Willis (Eds.) Society for Information Technology and Teacher Education Proceedings of 
SITE 98, Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, Vol. 1,  440-443.  

Masters, J. 1995. The History of Action Research. Teoksessa  I. Hughes (edt.) Action Research 
Electronic Reader, The University of Sydney. 

Opetushallitus. 1994. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. Helsinki. 



74 

Kielikasvatus ja tieto-ja viestintätekniikka perusopetuksen 
1.-6. vuosiluokilla 
 
Edellyttääkö opetussuunnitelma kielten ja tieto- ja viestintä-
tekniikan opetuksen integrointia? 
 

Ritva Kantelinen & Pirkko Pollari 

 

Nykyisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
2004) vieraiden kielten opetuksen tavoitteina 1-2 vuosiluokilla on, että oppilas 
tulee tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä, rohkaistuu puhumaan sanan- ja 
sanontatasolla kuuntelemalla ja ymmärtämällä kieltä, saa pohjaa 
kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille sekä kiinnostuu kielten 
opiskelusta ja elämästä erilaisissa kulttuureissa. Vuosiluokkien 3-6 osalta 
tavoitteita tarkennetaan ja laajennetaan jakamalla ne sekä kieli- ja 
kulttuuritaitoihin että opiskelustrategioihin liittyviin tavoitteisiin. Kielitaidon 
osalta oppilas oppii mm. kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä 
viestimään kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa. 
Kulttuuritaitojen osalta painotetaan, että oppilas oppii mm. tuntemaan 
kohdekielen kulttuuria. Opiskelustrategiat korostavat esimerkiksi erilaisten 
tiedonhankintavälineiden itsenäistä käyttöä sekä oman osaamisen 
tunnistamista kielen opiskelijana. 

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö vieraan kielen opetuksen 
tukena vuosiluokilla 1-6 ei tule yksiselitteisesti esiin 
opetussuunnitelmatekstissä. Vasta vuosiluokkia 7-9 koskevissa vieraiden 
kielten opiskelustrategiatavoitteissa todetaan eksplisiittisesti, että "oppilas 
oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja 
viestinnässä". Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tosin huomioidaan läpi koko 
perusopetuksen opetussuunnitelmassa yleisemmällä tasolla ja se tuodaan ilmi 
kaikkia oppiaineita koskevassa Opetuksen toteuttaminen -luvussa, jossa 
työtapojen osalta esitetään, että niiden on edistettävä oppilaan tieto- ja 
viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Myös opetussuunnitelman 
aihekokonaisuuksista Ihminen ja teknologia tukee tieto- ja viestintätekniikan 
käytön sisällyttämistä eri oppiaineisiin ja täten tarjoaa mahdollisuuden ja 
samalla myös velvoittaa (!) alakoulun kieltenopettajaa teknologian käyttöön 
opetuksessaan. 
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Nykyiset kieltenopetuksen tutkimus- ja teoriaperustaiset tavoitteet löytyvät 
kielikasvatuksen (Language Education) ja viestinnällisen kieltenopetuksen 
(Communicative Language Teaching) teoreettisesta viitekehyksestä ja 
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR 2001, EVK 2003) linjauksista. Tavoitteena 
on toiminnallinen kielitaito ja niin yksilön kuin yhteisöjenkin monikielisyys ja 
monikulttuurisuus – monipuolinen kieli- ja kulttuuriosaaminen, jolla pärjää 
arjen viestintä- ja yhteistyötilanteissa. Kieltenopetuksen tavoitteena on myös 
kokonaisvaltaisempi yksilön kehittyminen. Teknologian mielekäs ja 
monipuolinen hyödyntäminen kieltenopetuksessa tukee alakouluikäisten 
kieltenoppijoiden kehittymistä monista näkökulmista: lingvistisestä, 
kognitiivisesta, psykologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta. 

 

Kohtaako koulun kieltenopetus lapsen arkitodellisuutta teknologian 

hyödyntäjänä? 

Lapsilla, jotka aloittavat koulutiensä suomalaisessa esi- tai perusopetuksessa, 
on runsaasti erilaisissa arkielämän tilanteissa saatuja ja hankittuja kokemuksia 
ja niihin perustuvaa tietoa, taitoa ja asenteita sekä toisaalta kielellisistä, 
viestinnällisistä ja kulttuurien välisistä toimintatilanteista kuin toisaalta tieto- ja 
viestintätekniikasta ja sen käytöstä osana arkipäivää. Kokemusten määrä, 
laatu ja monipuolisuus vaihtelevat lapsen kasvuympäristön (esim. koti, ystävä- 
ja tuttavapiiri, naapurusto, hoitopaikat, harrastukset) tarjoamien 
mahdollisuuksien ja virikkeiden mukaan. Lapset ovat jo aloittaneet kielten ja 
TVT:n elinikäisen opiskelupolkunsa lukemattomissa erilaisissa käytännön 
elämän tilanteissa ennen kouluikää. 

Koulun ulkopuolisen elämän moninaiset mahdollisuudet kielenoppimiseen, niin 
kasvokkaisissa kuin internetin välityksellä tapahtuvissa aidoissa kielten ja 
kulttuurien välisissä kohtaamistilanteissa tarjoavat usein nuorimmillekin 
kielenoppijoille mielekkäämpiä opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia kuin 
koulukonteksti. Koulun ulkopuolella hankittua ja osoitettua kielten ja 
kulttuurienvälistä oppimista ja osaamista tuleekin Eurooppalaisen 
viitekehyksen mukaisesti arvostaa ja sitoa osaksi koulun arkitoimintaa jo heti 
kielenoppimispolun alusta alkaen. Tämän edistämiseksi ja toteutumiseksi on 
rakennettu tehokkaita työkaluja opiskelun ja oppimisen tueksi – yhtenä 
mainittakoon Eurooppalainen kielisalkku (European Language Portfolio), joka 
arvostaa kielenopiskelijan kielellistä ja kulttuurienvälistä kompetenssia ja 
kokemusta siitä riippumatta, missä se on hankittu, formaalin kouluopetuksen 
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puitteissa vai sen ulkopuolella. Usein lapset osaavat jo kouluun tullessaan ja 
kouluopiskelun edetessä käyttää niin muita kieliä kuin tieto- ja 
viestintätekniikkaa enemmän kuin opettaja tietääkään. Tämän koulun 
ulkopuolelta hankitun osaamisen tunnistamisen avuksi tarjoaa esimerkiksi 
Euroopan Neuvoston www-sivut8 malleja eri eurooppalaisten maiden 
hyväksymistä kielisalkuista (ks. esim. alakouluikäisten englannin kielen 
opetukseen suunnattua Iso-Britannian mallia9

Jos perusopetuksen luokilla 1-6 alkavissa kieliopinnoissa ei lähdetä 
rakentamaan kielenopiskelua lapsella jo olevien kieli- ja kulttuurikokemusten 
perustalle, osa oppilaista turhautuu koulussa väistämättä jo heti formaalin 
kielenopiskelupolkunsa alkumetreillä, koska opetus ja opiskelu ja niissä 
käytettävät menetelmät ja materiaalit eivät tarjoa riittävästi sopivia ja riittävän 
kiinnostavia haasteita eivätkä mielekkäitä uuden oppimisen kokemuksia. 
Lisäksi koulun kieltenopetus oppimateriaaleineen (esim. oppikirjat) ja 
menetelmineen ei ole välttämättä oppilaiden kokemana kiinnostavuudessaan ja 
innostavuudessaan kilpailukykyistä niille kielenkäyttö ja -
oppimismahdollisuuksille, jotka ovat läsnä lapsen arkitodellisuudessa: TV-
ohjelmat, tietokone- ja videopelit, internetin tarjoamat keskustelufoorumit ja 
erilaiset interaktiiviset verkkopelit, jotka ovat kielellisesti haastavia ja joiden 
visuaaliseen ilmeeseen on panostettu merkittävästi. 

). 

Ajankohtaisena haasteena koulun kieltenopetuksen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa onkin koulutyöskentelyn nivominen luontevaksi osaksi 
oppilaiden arkitodellisuutta. Kaikkia kielenopiskelutehtäviä ei ole pakko ─ eikä 
edes pitäisi ─ toteuttaa vain koulussa ja opetuskäyttöön suunniteltujen 
materiaalien parissa. Kuinka luoda autenttisia ja merkityksellisiä oppilaan 
arkitodellisuuteen liitettyjä opiskeluympäristöjä ja opiskelutilanteita 
kouluopiskeluun ulkokohtaisen suorittamisen sijaan? Kuinka huomioida ja 
hyödyntää kouluopinnoissa lapsilla jo oleva kielitaito ja  tieto- ja 
viestintätekninen osaaminen ja kokemukset sekä niihin liittyvä arkitoiminta? 

Äskettäin ilmestyneen väitöskirjatutkimuksen (Aro 2009) tulosten mukaan on 
vielä matkaa siihen, että oppilaan koulun ulkopuolinen arkitodellisuus ja koulun 
kielenopiskelu aidosti kohtaisivat ja tukisivat toisiaan. Tutkimus osoitti, että 7–
12 -vuotiaat suomalaislapset puhuvat erilaisista englannin kielistä: 

                                    

8 Council of Europe / Portfolios: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/portfolios.html 
9 Junior European Languages Porfolio: http://www.primarylanguages.org.uk/resources/assessment_and_recording/ 
european_languages_portfolio.aspx 
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kouluenglannista ja toisaalta harraste-englannista. Kouluenglanti johtaa 
oikeaan, ulkomailla käytettävään englantiin, harraste-englanti puolestaan 
liittyy vapaa-aikaan, mutta ei englannin oppimiseen eikä sen käyttämiseen. 
Tämän jaon mukaan lapset näyttivät tulkitsevan myös omia kokemuksiaan: 
esimerkiksi englanninkielisten tietokone- tai Play Station -pelien pelaamista 
lapset eivät yleensä pitäneet oikeana englannin kielen käyttämisenä. 

Internet tarjoaa lasten kieltenopiskelulle ja oppimiselle rajattomasti 
mahdollisuuksia – kielten- ja luokanopettajan ohjauksessa ja ilman sitä. 
Internetin kautta tarjoutuu monipuolinen ja runsas valikoima lapsille sopivia ja 
suunnattuja ja heitä aidosti kiinnostavia ja motivoivia tekstejä, niin kirjoitettuja 
kuin puhuttujakin. Edullisia tai ilmaisia teknologisia ratkaisuja kuten Skype 
samoin kuin erilaisia sosiaalisen median työvälineitä kuten wikit ja blogit on 
tarjolla runsaasti. Niitä hyödyntämällä luokanopettaja tai alakoulun 
kieltenopettaja – ja mieluiten molemmat yhteistyössä – voivat tarjota lapsille 
mahdollisuuksia aitoihin kielellisiin, viestinnällisiin ja kulttuurisiin kohtaamisiin 
kohdekielen käyttäjien kanssa, olivatpa nämä sitten syntyperäisiä 
kohdekielenpuhujia tai eivät. Toisaalta opettajan on aiheellista muistaa 
hyödyntää myös yksittäisten lasten internetin käyttökokemuksia koko luokan 
kielenopiskelun piristämiseksi ja monipuolistamiseksi – sieltä voi löytyä 
opettajalle hyviä ideoita oman opetuksen kehittämiseen. Internetin kautta 
löytyy myös monia lasten kieltenopiskeluun suunniteltuja lähteitä ja 
materiaaleja kuten kielenopiskeluohjelmia ja sanakirjoja. 

Kielenopiskelun sekä tieto- ja viestintätekniikan määrätietoinen integrointi on 
teknologiaorientoituneessa yhteiskunnassamme helppoa ja luontevaa. 
Alakoulussa sekä luokanopettajien että kieltenopettajien (vieras kieli/äidinkieli) 
on toimittava yhteistyössä ja tämä yhteistyö voi toteutua esimerkiksi 
ohjaamalla, rohkaisemalla ja kannustamalla eri substanssiaineissa oppilaita jo 
pienestä pitäen etsimään tietoa verkosta eri kielillä ja eri kulttuurikonteksteista 
─ eikä ainoastaan vain englannin kielellä! Mikäli kielitaito ei riitä 
tiedonhankinnassa, niin oppilasta ohjataan mm. siihen, miten verkosta löytyy 
sähköisiä sanakirjoja ja miten niitä käytetään. Näin edistetään rohkeutta, 
uteliaisuutta, myönteistä asennetta eri kieliin ja kulttuureihin. Samalla 
kehittyvät myös oppijan itsenäiseen työskentelyyn samoin kuin tiedonhakuun 
liittyvät taidot. 

Alakoulun kieltenopetus ja -opiskelu tulisikin sitoa kiinteästi ja luontevasti 
lasten henkilökohtaiseen arkielämään ja vierailla kielillä toimimiseen koulun 
ulkopuolella: peleissä, leikeissä, musiikissa, televisio- ja radio-ohjelmissa, 
lehdissä, kirjoissa, internetissä, kotona, naapurustossa, sukulaisten ja ystävien 
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parissa. Tieto- ja viestintätekniikan tulisi olla koulun kielenopiskelussa 
jokapäiväinen toimintaympäristö eikä vain satunnaista ja ”vaihtelua” 
opiskelurutiineihin. (Ks. taulukko 1.)  

TAULUKKKO 1. Tieto- ja viestintätekniikka alakoululaisen kielenopiskelun ja -oppimisen tuke-
na eri oppimiskonteksteissa 

Oppimisen 
konteksti 

Oppimisen 
ominaispiirteitä 

Esimerkkejä  kieltenoppimisen 
tukemisesta TVT:n avulla  

formaali oppiminen 
(kouluoppiminen) 

-järjestelmällistä 
oppimistavoitteiden, ajankäytön 
ja oppimiseen saatavilla olevan 
tuen suhteen 
-oppimisesta saa todistuksen 
-oppijan näkökulmasta 
tarkoituksellista 

koulussa suulliset pariharjoitustehtävät verkossa 
esim. ystäväkoulun tai -luokan oppilaiden 
kanssa, roolipelit, kirjeen kirjoittaminen tai 
videon teko ulkomaisen ystäväluokan oppilaille 
verkossa olevien oppimateriaalien ja 
sanakirjojen hyödyntäminen, www-sivustojen 
käyttö tiedonhankintaan kielistä ja kulttuureista 
 
Oppimateriaaleja (tulostettavia) 
kieltenopetuksen tueksi:  
http://www.eslkidslab.com 
Kouluprojekteja 
http://tv.mes-english.com/ 
Englantilainen kielikoulu: 
http://www.countyschools.co.uk 

nonformaali 
oppiminen 
(epävirallinen 
oppiminen) 

-järjestelmällistä 
oppimistavoitteiden, ajankäytön 
ja oppimiseen saatavilla olevan 
tuen suhteen 
-oppijan näkökulmasta 
tarkoituksellista 

kielikerhot, kulttuurikerhot (esim. opetellaan 
englannin/(vieras-)kielisiä lasten lauluja, runoja, 
leikkejä, valmistetaan ja maistetaan 
erimaalaisia / kansainvälisiä ruokia, tutustutaan 
eri maiden juhlapäivien perinteisiin) 
 
Lauluja, leikkejä ja tarinoita: 
http://www.britishcouncil.org/kids.htm 
http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

informaali 
oppiminen 
(arkioppiminen) 

-tapahtuu päivittäisten 
perheeseen, ystäviin, vapaa-
aikaan liittyvien toimien ohessa 
- ei järjestelmällistä 
oppimistavoitteiden, ajankäytön 
ja oppimiseen saatavilla olevan 
tuen suhteen 
-oppijan näkökulmasta 
useimmiten tahatonta tai 
sattumanvaraista 

laulutekstien kuuntelu ja lukeminen, roolipelien 
pelaaminen (online, offline), 
keskustelufoorumien käyttö internetissä, 
harrastukseen liittyvien manuaalien lukeminen 
ja käyttö, virtuaalisissa yhteisöissä toimiminen, 
interaktiivinen online-pelaaminen 
 
Learning alive - "huumorilla" höystetty sivusto 
englannin kielen harrastamiseen 
http://www.eduweb.co.uk/primary 
Ask Kids - lapsille suunnattu turvallinen 
hakupalvelu 
http://www.askkids.com 

 

http://www.eslkidslab.com/�
http://tv.mes-english.com/�
http://www.countyschools.co.uk/�
http://www.britishcouncil.org/kids.htm�
http://www.bbc.co.uk/cbeebies�
http://www.eduweb.co.uk/primary�
http://www.askkids.com/�
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Kielten sekä tieto- ja viestintäteknisten taitojen opiskelun yhdistäminen jo heti 
perusopetuksen alusta lähtien on mielekästä. Kielten ja TVT:n opiskelu ja 
käyttö tukevat toinen toisiaan: ne lisäävät toinen toistensa koettua tarvetta ja 
toisen käyttö antaa usein harjoitusta myös toisessa. Jo alakoulussa kielten ja 
kulttuurien opiskelu tulee sitoa koulun ulkopuoliseen elämään – pelejä ja 
leikkejä, elämänmakuista haasteellista aherrusta ja ongelmanratkaisua. Tieto- 
ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen on tässä avuksi ja hyvä tuki 
elinikäisen kielenopiskelun perusteiden rakentamiselle. 
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Käsityönopetusta sosiaalisen median välineillä 
 

Tarja Kröger 

 

Opettajiin, myös käsityönopettajiin, kohdistuneet odotukset ja paineet tieto- ja 
viestintätekniikan osaajina ovat kasvaneet radikaalisti. Ei enää riitä, että 
opettajat hallitsevat koulun oppiaineksen, vaan heidän täytyy myös sopeutua 
koko ajan uudistuvaan teknologiaan.  Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (Opetushallitus 2004) on tekstiilityön sisältöjen kohdalla maininta 
”tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä”. 
Tekstiilityön opetusta kuin myös muita aineita velvoittaa lisäksi 
opetussuunnitelmassa mainittu ”viestintä ja mediataidot” -aihekokonaisuus, 
joka siis edellyttää tieto- ja viestintätekniikan sisällyttämistä kaikkiin 
oppiaineisiin.  

Viime aikoina on yleistynyt sosiaalisen median käsite, joka voidaan määritellä 
prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, 
yhteisöjen ja verkkoteknologian avulla (Kalliala & Toikkanen 2009). Sosiaalisen 
median välineistö on laaja: blogit, wikit, kuvan- videon- ja äänenjakopalvelut, 
virtuaaliset kohtaamispaikat, yhteiset linkkilistat sekä yhteisölliset kalenterit 
lienevät tunnetuimpia esimerkkejä. Kyse ei ole pelkästään välineistä, vaan 
sosiaalisesta toiminnasta - ei siis seurustella koneen kanssa vaan samaa 
palvelua käyttävien ihmisten kanssa (Rongas 2008). 

Sosiaalista mediaa voidaan tarkastelen seuraavien osa-alueiden kautta (vrt. 
Kalliala & Toikkala 2009): 

• ajan tasalla pysymisen ja tietotulvan suodattamisen välineet käsitöissä 
• käsityön verkko-oppimateriaalivarannot ja mediajakopalvelut 
• käsityön verkkokurssit 
• käsityöblogit  
• verkkoviestintä ja -yhteisöt käsitöissä. 

 
Samat sosiaalisen median osa-alueet ovat hyödynnettävissä opettajankoulu-
tuksessa ja perusopetuksessa. 
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Ajan tasalla pysymisen ja tietotulvan suodattamisen välineet käsitöis-

sä 

Uusia pedagogisia ideoita ja sisältöjä ilmaantuu päivittäin niin, että opettajat ja 
opiskelijat kokevat, etteivät ehdi seurata millään kaikkea. Yleisiä hakukoneita 
käytettäessä haettujen verkkoaineistojen määrä on valtava. Tarvitaan 
täsmäpalveluja, joiden kautta päästään käsiksi juuri haetuntyyppiseen 
aineistoon. Eräänlaisena täsmäpalveluna käsitöiden alueella voidaan pitää 
Käspaikka-verkkosivustoa http://www.kaspaikka.fi/. Sivusto tulee tutuksi 
opettajankoulutuksen käsityötieteen eri kurssien yhteydessä mm. niin, että sen 
aineistoja käytetään kurssimateriaalina. Käspaikan Uutta-osastolla näyttäisi 
olevan myös tärkeä paikkansa oman alan tietojen päivittämisessä, jonka 
säännöllisen käytön opiskelijat näyttäisivät omaksuvan koulutuksen aikana 
(Kröger 2007, 3). 

Linkkilistojen järjestämisen voidaan katsoa myös edustavan tiedonhallintaa. 
Käspaikan yhteydessä on Tekstiilityön opetuksen linkit -palvelu 
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/tks/. Yksi silmiinpistävimmistä piirteistä 
linkkilistapalveluissa on, että mitä useampi on palvelun käyttämisessä ja 
kehittämisessä mukana, sen hyödyllisemmäksi se tulee. Tällöin tapahtuu 
siirtyminen palveluntarjoajan ohjaamasta sisällöntuotannosta käyttäjien 
tuottamaan sisällön tuottamiseen (Anderson 2007). Koulutuksessa opiskelijat 
totutetaan linkkikokoelman ylläpitämiseen virtuaalinen käsityö -kurssilla. Näin 
opiskelijat saavat konkreettisen esimerkin siitä, miten koulussa myös 
oppilaiden kanssa voi osallistua yhteisöllisten linkkilistojen kehittämiseen. 

On hyvä olla myös tietoinen yleisistä sosiaalisen median ajan tasalla pysymisen 
ja tietotulvan suodattamisen välineistä kuten lukuohjelmista (esim. Google 
Reader) ja linkkien jakopalveluista (esim. Delicious ja Diigo). Näiden välineiden 
opetuksellinen käyttö tulee opiskelijoille tutuksi mielekkäästi mm. opettajan 
oman esimerkin kautta. Opettaja voi käyttää linkkien jakopalvelua 
opetuksessaan mm. siihen, kun kurssilla tutustutaan uuteen 
suunnitteluaiheeseen.  Linkkien jakopalvelussa opettaja voi tehdä opiskelijoista 
myös ryhmän tai verkoston, jotka sitten yhdessä etsivät, jakavat ja 
kommentoivat löytämiään aiheeseen liittyviä linkkejä. 

  

http://www.kaspaikka.fi/�
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Käsityön verkko-oppimateriaalivarannot ja mediajakopalvelut 

Verkosta löytyy paljon hyvää verkko-oppimateriaalia kun tietää, mistä sitä 
etsii. Käsityön kannalta tärkein oppimateriaalivaranto on jo edellä mainittu 
Käspaikka-sivusto, joka laitettiin alulle jo vuona 1996 (Kröger 2003). Jotta 
Käspaikka säilyy ja kehittyy, tarvitaan toimintaan sitoutuneita ihmisiä. Onkin 
tärkeää, että jo koulutuksen aikana aktivoidaan opiskelijoita mukaan 
Käspaikan toimintaan. Jos opiskelija on opintojensa aikana tehnyt jotain 
Käspaikan hyväksi, on todennäköistä, että hän myös työelämässä osallistuu 
Käspaikan sisältöjen tuottamiseen ja kehittämiseen. Näin varmistetaan 
toimivaksi osoittautuneen verkkoympäristön säilyminen ja kehittyminen. 
Opintojen aikainen oppimateriaalitehtävä voi olla tärkeä myös 
julkaisukynnyksen ylittämisen takia. Savonlinnan opettajankoulutuksessa tämä 
on huomioitu niin, että virtuaalinen käsityö -kurssin projektitehtävänä on laatia 
verkko-oppimateriaalia Käspaikkaan, ks. http://www.kaspaikka.fi/savonlinna/index.html. 
Opiskelijat voivat jatkaa oppimateriaalien kehittämistä myös pro gradu -
tutkielmien yhteydessä (ks.  Muhonen & Osmala 2004; Puranen 2004; Aarnio 
2006; Vartiainen 2007; Roininen 2009). 

Tiedostojen, ohjelmistojen, äänien, kuvien ja videoiden jakamiseen on 
syntymässä yhä uusia mediajakopalveluita, jotka tarjoavat ulkoistettua 
palvelintilaa ja alustan median tehokkaaseen jakamiseen (Ranta 2007). 
Julkiset kuvagalleriat kuten Flickr ja Wikimedia Commons ja videopalvelut 
kuten YouTube mahdollistavat ammatillisesti hyödyllisen kuva- ja 
videomateriaalin jakamisen ja käyttämisen oppimateriaalina. Kuva- ja 
videoaineistoja voidaan hyödyntää käsitöissä mm. motivoijana, suunnittelun 
virikkeenä ja taidon opiskelun tukimateriaalina. Opiskelijat voisivat myös 
tuottaa itse videoklippejä (ks. Lindfors 2007). 

Ohjelmistoihin liittyen mainittakoon verkosta löytyvät kuvankäsittely- ja 
piirrosohjelmat, joita voidaan hyödyntää mm. ryhmässä, yhdessä tehtävään 
käsityötuotteen suunnitteluun.  Verkosta löytyy myös spesifisiin tarkoituksiin 
kehiteltyjä ohjelmistoja, joista esimerkkinä mainittakoon lautanauhan 
suunnitteluohjelma, ristipistokuvion suunnitteluohjelma, 
neulesuunnitteluohjelma jne.  

Yhtenä suosituimpana kuva- ja tietovarantona voidaan pitää Wikipediaa 
http://fi.wikipedia.org, joka on vapaa ja ilmainen tietosanakirja, jota kuka tahansa 
voi muokata. Opiskelijat mielellään käyttävät wikipediaa, mutta sen käyttö 
opetuksessa ja tieteellisessä kirjoittamisessa lähdemateriaalina on edelleenkin 
vielä arveluttavaa esimerkiksi mahdollisten puutteellisten lähdemerkintöjen 

http://www.kaspaikka.fi/savonlinna/index.html�
http://fi.wikipedia.org/�


83 

takia. Yksi idea totuttaa opiskelijat Wikipedian lähdekriittisyyteen, on laittaa 
heidät itse muokkaamaan Wikipedian käsityöaiheisia artikkeleita, jotka 
vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävän artikkelin ehdot. Tätä on kokeiltu mm. 
oppimisympäristöjä käsittelevällä kurssilla, ja jatkossa se on tarkoitus 
sisällyttää virtuaalinen käsityö –kurssille. 

Wikipedia on valmiiksi luotu, mutta Wikiä voidaan käyttää opetuksessa 
yhteisesti muokattavien dokumenttien tuottamiseen. Käsityötieteen kursseilla 
on wikiä käytetty eräänlaisena jaettuna muistina. Esimerkiksi 
tuotesuunnittelun ja projektityöskentelyn kurssilla opiskelijat ovat tallentaneet 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun lähtökohtana olevat tiedonkeruun tulokset 
kaikkien luettavaksi wikiin, minkä pohjalta pienryhmien suunnittelu on 
edennyt. Tilaprojektin etenemistä tukevat tehtävät on myös raportoitu wikissä.  

Mediapalveluiden ongelmana ovat olleet tekijänoikeuskysymykset, esimerkiksi 
milloin kuvia saa käyttää vapaasti ja milloin on kysyttävä lupa kuvien 
käyttöön. Kuvien tekijänoikeudet ja niihin liittyen Commons ja Creative 
Commons -lisenssien merkitys on syytä ottaa esille aina kun jossain 
opintotehtävässä edellytetään kuvien käyttöä. Opettaja omalla esimerkillään 
voi myös vaikuttaa tekijänoikeusasioiden sisäistämiseen. 

 

Käsityön verkkokurssit 

Käsityöllisen prosessien verkko-opettamista on hyödynnetty ja tutkittu mm. 
koskettelukirjojen, konferenssilaukkujen ja tilkkumaalauksen verkkokurssien 
puitteissa. Tilkkumaalauksen verkkokurssi on avoin ja se löytyy Käspaikka-
sivustosta osoitteesta http://www.kaspaikka.fi/tilkkutyot/tilkkumaalaus/index.html. 
Koskettelukirjojen ja konferenssilaukkujen verkkokurssit on toteutettu ns. 
suljetussa ympäristössä, Moodlessa. Konferenssilaukkujen ja koskettelukirjojen 
verkkokurssien kokemukset on raportoitu Lahden (2008) väitöskirjassa. 
Keskeistä verkkokursseissa on se, että oppimista ei nähdä pelkästään 
yksilökeskeisenä tiedon omaksumisena vaan käytäntöjen osaamisena, sekä 
osallistumisena yhteisöön ja yhteisen kehittämisen kulttuuriin (Lahti 2008). 

Käsityötieteen syventävien opintojen verkkokursseja kehitetään niin, jotta 
Joensuuhun sivuainetta lukemaan siirtyvät opiskelijat ja harjoittelussa olevat 
opiskelijat voivat suorittaa käsityötieteen syventäviä opintoja muilta 
paikkakunnilta käsin verkkoympäristössä. Toimintaympäristönä näillä kursseilla 
käytetään Moodlea. 

http://www.kaspaikka.fi/tilkkutyot/tilkkumaalaus/index.html�
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Moodle-verkkoympäristöä voidaan käyttää myös eräänlaisena tietopankkina 
kontaktiopetuksen rinnalla. Tästä esimerkkeinä mainittakoon gradutyöskentely 
ja opetusharjoittelu. Opetusharjoittelussa Moodle toimii jakso- ja 
tuntisuunnitelmien ”pankkina”, joka täydentyy joka vuosi uusien 
harjoittelijoiden uusilla suunnitelmilla. Tämän tyyppisessä työskentelyssä on 
kyse tiedon kumuloitumisen tukemisesta. 

Edellä mainitut kurssit on tarkoitettu siis käsityönopettajiksi opiskeleville, 
mutta on tärkeää olla aktiivisesti mukana myös muille kohderyhmille 
tarkoitettujen verkkokurssien kehittelytyössä. Esimerkkinä mainittakoon 
kirjoittajan Otavan opiston nettilukiolle ja Internetixille 
http://www.nettilukio.fi/fi/sisalto/ kehittämä verkkokurssi nimeltään Lankatyöt ja 
käsityökulttuuri. Opiskelija Outi Liukkonen on kehittämässä samaan 
ympäristöön Käsityöt ja ympäristö -kurssia opinnäytetyönään. Kurssin 
pedagogiseksi lähtökohdaksi on valittu ongelmakeskeinen oppiminen. Kurssin 
alkukehittäminen on tapahtunut yhteistyössä käsityön, opetuksen, lukio-
opetuksen, virtuaalisen opetuksen ja Nettilukion asiantuntijoiden kanssa 
virtuaalisena asiantuntijakeskusteluna. Tämän tyyppisille opinnäytetöille on 
tilaa enemmänkin. 

 

Käsityöblogit 

Blogeja voidaan hyödyntää käsityöprosessin kaikissa vaiheissa kuten ideoiden 
vaihtamisessa, tiedonhankinnassa, käsityöprosessin dokumentoimisessa ja 
valmistuneiden tuotteiden esittelyssä. Julkinen bloggaaminen vaatii rohkeutta, 
mutta voi myös olla palkitsevaa. Vieraalta kommentoijalta blogimerkintään 
saatu palaute voi herättää innostuksen tunteen: joku on lukenut ajatukseni ja 
kokenut sen jopa palautteen antamisen arvoiseksi. Blogeissa julkisesti esitetyt 
puheenvuorot voivat olla myös harkitumpia ja huolellisemmin mietittyjä, kuin 
suljetussa ympäristössä esitetyt heitot. Kun oma tuotos annetaan muiden 
tarkasteltavaksi, opitaan samalla avoimuuden kulttuuriin. 

Käsityönopettajien koulutuksessa blogityöskentely on huomioitu niin, että 
opiskelijat voivat halutessaan tietyillä kursseilla dokumentoida ja reflektoida 
työskentelyprosessiaan perinteisen esseen tai oppimispäiväkirjan tai portfolion 
sijaan blogissa. Pitkällä aikavälillä blogi voi toimia kumuloituvana e-portfoliona.  

Henkilökohtaisen blogin lisäksi blogi voi olla ryhmän yhteinen kurssiblogi. 
Ryhmäblogien käytöstä löytyy jo useita esimerkkejä kentän käsityöopettajien 

http://www.nettilukio.fi/fi/sisalto/�
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parista, ks.Tiirismaan lukion integraatioprojektit- http://soivaveistos.blogspot.com/ ja 
http://tiirismaankalevala.blogspot.com/. 

Oman erityisen ryhmän käsityön alueella muodostavat blogit, jotka toimivat 
virtuaalisena näyttelytilana. Monet esimerkit osoittavat, että kentän 
käsityönopettajat ovat omaksuneet hyvin tämän muodon, ks. esimerkit : 

• Munkkiniemen lukiotekstiilin blogi http://lukiotekstiili.wordpress.com/  
• Moision koulun blogi http://moisionkadet.blogspot.com/  
• Vesalan yläasteen blogi http://tekemiseniloa.blogspot.com/  
• Väinö Aaltosen koulun blogi http://www.taitoajatekemista.blogspot.com/  
• Suomalais-venäläisen koulun blogi http://svkkasityo.blogspot.com/  
• Kemijärven koulujen blogi http://koulultakasin.blogspot.com/.  

 

Verkkosivut voivat toimia blogin tavoin virtuaalisena näyttelytilana. Tästä 
mainittakoon Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen oma virtuaalinen 
näyttelyosasto Käspaikka-sivustossa http://www.kaspaikka.fi/savonlinna/.    

Käsitöiden esille laittaminen verkkoympäristöön on luonnollinen jatke jo 
olemassa olevalle toiminnalle. Internet vain mahdollistaa töiden esittelyn 
uudessa paikassa ilman aika- ja paikkarajoituksia. Töiden esille laittaminen voi 
toimia palautekanavana yleisöltä. Esille laitetut työt voivat myös toimia 
virikkeenä muille. Oman työn näkeminen julkaistuna voi tuoda mielihyvän 
tunteen ja motivoida paneutumaan tehtävään tarkemmin. Kritiikkinä voidaan 
todeta, että töiden esittelyt sisältävät vain vähän tekijöidensä omaa analyysia, 
tulkintaa tai perusteluja käsityötuotteesta ja toiminnasta.  Haasteeksi voidaan 
asettaa huomion kiinnittäminen siihen, mitä oheistietoa tuotteista kerrotaan ja 
miten.  Tähän liittyy ajatus, että tekijöiden tuotekuvausten kautta voitaisiin 
opettaa käsityökritiikkiä ts. miten katsotaan ja ymmärretään käsityötuotteita, 
miksi ne on tehty, miten puetaan sanoiksi omat kuvailut, tulkinnat, analyysit ja 
arvioinnit käsitöistä ja toiminnasta. Niin, että työstä osattaisiin sanoa muutakin 
kuin vain, että ’se on kiva’ tai ’en osaa sanoa’. Ohjaamalla asioiden 
kuvaamiseen ja tulkintaan sekä perustelemiseen voidaan sanoa 
kehitettävän ajattelutaitoja, havainnointia ja oman mielipiteen muodostamista.  

Käsityötieteen näkökulmasta blogit tarjoavat myös mielenkiintoisen 
tutkimusaiheen. Neuleblogeista onkin syntynyt jo kaksi tutkielmaa. Järven 
(2007) tutkielman perusteella suomalaiset neuleblogit toivat esille monipuolista 
käsityötä. Neuleblogit olivat muodostaneet ympärilleen monenlaista toimintaa, 
johon osallistuttiin aktiivisesti. Tyypillistä blogitoimintaa olivat erilaiset vaihdot 
ja teemaviikot tai osallistuminen hyväntekeväisyyteen. Bloggaaja osallistui 
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tavallisesti useaan kampanjaan yhtä aikaa. Blogien kautta saatiin ohjeita ja 
vinkkejä tuotteen valmistukseen, ja muilta blogilaisilta pystyi kysymään apua. 
Neuleblogeja voikin kutsua nykyajan ompeluseuroiksi, joissa neulontaa voi 
harrastaa yksin ajasta ja paikasta riippumatta. (Järvi 2007.) 

Tammi (2007) selvitti tutkielmassaan sitä, kuvaavatko suomalaiset neulojat 
blogeissaan neulontaan liittyvää oppimistaan ja kehittymistään. Tulosten 
mukaan suurin osa blogeista sisälsi ainoastaan työn teknistä reflektointia, 
mutta joukossa oli myös joitain monipuolista reflektointia sisältäviä blogeja. 
Tämä osoittaa, että harrastajan on mahdollista luoda omia neulontataitojaan, -
tietojaan ja -identiteettiään reflektoiva blogi, jonka tukena ei ole mikään 
virallinen koulutusinstituutio vaan ainoastaan harrastajien oma verkkoyhteistö. 
(Tammi 2007.) 

 

Verkkoviestintä ja -yhteisöt käsitöissä 

Keskeisin tekstiiliopettajien viestintäväline on Käspaikan yhteydessä toimiva 
postituslista. Tekstiiliopettajien postituslistaa käyttää noin 800 eri-ikäistä ja 
urallaan eri vaiheissa olevaa tekstiilityön opetuksen opiskelijaa ja 
ammattilaista. Opiskelijoita kannustetaan liittymään listalle jo opintojen 
aikana.  

Tekstiiliopettajien postituslista edustaa käytäntöyhteisöä, joka korostaa 
tiedonhankkimisen ja kulttuuriin osallistumisen näkökulmia (Avonius 2008). 
Avoniuksen (2008) tutkielman mukaan 91 % viesteistä edusti tiedonhankintaa, 
jossa osapuolet kertovat faktatietoja toisilleen. Tietoja kysytään, kerätään ja 
vanhaa tietoa kartutetaan. Tieto ei riipu osapuolten henkilökohtaisista 
kokemuksista, vaan sen voisi saada myös toiselta henkilöltä. viesteistä 
iesteistä 8 % edusti kulttuuriin osallistumista, jossa osapuolet kertovat omia 
mielipiteitään ja kokemuksiaan. Tämä muistuttaa oppipoikamallia, jossa 
asiantuntevampi neuvoo toista. Tieto riippuu osapuolten henkilökohtaisista 
kokemuksista, eikä sitä välttämättä voisi saada toiselta henkilöltä. Viesteistä 1 
% edusti tiedonrakentelua, jossa osapuolet kertovat omia mielipiteitään ja 
kokemuksiaan, mutta alkavat myös pohtia, miten keskustelussa syntynyttä 
ideaa voisi kehittää edelleen.  

Netissä on monia käsityötä sivuavia verkkoyhteisöjä. Lehtosaaren (2007) 
tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä lumilautailijanuoret puhuvat 
Lumitykki.net internetsivustolla käymässään ”Virkatut pipot” -keskustelussa. 
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”Virkatut pipot” -keskustelu on syntynyt lumilautailevien nuorten 
virkkausharrastuksen ympärille ja toimii siinä keskinäisen avun ja tuen 
lähteenä sekä innostuksen lähteenä ja motivoijana yhä uusille harrastajille. 
Keskustelun ympärille muodostunut ryhmä vastaa nuorten tarpeisiin kuitenkin 
myös paljon syvemmässä merkityksessä. Yhteisölliseksi muodostuva 
keskusteluryhmä antaa puitteet oman alakulttuurin yhtenäisen tyylin 
rakentamiseen ja vahvistamiseen ja toimii samalla kollektiivisen identiteetin 
rakentajana sekä siihen osallistuvien nuorten itsetunnon vahvistajana. 
(Lehtosaari 2007.) 

Vartiaisen (2007) lisensiaatin tutkimuksessa tuodaan esille live-roolipelaajien 
ja historiaharrastajien virtuaaliympäristöön luoma maailma käsityön 
tekemisestä. Aineistona ovat Suomen live-roolipelaajien keskustelupalstat (48 
kpl) sekä historiaharrastajien ja live-roolipelaajien haastattelut (4 haas-
tattelua). Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin 
keskustelupalstojen sisältöjä, sitä millaisia kysymyksiä harrastajat tekevät ja 
millaisia ongelmia he kohtaavat käsityön tekemisen eri vaiheissa. 
Kokeneemmat pelaajat pystyivät antamaan ohjeita ja neuvoja aloitteleville 
pelaajille, mutta myös kokeneet pelaajat vaihtoivat ajatuksia erilaisten 
käsityötuotteiden kehittämisessä. Näiden perusteella käynnistyi tutkimuksen 
toinen vaihe, jossa keskeiseksi nousi yhteisöjen vaikutus käsityötietojen tai 
taitojen kartuttamisessa sekä jaettu asiantuntijuus. Muita mielenkiintoisia 
käsityön verkkoyhteisöjä ovat mm. neulegraffitien ympärille muodostuneet 
ryhmät ja harrastajien käyttämä Omin käsin -keskustelupalsta. 

 

Yhteenveto 

Tietotekniikan nopea kehitys nähdään suurena muutoshaasteena opetukselle ja 
oppimiselle. Toisaalta se on kaikessa opetuksessa perusvaatimuksena – myös 
käsitöissä, josta ei voi jättäytyä pois. Teknologisia ratkaisuja pohdittaessa 
täytyy käyttää kriittistä harkintaa käytön tarpeellisuuden suhteen. On 
pohdittava, miksi olisi hyvä ottaa käyttöön sosiaalisen median työkaluja, sillä 
sosiaaliseen mediaankin liittyy paljon ohimeneviä muoti-ilmiöitä. On vain 
siedettävä, ettei tällä hetkellä tiedetä tarkkaa vastausta siihen, mitä voidaan 
kestävästi omaksua sosiaalisesta mediasta oppimiseen ja opettamiseen. Tässä 
vaiheessa tärkeää lieneekin oikeanlainen asenne ja rohkeus kokeilla uusia 
menetelmiä. Tarvitaan myös kärsivällisyyttä ja keskeneräisyyden sieto, sillä 
sosiaalisen median palvelut kehittyvät koko ajan eteenpäin. 
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Digitaaliset kasviot - kestävää kehitystä edistävää kasvila-
jintuntemusopetusta 
 
Sirpa Kärkkäinen 

 

Kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristökasvatus on sekä 
kansainvälisesti että kansallisesti yksi tärkeistä koulutuksen alueista aina 
päiväkodeista yliopistoon. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja 
ympäristökasvatuksen käsitteiden määrittelystä ja keskinäisestä suhteesta on 
kirjoitettu viime vuosina runsaasti eikä mitään koko tiedeyhteisön hyväksymää 
käsitystä ole olemassa. (ks. Tani, Cantell, Koskinen, Nordström & Wolff 2007) 
Monet ympäristökasvatuksen ja kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen 
tavoitteista ovat yhteneviä biologian opetuksen tavoitteiden kanssa.  

Kasvilajintuntemusopetuksella on Suomessa ainutlaatuisen pitkä traditio. 
Kasvien kerääminen jatkui Suomessa aina vuoteen 1969 saakka, jolloin se 
lopetettiin pakollisena opetusmenetelmänä yleissivistävässä koulussa. 
(Kaasinen 2009.) Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
kasvilajien tunnistaminen ja kasvien ohjattu keruu kuuluu jälleen kaikkien 
peruskoulujen ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian opetukseen.  

Kaasinen (2009) on tutkimuksessaan selvittänyt suomalaisten oppilaiden ja 
opiskelijoiden luonnonkasvilajien tunnistamista ja sitä selittäviä tekijöitä. 
Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin miten kasvilajeja on opetettu ja miten niitä 
tulisi opettaa. Kaasisen tutkimuksen mukaan kasvilajeja tunnistettiin heikosti 
kaikilla koulutusasteilla. Heikoiten tunnistettiin ruohovartisia kasvilajeja, 
sammalia ja jäkäliä. Kasvilajeista tunnistettiin parhaiten marjoja ja puita. 
Sukupuoli ja asuinpaikkakunta selittivät tunnistamista: tytöt ja 
maaseutukoululaiset tunnistivat kasvilajeja tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
paremmin kuin pojat ja kaupunkikoululaiset. Lähes kaikki oppilaat, opiskelijat 
ja luokanopettajat haluaisivat tunnistaa kasvilajeja paremmin. Mieluisina 
opetusmenetelminä monet oppilaat mainitsivat luontoon menemisen ja kasvien 
keräämisen. Tutkimuksessa haastateltujen kasvi- ja kasvatustieteen 
asiantuntijoiden mukaan yhtenä vähäiselle huomiolle jääneenä vaihtoehtona 
kasvilajien tuntemisen ja tunnistamisen edistämiseksi ovat digitaaliset kasviot. 
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Kasvilajintuntemuksen haasteita perusopetuksen opetussuunnitelmas-

sa 

Kasvilajintuntemustaidot ovat olennaisia ekosysteemin rakenteen ja toiminnan 
sekä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisessä ja suojelemisessa. 
Ympäristö- ja luonnontiedon (vuosiluokat 1-4) sisällöissä ja menetelmissä 
mainitaan oppilaan lähiympäristön tutkiminen, kasvien tunnistaminen, 
kuvaileminen, vertaileminen ja luokitteleminen eri aisteja käyttäen. Olennaista 
on myös myönteisen ympäristö- ja luontosuhteen kehittyminen. Vuosiluokkien 
5-6 opetussuunnitelmassa yhtenä keskeisenä opetuksen sisältöalueena on 
mainittu luonnon monimuotoisuuden ja sen merkityksen ymmärtäminen. 
Sisällöissä ja tavoitteissa mainitaan myös seuraavaa: ohjattu kasvien keruu, 
oppilas tuntee lähiympäristön kasvilajeja, osaa luokitella niitä ja tunnistaa 
niiden rakenteita. Oppilas ymmärtää myös eliöiden ja elinympäristön välisiä 
vuorovaikutussuhteita, tietää kasvien kasvusta ja lisääntymisestä, hahmottaa 
eliökunnan rakenteita, osaa liikkua luonnossa ja tehdä havaintoja. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.) 

Kasvilajintuntemusopetus voidaan kytkeä myös useisiin perusopetuksen 
opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin. Esimerkiksi Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta –aihekokonaisuudessa mainitaan 
kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta, ympäristössä tapahtuvien muutosten 
havainnointi, toiminta elinympäristön hyväksi sekä vastuu elinympäristön 
tilasta. Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa 
oppilasta näkemään muun muassa teknologian merkitys arkielämässä ja 
ymmärtää tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäyttö. Osallistuva 
kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia. Aihekokonaisuudessa 
kulttuuri-identiteetti on keskeistä oman kotiseudun kulttuuri. (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004.) 

Opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ympäristökasvatuksesta ja kestävästä 
kehityksestä eivät riitä takaamaan onnistunutta käytännön toteutusta. 
Åhlbergin (2006, 2009) mukaan eri kestävän kehityksen ulottuvuuksien 
integrointi biologian opetuksessa on tärkeää. Ekologisen kestävyyden 
perusarvo on biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen. Ekologisesti 
kestävään toimintaan päästään vaalimalla ja suojelemalla luonnon 
monimuotoisuutta ja sopeuttamalla taloudellinen ja muu aineellinen toiminta 
luonnon toimintajärjestelmän mukaiseksi. Kestävää kehitystä edistävän 
kasvatuksen sosiaalinen ulottuvuus ilmenee esimerkiksi tekemisessä, 
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omistamisessa, osallistumisessa ja halussa toimia yhteisön ja ympäristön 
puolesta. Kaasisen (2009) tutkimuksen mukaan kasvilajien tuntemuksella on 
itseisarvoa, sillä kasvilajintuntemus tuottaa välitöntä iloa ja siten edistää hyvää 
elämää. Se ei ole rahassa mitattavaa ja määriteltävää.  Sosiaalinen ulottuvuus 
tulee Kaasisen (2009) mukaan esille myös siinä, että kasvien kuvaaminen 
houkuttelee koululuokkia ja perheitä aktiivisesti tutustumaan luontoon sekä 
edistää liikkumista ja yhdessä oloa. Kulttuurisesti kestävään kehitykseen 
kuuluu muun muassa oman lähiympäristön lajien kartoittaminen sekä 
maisemallisten että kulttuurihistoriallisten arvokkaiden elinympäristöjen 
säilyttäminen. Taloudellisesti kestävässä kehityksessä investoinnit 
kohdistetaan inhimilliseen pääomaan, kuten koulutukseen sekä kehitys- ja 
tutkimustyöhön. Åhlbergin (2006) mukaan esimerkiksi teknologiakasvatusta 
kehittämällä voidaan vastata taloudellisesti kestävän kehityksen haasteisiin. 

Perusopetuksen kasvilajintuntemusopetusta voidaan tarkastella myös 
ympäristökasvatuksen mallien pohjalta. Esimerkiksi Palmerin (1998) mallissa 
ympäristökasvatus tapahtuu kolmella tasolla samanaikaisesti: ympäristöstä, 
ympäristössä ja ympäristön puolesta. Digitaaliset kasviot välittävät tietoa 
ympäristöstä (about environment) biologisen tiedon osalta, kuten kasvilajeista, 
eliöyhteisöistä ja ekosysteemistä. Ympäristöstä oppiminen tuottaa 
kokemusten, huolenpidon ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä 
hankittua tietoa. Ympäristössä (in/through environment) oppiminen, 
esimerkiksi luokan ulkopuolisessa opetuksessa pohjautuu usein 
kokemuksellisuuteen ja toiminnallisuuteen ja siihen liittyy esteettinen painotus. 
Sen sijaan ympäristön puolesta (for environment) tapahtuva toiminta sisältää 
arvokasvatuksellisen näkökulman huolenpidon, ympäristötietoisuuden ja 
toiminnan kautta. (ks. Palmer 1998.) 

 

Millaista on kestävää kehitystä edistävä kasvilajintuntemusopetus? 

Digitaalisista kasvioista on Joensuun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa 
myönteisiä kokemuksia. Jo usean vuoden ajan luokanopettajaopiskelijoilla on 
ollut mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen kasvio osana biologian maasto- ja 
kenttäopetusta (ks. Pulkkinen, Karvonen, Lehtelä, Hartikainen & Kukkonen 
2000; Pulkkinen & Kärkkäinen 2004, 2005). Vapaaehtoisen kasvion tehneiden 
opettajaopiskelijoiden lukumäärä on noussut parin viime vuoden aikana. 
Syksyllä 2009 joka neljäs opiskelija teki kasvion, kun vastaavasti syksyllä 2004 
kasvioita oli vain joka kahdeksannella opiskelijalla. Digitaaliset kasviot ovat 
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syrjäyttämässä perinteiset herbaariot ja esimerkiksi syksyn 2009 
kenttäkurssilla digitaalisia kasvioita oli 90 % kaikista kasvioista. 

Syksyllä 2009 biologian ja maantieteen perusteet -opintojaksolla 
luokanopettajaopiskelijat pohtivat, millaista on kestävää kehitystä edistävä 
kasvilajintuntemusopetus. Pohdinnan perustana olivat opettajaopiskelijoiden 
omat kokemukset, tutkimustieto, perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet sekä aiheeseen liittyvät kirjoitukset ja mielipiteet. 
Opettajaopiskelijoiden esittämät ajatukset ja pohdinnat kestävää kehitystä 
edistävän lajintuntemusopetuksen mahdollisuuksista alakoulun vuosiluokkien 
1-6 ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian opetuksessa ovat seuraavat:  

1.Omat tai luokan yhteiset kasvihavainnot voidaan liittää Hatikka-tietokantaan 
(www.hatikka.fi), joka on Helsingin yliopiston alaisena toimivan 
Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämä selainkäyttöinen palvelu. 
Kasvihavaintoja voidaan tilastoida esimerkiksi lajinimien, paikkojen ja ajan 
perusteella. Samalla havainnot ovat myös tutkijoiden ja suojeluviranomaisten 
käytössä. Tämä laajentaa oppijan ymmärrystä esimerkiksi 
ympäristönsuojelusta ja monien ihmisten asiantuntemuksen yhdistämistä 
päätöksenteossa. 

2. Kasvatettaessa oppilaita kestävään tulevaisuuteen on tärkeää, että 
kasvilajintuntemusopetus kytketään oppilaan omiin havaintoihin ja 
kokemuksiin omassa elinympäristössään. Hatikka-tietokantaan 
(www.hatikka.fi) voidaan kirjata havainnot myös yleisistä kasvilajeista, kuten 
puolukasta ja mustikasta. Yleisten, helposti tunnistettavien lajien avulla 
saadaan arvokasta tietoa kasvilajien levinneisyydestä ja runsauden 
muutoksista tutkimusta ja seurantaa varten. Tämä saattaa innostaa oppijoita 
havainnoimaan luontoa ja ympäristöä vuodenajoista riippumatta. 

3.Henkilökohtaisia tai koko luokan yhdessä kokoamia digitaalisia kasvioita 
voidaan tallentaa myös erityisille palvelimille, jolloin kasvioista tulee julkisia. 
Oman osaamisen jakamisen lisäksi voidaan käyttää hyväksi myös toisten 
osaamista. Samalla mahdollistuu oppijoiden vertaisarviointi esimerkiksi 
kasvioihin liittyvissä työskentely- ja toimintatavoissa. 

4.Kasvilajintuntemusopetuksessa voidaan käsitellä myös tulokas- ja 
vieraslajeja. Vieraslajit ovat ihmistoiminnan seurauksena levinneitä eliölajeja. 
Uudessa elinympäristössään nämä ei-toivotut kasvilajit vaikeuttavat 
alkuperäisten lajien selviytymistä ja muuttavat elinympäristön rakenteita. 
Jotkut vieraslajit ovat haitallisia myös ihmisten terveydelle. Esimerkiksi 
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havainnot jättiputkesta tai jättipalsamista voivat johtaa konkreettiseen 
toimintaan koulun lähiympäristössä paremman ympäristön puolesta. 
Vieraslajien tarkastelun kautta paikallinen näkökulma laajenee paikalliselta ja 
alueelliselta tasolta globaaliksi. 

5.Kasvilajien nimeämisessä voidaan käyttää kirjojen ja määritysoppaiden 
lisäksi erilaisia lajintunnistukseen kehitettyjä verkkopalveluja kuten 
LuontoPorttia (www.naturegate.net) ja Pinkkaa (www.helsinki.fi/biosci/pinkka). 
Virtasen ja Rikkisen (2008) selvityksen mukaan verkko-oppimisympäristö 
Pinkan käyttö lisää opiskelun joustavuutta ja mahdollisuuksia eriyttää 
opetusta. Pysyvällä verkko-oppimisympäristöllä annetaan oppijalle 
mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun sekä jatkuvaan kertaamiseen. Myös 
opettaja tarvitsee ajankohtaista tietoa opetukseen sekä oman 
lajintuntemuksen ylläpitoon ja kartuttamiseen. 

6.Digitaalisiin kasvioihin liitetyt kartat tai karttalinkit mahdollistavat 
integroinnin maantietoon. 

7.Kasvilajintuntemusopetus on myös informaalia, koulun ulkopuolella 
tapahtuvaa ympäristökasvatusta, joka mahdollistaa toiminnan lisäksi 
henkilökohtaisen merkityksen muodostumisen. Henkilökohtainen merkitys 
syntyy esimerkiksi kasvioihin valittujen lajien, kuvauspaikkojen tai oppijan 
kotiseutuidentiteetin kautta. Digitaalisia kasvioita voidaan rakentaa esimerkiksi 
lääkekasveista, myrkyllisistä lajeista tai alueen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista lajeista  (ks. Åhlberg 2009).  

8.Ympäristön havainnoinnin ja tutkimisen rinnalle tärkeiksi ulottuvuuksiksi 
nousevat esimerkiksi ympäristöön liittyvät esteettiset elämykset. Herkkyyttä ja 
kauneutta voi havaita digitaalisissa kasvioissa siten, että samaa kasvilajia on 
kuvattu eri vuorokauden aikoina ja erilaisilla suurennuksilla. 

9. Elollinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myönteisiin 
luontokokemuksiin, jotka voivat olla perusta elinikäiselle luontoharrastukselle. 
Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan harrastustoimintaan. 
(www.helsinki.fi/biosci/biopop.)  

10. Kasvilajintuntemusopetukseen liittyvää valmista verkko-opetusmateriaalia 
on runsaasti tarjolla. Esimerkiksi Virtuaalimetsä (www.virtuaalimetsä.fi), joka 
on suunnattu pääasiassa 5.-6. luokkalaisille, tarkastelee metsäluontoa 
monipuolisesti mahdollistaen kestävän kehityksen kaikkien ulottuvuuksien 
huomioimisen. Parhaimmillaan ympäristökäsite laajenee niin, että sosiaalinen 

http://www.virtuaalimetsä.fi/�
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ja kulttuurinen ympäristö tulevat vahvasti esiin luonnonympäristön ja 
rakennetun ympäristön rinnalle. 

 

Lopuksi 

Kestävä kehitys tulee ottaa huomioon ympäristö- ja luonnontiedon sekä 
biologian opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa koulutuksen 
kaikilla tasoilla. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
aihekokonaisuuksiin sisältyy myös monia keskeisiä tavoitteita, jotka eivät ole 
sidoksissa tiettyyn oppiaineeseen eivätkä luokka-asteeseen. 
Kasvilajintuntemusopetuksessa erityisesti digitaaliset kasviot mahdollistavat 
kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
kestävän ulottuvuuksien integroinnin. 

Kaasisen tutkimuksen (2009) mukaan Suomessa ollaan kansainvälisessä 
eturintamassa lajintuntemukseen perustuvassa yleissivistävässä 
biodiversiteetti- ja ekosysteemikasvatuksessa, mutta kasvilajien tuntemus on 
vähäistä kaikilla koulutusasteilla. Kasvilajien nimien opettelemisen sijaan 
tärkeämpää on oppia hahmottamaan luonnon monimuotoisuutta, 
luokittelemaan kasveja ja tunnistamaan ja nimeämään joitakin keskeisiä ja 
yleisiä kasvilajeja omassa asuinympäristössään. Kestävää kehitystä edistävän 
kasvatuksen ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen ulottuvuuden 
haasteen voi tiivistää Anto Leikolan sanoin seuraavasti: 

”Mutta yhtä tärkeää ja tärkeämpääkin kuin uusien tulosten saavuttaminen on tie-
teen harrastus sinänsä. Se joka kerrankin on katsellut amatöörikaukoputkella täh-
titaivasta, se joka on kasvio kädessään yrittänyt selvittää pientareella kasvavan 
kukan sukua ja lajia, ja vielä enemmän se joka on koettanut järjestelmällisin 
muistiinpanoin hahmottaa havainnoistaan kokonaisuuksia, pystyy ymmärtämään 
tieteen kieltä paremmin kuin se joka ei ole koskaan antautunut tällaisiin harras-
tuksiin. Juuri näitä biologian harrastajia nykyinenkin maailma kaipaa kipeästi ehkä 
vielä kipeämmin kuin eilinen.” – Anto Leikola- 
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Arjen kielenkäyttö kielitiedon opetuksen lähtökohtana 
 

Katri Savolainen 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen oppiaineena on laaja ja monitieteinen 
sisältäen  kirjallisuutieteen ja kielitieteen alueet sekä vuorovaikutustaidot. 
Kuitenkaan mitään osa-aluetta ei voi opetuksessa rajata niin, että muut alueet 
suljettaisiin pois, vaan kaikki osa-alueet opetuksessa kietoutuvat toisiinsa. Tässä 
artikkelissa keskityn oppiaineen siihen alueeseen, joka lähestyy kahdesta 
suunnasta kieltä ja sen käyttöä: miten tieto- ja viestintätekniikka (tvt) voi olla 
toisaalta opetuksen kohde ja toisaalta opetuksen väline? 

 

Tieto- ja viestintätekniikkaympäristön tekstitietoisuus opetuksen sisäl-

tönä 

Miten oppilaat löytäisivät kielen kiehtovan maailman, historian ja kulttuurin, jota 
kieli kantaa mukanaan, sen miten puheella teemme ihmetystä tuottavista asioista 
totta, miten kielennämme kokemuksiamme, ja miten kieli luo mielen tai päin 
vastoin mieli luo kielen; miten myös elämä helpottuu, kun saamme mieltämme 
hämmentävät asiat puetuksi sanoiksi ja tavallamme testaamme kokemuksiamme 
puhumalla niistä kanssaihmisille?  Miten tämä hykerryttävä koko ajan läsnä oleva 
mahdollisuus tuntuu koulussa laimentuvan pilkun metsästykseksi? Siis miksi 
äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena tuottaa kielestä kovin kapean ja kalpean 
näkemyksen sivuuttaen kaiken haasteellisen, kiinnostavan ja hauskankin.  Syitä 
voi olla monia, mutta yksi syy on se, että koulun tekstit ovat kovin kaukana 
oppilaiden omasta, koulun ulkopuolisesta tekstimaailmasta, jolla ei koulun 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa näytä olevan merkitystä (myös mm. 
Luukka 2009).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) 
mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen yhtenä perustana ja 
kielentutkimuksellisena viitekehyksenä on sekä yhteisöllinen käsitys kielestä 
että laaja tekstikäsitys, joka tarkoittaa kielitietoisuuden ja tekstitaitojen 
keskeistä asemaa. Laaja tekstikäsitys sisältää etenkin perusopetuksen 
alaluokilla hyvinkin arkisiin kohtaamisiin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen 
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tekstienvalintojen tarkastelua ja tietoista analyysiä. Ympäristöt, joissa lasten 
arkiset kielelliset kohtaamiset tapahtuvat, ovat laajentuneet uuden teknologian 
myötä. Lapset viestivät verkossa ja puhuvat erityisesti vapaa-ajallaan verkon 
sisällöistä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Tämän vuoksi 
kielenkäyttötilanteena verkossa viestiminen on tärkeää huomioida myös 
kouluopetuksessa. Koulussa käytävät keskustelut vapaa-ajalla tapahtuvasta 
verkon käytöstä voivat myös osaltaan hälventää oppilaiden kokemuksia siitä, 
että koulussa ja kotona teknologiaa käytetään eri tavoin. 

Puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottaminen ja tuottamiseen olennaisesti 
liittyvä tulkinta ovat kielenkäyttöä, jolle voidaan asettaa kolme tavoitetta:  

• tietoisuus tavoitteista eli kielenkäyttäjä tietää mitä tekee ja miksi,  
• autonomisuus eli kielenkäyttäjä valitsee keinot ja kantaa vastuun sanomastaan, 
• autenttisuus eli kielenkäyttö perustuu siihen, mihin käyttäjä uskoo, käyttäjän omaan 

valintaan.  
 

Autenttinen kielenkäyttö on sosiaalisesti merkityksellistä ja perustuu 
sosiaaliseen todellisuuteen. Oppilaiden kannalta merkityksellinen kielenkäyttö 
on monesti koulun ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta, joka 
tapahtuu eri välineillä. Koulussa oppilaan kielellistä todellisuutta ovat 
useimmiten koulun tekstit: oppikirjat, luokassa tapahtuva usein opettajan 
säätelemä vuorovaikutus. Tämänhetkisen kielellisen todellisuuden tarkastelun 
rinnalla tulevaisuuden tekstitaitojen ennakointi on niin ikään opetuksen tehtävä 
ja siinä mielessä haastava, että tekstimaailmat muuttuvat kovin nopeasti ja 
oppilaiden tulisi selviytyä vielä vuosia erilaisten tekstien maailmassa. 

Koulussa erityisesti äidinkielen opetuksen tehtävänä on parantaa oppilaiden 
kielellisiä taitoja tulla toimeen yhteiskunnassa sen monilla alueilla arjesta 
virallisempiin tilanteisiin. Pluralistinen kieliajattelu sisältää näkemyksen, että 
oppilaat opiskellessaan ja oppiessaan eri kieliä oppivat myös erilaisia ja 
erilaisiin tilanteisiin soveltuvia kielenkäyttötapoja ja toisaalta tiedostuvat näistä 
erilaisista tilanteista ja niissä käytettävästä kielestä. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetuksenkin lähtökohtana on eräänlainen monikielisyys 
äidinkielen sisällä ja tässä suhteessa äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ja 
vieraiden kielten opetus tukevat toisiaan. Monet oppilaat osaavat jo varhain 
käyttää kieltä joustavasti eri tilanteissa, opetuksen tehtävänä on tehdä tuo 
osaaminen tietoiseksi. Kasvaessaan lapset keräävät koko ajan ympäristöstään 
kielellistä materiaalia, jonka avulla he selviytyvät eteensä tulevista tilanteista. 
Yleensä ihmiset ja siis myös lapset toivovat, että heidän käyttämänsä kieli 
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kaikissa eteen tulevissa tilanteissa olisi yhteisön hyväksymää, niin ettei heidän 
toimintaansa väheksyttäisi kielenkäytön vuoksi.  

Seuraavassa esitän kaksi esimerkkiä siitä, miten opetuksen lähtökohtana 
olevat arjen kielenkäyttötilanteista tehdyt havainnot voisivat olla todella läsnä 
opetuksessa, kattaisivat oppilaiden kaiken kielellisen toiminnan monenlaisissa 
ympäristöissä, myös verkkoympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat 
oppilaiden vuorovaikutustilanteissa tekemät kielelliset valinnat.  Lasten 
elämänpiirissä analysoitavat asiat voivat olla esimerkiksi erilaisten 
tervehdysten, kiittämisen, anteeksipyytämisen, käskyn tunnistamisen jne. 
kielellistä pohdintaa  

Konkreettisesti opetuksen lähtökohtana on se, miten lapset kieltä käyttävät, 
minkälaisissa tilanteissa lapset kohtaavat kielen. Jo sen havaitseminen saattaa 
kolmasluokkalaisille olla hankalaa. Kyse on oikeastaan niin itsestään selvästä 
asiasta, että on vaikea nostaa tätä itsestäänselvyyttä tietoisen tarkastelun 
kohteeksi. Kuitenkin lapset toimivat jatkuvasti kielen kanssa. Eräässä 
opetusjaksossa kolmasluokkalaisilta kysyttiin heidän kieliympäristöään ja he 
kirjasivat ne monet tilanteet, jossa he käyttävät kieltä. Tilanteiden 
monimuotoisuus hämmästytti opettajan ohella heitä itseäänkin.  

Opetuksessa voi aluksi tarkastella hyvinkin pieniä arjen tilanteita. Itse asiassa 
kielitieteen tutkimuksen alueella on tutkittu ihmisten arjen kielellistä toimintaa, 
esim virasto- ja kioskiasiointia (esim. Lappalainen & Raevaara 2009). Näissä 
tutkimuksissa on analysoitu niitä monia kielellisiä valintoja, joita ihmiset 
tekevät usein intuitiivisesti. Tässä artikkelissa olevat esimerkit koskevat 
tervehtimistä ja anteeksipyytämistä. Molemmissa tilanteissa on kyse ennen 
muuta kielellisistä usein sanatason valinnoista, joiden vertailu ja sopivuus tai 
sopimattomuus eri tilanteisiin ovat opetuksen sisältönä. 

Tervehtiminen on tavallista ja oppilaat tietävät, mistä tervehtimisessä on kyse. 
Mutta monet tervehtimisen variaatiot kiinnostavat oppilaita. Tällaisen 
havaintomateriaalin kokoaminen on helppoa, oppilaat luettelevat mielellään eri 
tervehtimistapoja. Mistä tämäntyylisessä opetuksessa on sitten kysymys? 
Oppilaille ei eksplisiittisesti opeteta erilaisia tervehtimisen tapoja, vaan oppilaat 
kertovat havainnoistaan ja kokemuksistaan ja näitä voidaan eri tavoin koota, 
siis oppilaiden omia kokemuksia. Näitä erilaisia tilanteita on sekä puhutuissa 
arjen kohtaamisissa että kirjoitetuissa viesteissä ja ennen muuta erilaisissa 
tietoteknisissä ympäristöissä, jotka ovat lasten arkipäivää. Mutta ne tilanteet 
eivät ole välttämättä opettajan tuntemaa kieliympäristöä. Juuri sen vuoksi on 
opettajan kannalta merkittävää kuunnella oppilaiden kokemuksia ja havaintoja 
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ja huomata, että kaikissa ympäristöissä tehdään samoja kielellisiä tekoja, 
mutta ne voivat eri konteksteissa olla erilaisia.   

Toinen arjen vuorovaikutukseen liittyvä kielellinen teko on anteeksipyyntö. 
Kokemuksen perusteella voi todeta, että anteeksipyytämisestäkin oppilailla oli 
monenlaisia, todella tarkkoja havaintoja. Eräällä oppitunnilla oppilas 
kommentoi eroa anteeksi ja no anteeksi  ilmaisujen välillä toteamalla, että 
vaikka molemmissa on sana anteeksi, jälkimmäinen ei oikeastaan ole vilpitön 
anteeksipyyntö vaan tietyllä äänensävyllä tuotettu ivallinen nolaaminen. 
Muutenkin oppilaat toivat esille sen, että vaikka esitetään kielellinen 
anteeksipyyntö, tarkoitus voi olla jokin muu. Usein oppilaiden huomioissa 
tulivat siis esiin myös äänensävyt, ilmeet jopa äänen voimakkuus. Myös 
verkossa pelaamisen yhteydessä voidaan pyytää anteeksi. Tällainen kielellisten 
valintojen esiin nostaminen edellyttää opettajalta valppautta, etteivät 
oppilaiden pienet kommentit huku tai ettei opettaja vähättele niitä. Kyse voi 
olla juuri pienen no-sanan tuomasta vivahde-erosta. Monesti opetuksessa voi 
käydä niin, ettei näitä verkossa tapahtuneita anteeksipyyntöjä oteta esiin niin, 
että oppilaat voisivat kertoa havainnoistaan.  

Molempien tilanteiden yhteydessä voi kiinnittää huomiota myös 
kohteliaisuuteen, mutta lähinnä siinäkin erilaisia konteksteja korostaen: mikä 
on sovelias tervehtiminen jossain tilanteessa voi olla sopimaton jossain 
toisessa. Samoin kuin arjen tilanteita, voisi oppilaiden kanssa aika ajoin pohtia 
niitä tilanteita, joissa oppilaat kirjoittavat. Sitä kautta voitaisiin taas palata 
kielitieteen maailmaan korostamalla erilaisia tekstiympäristöjä ja erilaisia 
tekstejä eri vastaanottajille. Puheen ja kirjoituksen raja on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana vähitellen hämärtynyt: puhetta kirjoitetaan 
reaaliaikaisena keskusteluna esim. Messenger-ohjelmalla. Tätä rajaa 
koskevassa keskustelussa nousee esiin tarkoituksenmukainen kielenkäyttö. 

 

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen välineenä 

Toinen näkökulma tuo esiin tieto- ja viestintätekniikan käytön opetuksen ja 
oppimisen välineenä erityisesti kirjoittamisen opetuksessa. Kovin pitkään 
tietokonetta hyödynnettiin opetuksessa lähinnä käsin kirjoitettujen tekstien 
puhtaaksikirjoittamiseen. Kirjoittamisen prosessiluonteeseen kuuluu tekstien 
muokkaaminen lukijalle luettavaksi. Muokkaaminen ja sen merkityksen 
ymmärtäminen ja siinä harjaantuminen on yksi keskeisiä kirjoittamisen 
opetuksen haasteita. Tässä kohdin tietokone on mullistanut koko 
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kirjoitusprosessin aikuiskirjoittajien maailmassa, mutta koulussa tähän 
kirjoittamisen vaiheeseen ei tunnu olevan aikaa. Totta on, että alakouluikäiset 
oppilaat ovat usein tekstin suoltajia ja pitkäjänteinen tekstin muokkaaminen ei 
välttämättä kuulu heidän kirjoittamisstrategioihinsa. Kuitenkin on tärkeää, että 
jossain määrin jo alaluokilla harjoiteltaisiin muokkaamista ja hiomista ja 
nimenomaan tietokoneilla. Siis jo kirjoitusprosessin alusta lähtien ajatukset 
kirjattaisiin koneelle ja niitä sitten jalostettaisiin tekstiksi.  

Kirjoittaminen on nähty koulussa yksin tehtävänä työnä. Kuitenkin tekstejä 
tuotetaan hyvinkin paljon yhdessä ja tätä tekstien tuottamista yhteistyönä on 
koulussakin syytä harjoitella. Tieto- ja viestintätekniikka luo aivan uudet 
mahdollisuudet useampien oppilaiden yhteiseen tekstin tuottamiseen.  

 

Kestävä kehitys ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetus 

Kestävä kehitys on oikeastaan koko oppiaineen sisältö. Kun kestävä kehitys 
nähdään kolmijakoisena (taloudellinen kestävä kehitys, ekologinen kestävä 
kehitys ja sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys) äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppiaine edustaa kokonaisuutenaan sosiaalista ja kulttuurista 
kestävää kehitystä. Tähän kestävän kehityksen alueeseen sisältyvät mm. 
monikulttuurisuus, globaali kansalaisuus, antirasismi, oikeudenmukaisuus, 
tasa-arvo, demokratia, toisten kunnioittaminen ja kulttuurin moninaisuuden 
säilyttäminen. Kaikki edellä mainitut ovat asioita, jotka on löydettävissä 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2004) 
äidinkielen ja kirjallisuuden luvusta ja näitä asioita on myös 3. ja 4. luokan 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa (Matikainen& Vaniala 2008). 
Oikeastaan voi ajatella, että oppiaine kokonaisuudessaan kattaa sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävän kehityksen, joten siitä on vaikea konkretisoida mitään 
yksittäistä esimerkkiä. Tulevaisuuden näkökulma koskee erityisesti perinteisen 
ja sinänsä hyvän kulttuurimäärittelyn laajentamista koskemaan uusia ja tällä 
hetkellä vielä ennakoimattomia tekstiympäristöjä (hypertekstit, interaktiivisia 
multimediatuotteita, pelejä jne.)  Ehkäpä keskeistä opettajan kannalta on 
tiedostaa, että oppiaine kantaa itsessään kestävän kehityksen teemaa. 
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