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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimiva koulutuskokonaisuus ja koulutuksen ma-
teriaalit opettajalle Suomen Urheiluopiston koulutukseen Nuorilta nuorille – Suomalainen 
luontokulttuuri tutuksi. Opinnäytetyö keskittyy pedagogisten menetelmien valintaan, niiden 
monipuoliseen käyttöön sekä kouluttajana toimimiseen ammatillisessa opetuksessa. Koulutus 
on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Mun juttu – Meidän tulevaisuus -hanketta. Työn tilaaji-
na ovat Mun juttu – Meidän tulevaisuus -hanke sekä Suomen Urheiluopisto.  
 
Opinnäytetyön teoriapohjana on opetukseen, opetusmenetelmiin sekä koulutuksen suunnitte-
luun tarkoitetut materiaalit. Päälähteinä teoriaan on käytetty Marja-Liisa Rauste Von Wrightin, 
Johan Von Wrightin ja Tiina Soinin Oppiminen ja koulutus (2003) sekä Ilpo Vuorisen Tuhat 
tapaa opettaa (2001).  
 
Opinnäytetyön tuotoksena on koulutuskokonaisuus, jossa on käytetty erilaisia opetusperiaat-
teita ja -menetelmiä. Opetusperiaatteet ovat valittuja toimintatapoja ja prosesseja, joiden 
kautta oppilaan motivaatio säilytetään ja tulokset saavutetaan. Opetusmenetelmät valitaan 
sen mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat opetusperiaatteita. Opinnäytetyössä käytetty vaihte-
levasti opetusperiaatteita, jotta opiskelijoiden tavoitteellinen oppiminen mahdollistettaisiin 
koulutuksen aikana sekä erilaisia sanallisia, kuvallisia, toiminnallisia ja draamallisia opetus-
menetelmiä tukemaan opetusperiaatteita.  
 
Koulutuksen luomisessa on tärkeää, että kouluttaja hallitsee keskeiset käsitteet opetusperi-
aatteista sekä opetusmenetelmistä. Tämän lisäksi kouluttajan tulee ymmärtää erilaisia mene-
telmiä, kuinka ne saadaan tukemaan toisiaan ja kuinka niitä pystyy soveltamaan moneen eri 
aiheeseen ja alaan. Kouluttajan täytyy olla tietoinen omista mukavuusrajoistaan ja kyetä pus-
kemaan itseään näiden rajojen ulkopuolelle kehittyäkseen jatkossakin kouluttajana ja pitääk-
seen koulutukset opiskelijoille inspiroivina ja innostavina.  
 
Opinnäytetyön tuotoksena oleva koulutuskokonaisuus rakentuu koulutussuunnitelmasta ja 
kouluttajalle tueksi -materiaaleista, joissa avataan koulutuksen kulku, opetusmenetelmien 
käytön ohjeista sekä tarvittavista materiaaleista.  
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1 Johdanto 

  

Koulutustakuu on osa tämän hetkisen hallituksen ohjelmaa. Sitä on toteutettu osana yh-

teiskuntatakuuta vuodesta 2013 lähtien niin, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taa-

taan mahdollisuus jatkaa opintoja joko lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopi-

muskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Hallituksen tavoitteena 

on, että vuoteen 2020 mennessä yli 90 prosentilla alle 25-vuotiaalla on perusasteen jäl-

keinen tutkinto. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 21-22.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo ammatillisen koulutuksen painopisteiksi muun muas-

sa työelämävastaavuuden kehittäminen, ammatillisen osaamisen vahvistamisen sekä 

ammatillisen koulutuksen tehokkuuden lisäämisen. Lähtökohtana koulutukselle on, että se 

tarjoaa opiskelijalle ammattitaidon ja mahdollistaa nopean työelämään siirtymisen. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2011, 26; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a).  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutus- ja tutkimus kehityssuunnitelmassaan vuosille 

2011-2016 kerrotaan, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on puutteita tutkimusten 

mukaan yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevissa tiedoissa ja tähän pyri-

tään kiinnittämään huomiota tulevissa koulutussuunnitelmissa. (Opetusministeriö 2011.) 

 

Opiskelijoiden työelämään siirtymistä ja yhteiskuntaan liittyvässä tiedoissa ja taidoissa 

auttaa sujuva työelämäyhteistyö. Ammatillisen koulutuksen on järjestettävä opetus- ja 

kulttuuriministeriön mukaan aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa koulutuksen kehittä-

miseksi ja toteuttamiseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 26.) 

 

Opinnäytetyö on opettajalle tehty koulutuskokonaisuus ja siihen kuuluvat materiaalit Suo-

men Urheiluopiston ammatilliseen opetukseen. Koulutus on osa Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön Mun juttu – Meidän tulevaisuus -hanketta ja se on suunnattu Nuorilta nuorille – 

suomalainen luontokulttuuri tutuksi toteutuksen koulutukseen Suomen Urheiluopistolla. 

Kaaviosta 1 selviää, kuinka opinnäytetyö sijoittuu hankkeeseen sekä toteutukseen.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä koulutuskokonaisuus materiaaleineen. Opin-

näytetyö keskittyy esittelemään erilaisia pedagogisia menetelmiä sekä niiden monimuo-

toista käyttöä, joita voi käyttää ammatillisessa koulutuksessa.  
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Opinnäytetyön on tarkoitus olla toimiva ja johdonmukainen koulutuspaketti, joka tulee 

käyttöön syksyllä 2016 Suomen Urheiluopiston opiskelijoiden ammatillisessa opetuksessa 

opettaja Anna Lappalaisen toimesta.  

 

Mun juttu – Meidän tulevaisuus on valtakunnallinen kehittämishanke, joka keskittyy nuor-

ten (16–29 -vuotiaat) sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen. Hankkeen tavoitteena on 

auttaa nuoria löytämään oma juttunsa taiteen, kulttuurin ja liikunnan keinoin sekä kehittää 

nuorten kanssa toimivien ammattilaisten palveluverkostoa. Hanke on Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (Mun juttu 2015, 2.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Päätoimijoita hankkeessa ovat Helsingin Yliopisto ja Lahden Yliopistokampus, muita toimi-

joita ovat Lappeenrannan Teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry, Lahden Seu-

dun ympäristöpalvelut, Taideyliopisto, Kajaanin Yliopistokeskus, Keski-Pohjanmaan maa-

kuntamuseo sekä Suomen Urheiluopisto. (Mun juttu 2015, 2.) 

 

Suomen Urheiluopiston tavoitteena on hankkeen kautta antaa nuorille uusia, hyvän elä-

män eväitä osallistavien pilottien ja kokeilujen kautta. Teemoina Suomen Urheiluopistolla 

on hankkeessa luontoliikunta, audiovisuaalinen elämyspedagogiikka, vihreä ja esteetön 

luontoympäristö sekä pedagoginen materiaali, hyvinvointiportaali ja integraatiot, joista 

kaikista tehdään oma itsenäinen toteutuksensa ”Nuorilta nuorille” -periaatteella. Tämä 

periaate tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen Urheiluopiston opiskelijat koulutetaan 

ohjaamaan toiselle nuorten ryhmälle kulloisenkin teeman mukainen toteutus. Opinnäyte-

työ vastaa hankkeen tilaukseen vihreästä ja esteettömästä luontoympäristöstä sekä siihen 

kuuluvan pedagogisen materiaalin tuottamisesta.  

 (Mun juttu 2015, 11.)  

 

Opinnäytetyö ja sen tuotoksena oleva koulutuskokonaisuus suunniteltiin ja tuotettiin ke-

vään ja kesän 2016 aikana. Se on rajattu kolmen koulutuskerran kokonaisuudeksi materi-

aaleineen. Opinnäytetyö on tehty vahvassa yhteistyössä koulutuksen opettajan, hankkeen 

projektipäällikön sekä opinnäytetyön tilaajan Suomen Urheiluopiston Anna Lappalaisen 

kanssa. Hän opettaa opinnäytetyön pohjalta 3. vuosikurssin opiskelijoille syyskuussa 

2016. Koulutuksen jälkeen opiskelijat ohjaavat kolme toiminnallista toteutusta Koulutus-

keskus Salpauksen Valma-luokan kymmenelle 16–29-vuotiaalle maahanmuuttajataustai-

sille oppilaalle syys-lokakuussa 2016.  
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Kuvio 1: Mun juttu – Meidän tulevaisuus, Nuorilta nuorille – Suomalainen luontokulttuuri 

tutuksi 

             

Opinnäytetyön teoriapohjana on oppimiseen, koulutukseen, opetusperiaatteisiin ja ope-

tusmenetelmiin tarkoitetut aineistot. Teoriapohja on valikoitu keskittymään oppimisen ja 

koulutuksen tekniseen suunnitteluun, koska opinnäytetyön tuotoksena on koulutuskoko-

naisuus ja siihen kuuluvat materiaalit. 

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuksen sisällölliset teemat ovat:  

 

- syrjäytyminen 

- luonto ja kasvatus 

- luontoliikunta 

- suomalainen luontoidentiteetti ja -kulttuuri 

- maahanmuuttajat ja monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen 

 

Koulutusta luodessa on perehdytty koulutuksen sisältöihin liittyviin teemoihin kirjallisuuden 

kautta. Tämän pohjalta luotiin koulutuksen opetuksellisen sisällön, jota opiskelijat tarvitse-

vat suunnitellessaan toteutuksen sisältöä.  Näitä teorioita tai materiaaleja avataan opin-

näytetyössä vähän, koska ne eivät liity koulutuksen tekniseen suunnitteluun.  



 

 

4 

 

Opinnäytetyön rakenne etenee vetoketjuperiaatteella, jossa esitän teoriaosuuden nivottu-

na koulutuksen kehittämiseen ja siinä esitetään, miten teoriatausta on koulutuksen kehit-

tämiseen vaikuttanut.  
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2 Koulutuksen kehittäminen 

Opinnäytetyön tuotos on koulutuskokonaisuus ja siinä käytettävät materiaalit opettajalle 

ammatilliseen koulutukseen osana Mun juttu – Meidän tulevaisuus -hanketta. Tämän 

vuoksi opinnäytetyön tietoperustan pääpaino on oppimisessa, koulutuksessa, opetusperi-

aatteissa ja -menetelmissä. Päälähteinä opinnäytetyössä sekä tuotoksena olevan koulu-

tuksen suunnittelussa ovat Ilpo Vuorisen Tuhat tapaa opettaa (2001) sekä Marja-Liisa 

Rauste Von Wrightin, Johan Von Wrightin ja Tiina Soinin Oppiminen ja koulutus (2003). 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitetään tiivistetysti myös tuotoksena olevan koulutuksen 

opetuksellisiin sisältöihin vaikuttaneita viitekehyksiä nuorten syrjäytymisestä, seikkailu-

kasvatuksesta, elämyspedagogiikasta, luontoliikunnasta, suomalaisesta luontokulttuurista 

sekä maahanmuuttajista ja monikulttuurisen ryhmän ohjaamisesta. Nämä teemat valittiin 

yhdessä koulutuksen opettajan ja opinnäytetyön tilaajan Anna Lappalaisen kanssa koulu-

tuksen sisällöiksi ja ne tuli olla hallussa koulutuskokonaisuutta luodessa.    

 

2.1 Opinnäytetyöprosessin eteneminen 

Opinnäytetyöprosessi lähti käyntiin marraskuussa 2015, jolloin otin yhteyttä opinnäytetyön 

tilaajaan, Suomen Urheiluopiston Anna Lappalaiseen. Lappalainen on Mun juttu – Meidän 

tulevaisuus -hankkeen Suomen Urheiluopiston projektipäällikkö ja hän esitteli hankkeen 

taustat sekä Suomen Urheiluopiston osuuden hankkeessa. Teimme yhteistyösopimuksen 

ja lähdimme yhdessä viemään suunnittelua eteenpäin marraskuusta 2015 elokuulle 2016 

lukuisten tapaamisten, puheluiden ja Skype -keskustelujen kautta, jotta saimme yhdessä 

luotua tilaajalle mahdollisimman toimivan ja tarkoituksenmukaisen koulutuskokonaisuu-

den. Tapaamiset liikkuivat rinnakkain lähdekirjallisuuden ja teorian keräämisen kanssa ja 

jokaisen tapaamisen kautta hioimme kokonaisuutta yhtenäiseksi.  

 

Marraskuussa 2015 saadun toimeksiannon pohjalta kehittelin Lappalaiselle ehdotuksia 

Suomen Urheiluopiston osatoteutukseen vihreä ja esteetön luontoympäristö ja esittelin ne 

hänelle. Päädyimme sitomaan aiheen sosiaaliseen ja kulttuuriseen esteettömyyteen sekä 

suomalaiseen luontoympäristöön. Opinnäytetyöstä sovittiin tehtävän pedagoginen materi-

aali, joka jää sekä hankkeelle että Suomen Urheiluopistolle käyttöön. Syntyi ajatus kolmen 

kerran koulutuskokonaisuudesta sekä materiaaleista, joita Lappalainen käyttäisi syys-

kuussa 2016 koulutuksessaan.  
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Lappalainen esitteli idean ”nuorilta nuorille”, jossa ammattiin opiskelevat nuoret koulute-

taan ohjaamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Päädyimme valitsemaan koulutuksen 

kohderyhmäksi Suomen Urheiluopiston 3. vuosikurssin opiskelijat. Koulutuksen jälkeen he 

ohjaavat kolmen toteutuskerran kokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille syrjäytymis-

vaarassa oleville nuorille, jotka rekrytoitiin Koulutuskeskus Salpauksen Valma -luokalta. 

Valma on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, joka ei johda tutkintoon, 

vaan sen tarkoituksena on antaa valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen 

(Opetusministeriö 2016b).  

 

Halusimme kohderyhmää valitessamme tiivistää ajatuksen siitä, että opiskelijat ohjaavat 

samaan ikäluokkaan kuuluvia nuoria ja kumpikin ryhmä oppisi uutta ja hyötyisi toteutuk-

sesta. Ajatus sopi täydellisesti hankkeen ideologiaan, jossa nuorille annetaan uusia am-

matillisia ideoita ja ehkäistään syrjäytymistä. Oli myös tärkeää valita opiskelijoiden kohde-

ryhmäksi asiakkaita, jotka tukevat heidän kasvuaan kohti ammattilaisuutta. Euroopassa 

vellovan pakolaiskriisin vuoksi Suomessa tulee olemaan tulevina vuosina entistä enem-

män maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Asiakasryhmän hallinta ja 

sen erityspiirteiden tunteminen ovat tärkeää niin opiskelijoiden ammatillisuuden kuin asi-

akkaiden vuoksi.  

 

Halusimme tuoda toteutukseen mukaan oman panoksemme maahanmuuttajien kotoutu-

miseen, joten päädyimme teemaan ”suomalainen luontokulttuuri tutuksi”. Tavoitteena oli 

tämän kautta tuoda maahanmuuttajataustaisille henkilöille tutuksi suomalaista kulttuuria 

luonnon kautta sekä samalla auttaa opiskelijoita tutustumaan omaan kulttuuriinsa ja tun-

nistamaan sen erityispiirteitä.  

 

Opinnäytetyötä mietittiin ensin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa olisin itse ollut mu-

kana kouluttajana Suomen Urheiluopiston opiskelijoille ja tehnyt koulutuksesta vaikutta-

vuustutkimuksen, mutta rajasimme opinnäytetyön koskemaan pelkkää koulutuksen suun-

nittelua ja siitä tehtävää raporttia, koska muuten työstä olisi tullut liian laaja.  

 

Lappalaisen kanssa pohdimme monien tapaamisten aikana myös opinnäytetyön teoreetti-

sen pohjan rajaamista. Koulutusta suunnitellessani jouduin perehtymään myös koulutuk-

sen sisällöllisiin aiheisiin, jotta se palvelisi opiskelijoiden oppimista parhaalla mahdollisella 

tavalla. Kuitenkin oman ammatillisen kasvuni takia päädyin keskittymään opinnäytetyön 

raportissa koulutuksen teknisen suunnittelun tekemiseen ja vain sivuamaan aihesisältöjä, 

vaikka niihin työtä tehdessäni perehdyinkin.  
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Opinnäytetyön valmistuessa sovimme kaksi koulutuskertaa ammattilaisille opinnäytetyöni 

pohjalta. Ensimmäinen pidettiin 15.8. Suomen Urheiluopiston ammattikoulun opettajille ja 

toinen pidettiin 26.8. Mun juttu – Meidän tulevaisuus -hankkeen toimijoille. Koulutuksissa 

pääsin toteuttamaan opinnäytetyön aikana oppimaani tietoa myös käytännössä.  

 

Kuviosta 2 näkee opinnäytetyöprosessin etenemisen.  

 

 

 Kuvio 2. Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyön lopullisena tuotoksena on Nuorilta nuorille – Suomalainen luontokulttuuri 

tutuksi koulutuskokonaisuus ja siihen kuuluvat materiaalit opettajalle ammatilliseen ope-

tukseen. Opettajalle löytyy seuraavat materiaalit opinnäytetyön liitteistä:  

 

-  Koulutussuunnitelma, josta voi seurata perusteet valituille opetusperiaatteille ja -

menetelmille: Liite 1. Koulutussuunnitelma 1, Liite 10. Koulutussuunnitelma 2, Liite 

14. Koulutussuunnitelma 3.  

- Kouluttajalle tueksi -materiaalit, joissa kerrotaan jokaisen koulutuskerran kulku yk-

sityiskohtaisesti: aika, paikka, tavoite ja tehtävät sekä kouluttajalle on jätetty tilaa 

omille muistiinpanoilleen: Liite 2. Kouluttajalle tueksi 1, Liite 11. Kouluttajalle tueksi 

2, Liite 15. Kouluttajalle tueksi 3.  

- Koulutuksen konkreettiset materiaalit eri opetusmenetelmiin löytyvät muita liitteistä 

koulutussuunnitelmien etenemisen mukaisessa järjestyksessä. 
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Tuotoksen ulkoasu mukailee Mun juttu – Meidän tulevaisuus hankkeen annettuja muotoja 

ja sen sisällöt on kehitetty yhdessä Suomen Urheiluopiston Anna Lappalaista konsultoi-

den.  

 

2.2 Oppiminen   

Oppiminen tarkoittaa muutoksia yksilön tiedoissa, taidoissa ja asenteissa, jotka vaikutta-

vat opiskelijan toimintaan. Oppiminen tapahtuu sekä tietoisesti uusia asioita prosessoimal-

la, että tiedostamatta havainnoidessamme ympäristöämme. (Rauste – Von Wright, Von 

Wright & Soini 2003, 50.)  

 

Oppimiskäsitykset voidaan jakaa mekanistiseen, kognitiiviseen, humanistiseen, kokemuk-

selliseen oppimiskäsitykseen sekä konstruktivismiin. Mekanistinen ihmiskäsitys on pohja 

behavioristiselle oppimiskäsitykselle, jossa oppiminen perustuu tietojen ja taitojen ulkoi-

seen ohjaukseen palkkiolla tai rangaistuksilla. Tässä oppimiskäsityksessä jätetään ulko-

puolelle opiskelijan valmius ajatella ja ymmärtää opittavia asioita vaan häntä pidetään 

passiivisena vastaanottajana, joka oppii tottelemaan annettuja ärsykkeitä joko palkkion 

toivossa tai rangaistuksen pelossa. Behavioristinen suuntaus jäi kognitiivisen oppimiskäsi-

tyksen jalkoihin 1960 -luvulta lähtien, koska alettiin kiinnittää huomiota opiskelijoiden mie-

lessä tapahtuviin prosesseihin sen sijaan, että oppimista olisi ohjailtu pelkästään ulkoisilla 

ärsykkeillä.  Kognitiivinen ihmiskäsitys korostaa sitä, että oppija prosessoi saamansa tie-

don. Oppiminen on aktiivista, jolloin oppija tekee havaintoja, valikoi ja omaksuu annettua 

tietoa.  Humanistisessa oppimiskäsityksessä puolestaan painotetaan oppijan kokemuksia 

ja kykyyn arvioida omia kokemuksiaan. Tavoitteena humanistisessa oppimisessa on it-

sensä toteuttaminen ja minän kasvu. Humanistinen oppimiskäsitys eroaa kognitiivisesta 

oppimiskäsityksestä siten, että kokemuksellisuus tuo syvemmän ulottuvuuden opitun si-

säistämiselle. Tällöin oppiminen ei ole vain tiedon aktiivista prosessointia vaan se vaikut-

taa oppijaan myös tunteiden ja aistimusten kautta. Konstruktivismissa on kyse tiedon ak-

tiivisesta käsittelystä siten, että oppija rakentaa opitun tiedon uudelleen eikä se siirry suo-

raan annettuna opettajalta oppijalle. Tällöin oppijan aikaisemmat tiedot, käsitykset sekä 

kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka oppija havaitsee opittavan asian ja kuinka hän sitä 

tulkitsee. Tietojen karttuessa opiskelija tulkitsee taitavammin erilaisia tilanteita ja saa-

maansa palautetta ja muokkaa jälleen oppimaansa. Kaikki elämän aikana koettu muun-

tautuu tiedoksi, joka vaikuttaa seuraavan asian oppimiseen. Oppimiskäsitykset on havain-

nollistettu kuviossa 3. (Kupias 2001, 24–26; Rauste – Von Wright ym. 2003, 17; 50; Vuo-

rinen 2001, 3.)  
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Kuvio 3. Oppimiskäsitykset 

 

Ihminen taltioi ja tulkitsee keräämäänsä tietoa omasta minästään sekä ulkoisesta maail-

masta ja rakentaa tämän kautta maailmankuvaansa ja käsitystä itsestään osana tätä ku-

vaa. Tämä ohjaa ihmisen toimintaa ja oppimista. Maailmankuva rakentuu siitä, mitä ihmi-

nen on elämänsä aikana kokenut, havainnut, ajatellut, oppinut ja tuntenut. Maailmankuva 

säätelee ihmisen toimintaa ja hän tulkitsee saamaansa uutta tietoa maailmankuvansa 

perusteella.  Se muokkautuu koko elämän ajan niin arjessa kuin koulutuksessa opitun 

tiedon perusteella. (Rauste – Von Wright ym. 2003, 39–42, 50.)  

 

Minäkäsitys on keskeinen osa yksilön maailmankuvaa. Se muodostuu ihmisen käsitykses-

tä itsestään, suhteesta ympäröivään todellisuuteen, arvoihin ja tavoitteisiinsa sekä siihen 

minkälaisen suhteen hän pyrkii ulkomaailmaan saavuttamaan. Minäkäsitys rakentuu sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa, jolloin yksilö saamansa palautteen mukaan voi pohtia 

omaa ymmärtämistään, motiivejaan sekä tietojaan verrattuna muiden tietoihin ja toimin-

taan. Ihmisen sisäiset mallit, skeemat, muodostuvat ihmisen aikaisempiin kokemuksiin 

perustuvista tiedoista, taidoista ja asenteista. Skeemojen kautta ihminen tulkitsee ympä-

ristöstään tekemiään havaintoja. Kun oppija havainnoi ympäristöstään jotakin sellaista, 

joka on ristiriidassa hänen sisäisen mallinsa kanssa, hän pyrkii muuttamaan skeemaansa 

uuden tiedon avulla. (Rauste – Von Wright ym. 2003, 43–45; Vuorinen 2001, 3-7.)  

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuskokonaisuus on pyritty ra-

kentamaan Suomen Urheiluopiston liikuntaneuvojiksi opiskelevia opiskelijoita palvelevak-

si. Opiskelijat ovat iältään 17 -25 -vuotiaita ammattikoulun 3.vuosikurssin opiskelijoita.  

Koulutuksessa pyritään ottamaan huomioon heidän oppimishistoriansa ja totutut tapansa 
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oppia. Heidän opiskelunsa ovat olleet prosessinomaisia ja tähdänneet osaamisen kehit-

tämiseen ja ammattiin valmistumiseen.   

 

2.3 Koulutuksen suunnittelu 

Koulutuksella pyritään saamaan aikaan tavoitteellisia muutoksia opiskelijoiden tiedoissa, 

taidoissa, arvoissa, asenteissa sekä motivaatiossa. Kuten edellisessä oppimista käsittele-

vässä luvussa todettiin, nykyisen vallalla olevien oppimiskäsitysten mukaan oppiminen on 

aktiivinen prosessi, jossa opiskelija rakentaa jo oppimansa päälle uutta tietoa tai taitoa. 

Tämän vuoksi opiskelijoilla täytyy olla koulutuksen alusta saakka tiedossa kokonaiskuva 

asioista, joita koulutuksen aikana tullaan käsittelemään. Se helpottaa oppimisen tavoittei-

den asettamista, antaa opiskelijoille mahdollisuuden reflektoida heti koulutuksen alussa jo 

ennakkoon osaamiansa asioita ja suhteuttaa niitä tulevaan koulutukseen sekä koulutuk-

sen edetessä nivoa koulutuksen aikana opittuja asioita yhteen. (Kupias 2007, 38–40; 49–

60; Rauste – Von Wright ym. 2003, 17, 39–42.) 

 

Koulutus on tärkeää luoda niin, että kokonaisuus palvelee tavoiteltua oppimista. Oppimi-

sen täytyy olla hyvässä tasapainossa sekä haastavaa että onnistumisia tuottavaa. Ope-

tuskokonaisuuden tulisi olla mielekäs, jossa käsiteltävä teema on selkeästi esillä ja opetus 

etenee sen ympärillä loogisesti. Käsiteltävien asioiden tulisi olla toisiinsa linkittyneitä ja 

opiskelijoiden täytyisi koko koulutuksen ajan ymmärtää, miten ja miksi asiat ovat toisiinsa 

sidoksissa. Oppimiseen kannustavan ilmapiirin saa rakennettua mielenkiintoisesta, vaihte-

levasta ja innostuneesta opettamisesta, jossa näkyvillä on molemminpuolinen arvostus ja 

vuorovaikutus sekä opetustilanteiden jännittämättömyydestä, joissa jokaisella on mahdol-

lisuus olla oma itsensä. (Kupias 2007, 64–66; Vuorinen 2001, 39.)  

 

Motivaatio on tärkeää oppimisen ja koulutuksen onnistumisen kannalta. Motivaatio voi olla 

opiskelijalle tiedostettua tai tiedostamatonta ja se tulee esille opiskelijan tavoitteissa. Op-

pimista ja motivaatiota säätelee se, mitä oppija tekee ja minkälaista palautetta hän siitä 

saa. Tämä lisää tai vähentää opiskelijan motivaatiota ja vaikuttaa näin oppimiseen. Moti-

vaatio voi olla ulkoista, jolloin opiskelijan motivaatio herää ulkoapäin tulevasta tekijästä, 

kuten esimerkiksi palkkiosta, opiskeluissa etenemisestä tai palautteesta. Sisäinen moti-

vaatio puolestaan tulee yksilön sisäisestä halusta tehdä ja toimia, esimerkiksi oppimisteh-

tävän ollessa mieluisa tai ihmisen saadessa iloa tekemästään työstä ilman ulkoista palk-

kiota. (Rauste – Von Wright ym. 2003, 50–59.)  

 

Oppimistavoitteet ovat aluksi asetettu opettajan ja tilaajan toimesta, jolloin määritellään, 

minkälaista koulutusta tarvitaan ja mihin tarpeeseen. Tavoitteiden pohjalta suunnitellaan 
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koulutuksen ohjelma ja sisältö. Koulutuksen tavoitteita voidaan muokata tai syventää yh-

dessä opiskelijoiden kanssa, jolloin koulutus saadaan kohtaamaan opiskelijoiden tarpeet. 

(Kupias 2007, 55–57.)  

 

Opettajalle oppimisen ensimmäisenä tavoitteena voi olla opiskelijoiden tietopohjan lisää-

minen, jotta uuden oppiminen saadaan liikkeelle tehokkaasti ja se saadaan suunnattua 

kohti koulutuksen tavoitteita.  Kun opiskelijat ovat sisäistäneet uuden tietopohjan opettaja 

voi luoda oppimistilanteita, jotka mahdollistavat opiskelijoille uuden tiedon omakohtaista-

misen. Omakohtaistaminen auttaa opiskelijaa ymmärtämään käsiteltävää aihetta sekä 

avaa uusia näkökulmia opittavasta asiasta. Omakohtaistaminen voi tapahtua pohdinnan ja 

keskustelun tasolla tai olla konkreettista toimintaa erilaisten opetusmenetelmien kautta. 

Kun opiskelijat hallitsevat annetun informaation sekä tiedollisesti että taidolliset, heillä on 

hyvät valmiudet soveltaa sitä tuleviin käytännön tilanteisiin tai syvemmälle tähtäävään 

oppimiseen. Opiskelijan tulee arvioida oppimaansa aktiivisesti, jotta soveltaminen on 

mahdollista. Kun opiskelijat ovat päässeet tarpeeksi pitkälle oppimisprosessissa, he pys-

tyvät irtautumaan heille annetusta tiedosta ja punnitsemaan sitä uudelleen. Tällöin syntyy 

uusia ideoita ja sovelluksia toimia. Kaikki edellä esitellyt vaiheet ovat palautuvia, toisiaan 

tukevia ja ne uusiutuvat oppimisprosessin aikana uudestaan (kuvio 4). (Kupias 2007, 38–

39; 49-60.) 

 

 

 

Kuvio 4. Oppimisen vaiheet.  
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Koulutuksen suunnittelussa olennaisena osana on koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 

ennen koulutusta, koulutuksen aikana sekä sen jälkeen. Koulutuksen alkuarviointi auttaa 

asettamaan tavoitteita, joita voidaan tarkastella koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana 

tehdyllä arvioinnilla koulutusta voidaan kehittää kohti alussa asetettuja tavoitteita ja koulu-

tuksessa käytettyjä toimintatapoja voidaan muuttaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisem-

miksi. Koulutuksen jälkeen prosessia ja sen vaikuttavuutta voidaan arvioida asetettujen 

tavoitteiden pohjalta. (Rauste – Von Wright ym. 2003, 178–188.)  

 

Koulutustilan järjestäminen sekä koulutusvälineiden suunnittelu ja niiden käyttö ovat iso 

osa sitä, kuinka koulutuksessa virittäydytään vuorovaikutukseen ja koulutusmenetelmiin. 

Luentomaisesti järjestetyssä tilassa, jossa kouluttaja on edessä ja opiskelijat katsovat 

kohden kouluttajaa rajoittaa vuorovaikutuksen syntymistä opiskelijoiden kesken ja vuoro-

vaikutus suuntautuu ainoastaan kouluttajaan. Jos tila on rakennettu valmiiksi pienryhmiin, 

tulee osallistujille väistämättä otettua kontaktia toisiinsa, pienryhmätyöskentely on helppo 

aloittaa ja pienemmässä ryhmässä on mahdollista saavuttaa nopeasti turvallisuuden tun-

ne. Jotteivat pienryhmät klikkiydy liikaa, niitä voidaan vaihdella koulutuksen aikana, jolloin 

kaikki joutuvat työskentelemään kaikkien kanssa. Hevosenkenkämallissa, jossa opiskelijat 

istuvat U:n muotoisessa muodostelmassa, he näkevät kouluttajan sekä toisensa, joka 

tekee ryhmästä yhtenäisen ja rohkaisee keskusteluun. Koulutuksessa käytettävät välineet 

auttavat koulutettavan asian havainnollistamisessa sekä tehostavat oppimista. Valittavan 

välineen tulee tukea kulloistakin opetettavaa asiaa ja se tulee valita harkiten ja tarkoituk-

senmukaisesti. (Kupias 2007, 31, 44–49.)  

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuskokonaisuudessa käytetään 

vuorotellen uuden tietopohjan luomista ja sen viemistä omakohtaisuuteen ja jokaisen kou-

lutuskerran lopuksi opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja antavat sisällöstä palautetta. 

Koulutuksen jälkeen opiskelijat kokeilevat ja soveltavat oppimaansa todellisuudessa ohja-

tussa ympäristössä, jossa asiakkaina ovat maahanmuuttajataustaiset asiakkaat Koulutus-

keskus Salpauksen Valma-luokalta. Asiakkaille toteutettua luontoliikuntaryhmää on opin-

näytetyön ulkopuolelle jäävä osa (kuvio 5). 
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Kuvio 5. Koulutuksen eteneminen 

 

Koulutuksen alussa käydään yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi mitä Mun juttu – Meidän 

Tulevaisuus -hanke koskee, mikä on heidän osuutensa Suomen Urheiluopiston osatoteu-

tuksessa, mikä on tulevan koulutuksen aikataulu ja mitkä ovat koulutuksen tavoitteet. Tä-

mä antaa opiskelijoille kokonaiskuvan tulevasta prosessista ja he pystyvät reflektoimaan 

jo osaamaansa sekä miettimään, minkälaista ammattitaitoa koulutuksen kautta pyritään 

saamaan. Kokonaisuuden läpikäyminen auttaa heitä ymmärtämään koulutuksen teemat ja 

niiden linkittäytymisen toisiinsa.  

 

Koulutuksen tavoitteet on asetettu ensin hankkeen yleisten tavoitteiden kautta, jonka jäl-

keen niitä on tarkennettu koulutusta palvelevaksi. Tavoitteita tarkennetaan koulutuksen 

aikana vielä opiskelijoille henkilökohtaisiksi ja heidän ammatillista kasvuaan tukeviksi.  

 

Hankkeen tavoitteita ovat 

- Tunnistaa nuorten omia voimavaroja 

- Tukea nuorten kasvua kestävän yhteiskunnan jäseniksi 

- Edistää osallistujien itsetuntemusta, itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja 

- Kannustaa näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskun-

nassa 

- Vahvistaa nuorten parissa toimivan palveluverkoston yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja 

resurssien yhteiskäyttöä 



 

 

14 

- Kehittää uudenlaisia toimintatapoja ja saada nuorten ääni kuuluville palveluverkos-

ton keskuudessa 

- Tuottaa tietoa nuorten elämis- ja arvomaailmasta 

- Arvioidaan pilottitoiminnan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan, 

työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin 

(Mun juttu 2015, 6-7.) 

 

Näistä tavoitteista opinnäytetyön koulutuskokonaisuus vastaa erityisesti hankkeen neljään 

ensimmäiseen tavoitteeseen. Koulutuksen aikana nuorten tulee tunnistaa omaa oppimis-

taan sekä jo hallitsemiaan taitoja. Asennekasvatuksella syrjäytyneistä ja maahanmuuttajia 

kohtaan edistetään opiskelijoiden kasvua kestävän yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus on 

vahvasti vuorovaikutteinen, joten sillä pyritään kehittämään opiskelijoiden vuorovaikutus-

taitoja sekä toiminnallisten menetelmien kautta vahvistamaan itsetuntemusta.  

 

Koulutuksen omia tavoitteita ovat muun muassa, että opiskelijat oppivat uusia ammatillisia 

taitoja, kehittävät tietämystään suomalaisen luonnon erityispiirteistä ja jokamiehenoikeuk-

sista, ymmärtävät omaa suhdettaan suomalaiseen luontoon, hankkivat projektitaitoja ja 

ohjausharjoittelutaitoja ja tutustuvat uuteen kohderyhmään ja sen kanssa työskentelyyn. 

Ennalta asetettujen tavoitteiden lisäksi opiskelijat asettavat itselleen henkilökohtaisia am-

matillisia tavoitteita.  

 

Koulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille uutta tietoa sekä vaikuttamaan heidän 

asenteisiinsa. Koulutus on rakennettu tarpeeksi haastavaksi opiskelijakohderyhmä huo-

mioon ottaen, mutta sisällöllisesti niin, että opiskelijat tulevat saamaan koulutuksen kautta 

onnistumisia vaihtelevien opetusmenetelmien kautta.  

  

Opetuksessa on huomioitu se, että opiskelijat ovat nuoria ja heidän maailmankuvansa on 

kehittymässä. Tämän vuoksi koulutuksen toiminnalliset menetelmät on valittu kannusta-

maan ja vahvistamaan heidän minäkäsitystään sekä avartamaan maailmankuvaa. Koulu-

tuksen aikana pyritään rohkaisemaan opiskelijoita kokeilemaan myös vaihtoehtoisia kei-

noja asiakkaiden ohjauksessa sekä olemaan luovia. Opetusmenetelmiin perehdytään tar-

kemmin alaluvussa 2.6.  

 

Koulutuksen runko ja eteneminen on suunniteltu loogisesti ja teemat toisiaan tukeviksi. 

Koulutuksen opetusperiaatteet ja -menetelmät ovat vaihtelevia ja innostavia, jotta koulu-

tuksesta on saatu rakennettua mielenkiintoinen ja motivoiva kokonaisuus. Koulutus on 

ajallisesti lyhyt, joten teemoja ei voi syventää liian pitkälle. Koulutuksella pyritään anta-

maan asennekasvatuksen lisäksi konkreettisia työkaluja osatoteutuksen tekemiseen oike-
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an asiakasryhmän kanssa. Koulutuksen aikana pyritään vahvaan konkreettiaan, koska se 

palvelee ammattikoululaisten oppimiskäsitystä.  Koulutuksen aikana pyritään saamaan 

aikaan tilanteita, joissa opiskelijat pääsevät samaistumaan aitoon ohjaustilanteeseen ja 

uusien asiakasryhmien kohtaamiseen. Koulutuksen sisältöihin ja niiden tarkoitukseen pa-

neudutaan syvemmin alaluvuissa 2.5. Opetusperiaatteet ja 2.6. Opetusmenetelmät.  

 

Koulutuksen aikana kouluttaja kerää palautetta opiskelijoilta koulutuksen sisällöistä sekä 

opiskelijoiden omasta oppimisesta. Tätä kautta kouluttaja pystyy muokkaamaan koulutus-

ta ja arvioimaan koulutuksen vaikuttavuutta.  

 

2.4 Kouluttajana oleminen 

Kupiaksen kirjassa Kouluttajana kehittyminen (2007) hän esittelee kouluttajalle tarkeitä 

piirteitä ja ominaisuuksia. Nuorilta nuorille – Suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuk-

sessa koulutuksen ohjaa opettaja. Kuitenkin samat piirteet ja ominaisuudet ovat tarkeitä 

sekä ammatillisen opetuksen opettajana, että kouluttajana toimimisessa, joten tässä lu-

vussa opettajan sijaan puhutaan kouluttajan ominaisuuksina käytettyä lähdekirjallisuutta 

mukaillen.  

 

Kouluttajana oleminen ei edellytä tiettyjä luonteenpiirteitä vaan tapaa, jolla kouluttaja suh-

tautuu itseensä, opiskelijoihinsa ja asiantuntemukseensa. Läsnä oleva kouluttaja on vuo-

rovaikutuksessa ja kontaktissa kuulijoidensa kanssa, jolloin koulutus ei ole rutiininomaista 

vaan tuottaa vastavuoroisuudellaan uusia näkökulmia ja tilanteita. Kouluttajan tulee käyt-

tää asiantuntemustaan niin, että hän auttaa opiskelijoita kehittymään ja pääsemään koulu-

tuksen asettamineen tavoitteisiin. (Kupias 2007, 11–16.)  

 

Hyvä kouluttaja arvostaa itseänsä, asiaansa ja kuulijoitansa. Koulutustilaisuudet saavat 

syvyyttä, kun opiskelijoiden osaamista käytetään hyväksi koulutuksen aikana. Jos koulut-

taja arvostaa asiaansa sekä esittää sen innokkaasti ja kiinnostavasti, muuttuu asia muille-

kin mielenkiintoisemmaksi kuin rutiininomaisella ja innostamattomalla esityksellä. (Kupias 

2007, 11–16.)  

 

Hyvään kouluttajaan on helppo samaistua, koska kouluttaja on perehtynyt kuulijoihinsa ja 

heidän taitoihinsa, jolloin hän puhuu kuulijoidensa kieltä ja on samalla taajuudella. Koulut-

taja toimii välittäjänä opiskeltavan asian ja opiskelijoiden todellisuuden välillä. Kouluttajan 

on tärkeää säilyttää nöyryys ja muistaa, ettei ole pönkittämässä omaa egoansa jakamalla 

tietouttaan vaan työskentelemässä opiskelijoita ja heidän tarpeitaan varten. (Kupias 2007, 

11–16.)  
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Kouluttajan on hyvä tietää, millä tasolla opiskelijat tällä hetkellä ovat oppimisessa. Tällöin 

koulutuksen rakentaminen ja tavoitteiden suunnittelu ovat tarkoituksenmukaista jo ennen 

koulutuksen alkamista ja ne saadaan palvelemaan opiskelijoita. (Kupias 2007, 118–124.)  

 

Kouluttajan on tärkeä tukea opiskelijoiden motivaatiota. Jos opiskelijat tulevat koulutuk-

seen omasta tahdostaan heillä on yleensä vahva sisäinen motivaatio. Jos opiskelijoiden 

on pitänyt tulla kurssille joka tapauksessa, on tärkeää, että kouluttaja saa opiskelijat moti-

voituneiksi ja tuotua esille, miksi aihetta opetetaan ja miksi se on opiskelijoille tärkeää ja 

miten se heitä jatkossa hyödyttää. Kouluttajan tulee tarjota opiskelijoille onnistumisia kou-

lutuksen aikana, joka ruokkii opiskelijoiden motivaatiota. Tärkeintä on säilyttää tekemisen 

ilo, jolloin tunnelma ja ilmapiiri pysyvät koulutusta tukevana. (Kupias 2007, 118–124.)  

 

Kouluttajan tulee luoda vuorovaikutuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, jossa antaa mahdolli-

suuden opiskelijoille tuoda esille omaa osaamistaan sekä ajatuksiaan. Vuorovaikutus 

kannattaa aloittaa pienemmissä ryhmissä, joissa on turvallisempaa ja hiljalleen tuoda vuo-

rovaikutus koko ryhmän asiaksi. (Kupias 2007, 128.)  

 

Palaute on tärkeää ihmisen oppimisen ja kehittymisen kannalta. Opiskelijat saavat pa-

lautetta työskennellessään vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sekä erilaisten tehtävien 

kautta, jolloin välitön palaute tulee tehtävän suoriutumisesta. Opiskelija saattaa pystyä 

hyväänkin itsearviointiin, mutta kaipaavat sen vahvistukseksi palautetta kouluttajalta.  

(Kupias 2007, 129–130.)  

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi toteutuksessa Suomen Urheiluopis-

ton Anna Lappalainen toteuttaa koulutuksen opiskelijoille. Hän tuntee opiskelijoiden koulu-

tushistorian Urheiluopistolla ja opintosisällöt, jotka ovat kuuluneet opiskelijoiden koulutuk-

seen. Kouluttajana Lappalainen on kokenut ja innostunut toteutuksen ohjaamisesta opis-

kelijoille sekä osallistunut koulutuksen sisällön suunnitteluun. Yhdessä Lappalaisen kans-

sa on ollut helppo asettaa koulutuksen tavoitteet, koska ne saadaan jo etukäteen jo koh-

taamaan opiskelijoiden osaaminen ja tarpeet. Jotta koulutuskokonaisuus palvelisi myös 

jatkossa Suomen Urheiluopistolla erilaisissa opetuskokonaisuuksissa, on koulutuskoko-

naisuuteen merkattu selvästi jokaisen koulutuksen sekä toimintamenetelmän tavoite.  

 

2.5 Opetusperiaatteet 

Opetusperiaatteet ovat valittuja toimintatapoja ja prosesseja, joiden kautta oppilaan moti-

vaatio säilytetään ja tulokset saavutetaan. Opetusperiaatteet auttavat opettajaa kokonai-
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suuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opettajan suunnitellessa aktivoivaa 

koulutusta, hänen täytyy pitää mielessään jatkuva oppimisprosessi ja tukea sitä valitsemil-

laan periaatteilla. Kouluttajan on tärkeää käyttää vaihtelevasti eri opetusperiaatteita, jotta 

opiskelijan motivaatio ja vireystaso pysyvät korkealla ja mahdollistavat näin tavoitellun 

oppimisen.  Tärkeintä on valita jokaiseen tilanteeseen sopivin opetusperiaate, eikä käyttää 

kerta toisensa jälkeen kouluttajalle itselleen tuttua ja turvallista menetelmää. (Kupias 

2007, 125; Vuorinen 2001, 39–40.) 

 

Opetusperiaatteiden valintaan vaikuttavat oppimiselle asetetut tavoitteet. Tavoitteet voi-

daan jakaa kolmeen erilliseen kategoriaan: tiedon ja ymmärryksen tavoitteet, asenteiden 

ja kokemusten tavoitteet sekä taitojen ja valmiuksien tavoitteet. (Vuorinen 2001, 68–73.)  

 

Tavoitteiden lisäksi opetusperiaatteiden valintaan vaikuttavat:  

- opiskelijoiden kehitystaso 

- kouluttajan taidot ja valmiudet 

- ryhmän tottumukset 

- motivaatio   

- ulkoiset resurssit 

- ryhmän vireystila  

(Vuorinen 2001, 68–73.)  

 

Eri opetusperiaatteita ovat: 

- havainnollistaminen ja konkretisointi 

- aktivointi 

- vaihtelu 

- palaute 

(Vuorinen 2001, 39.) 

 

2.5.1 Havainnollistaminen 

Havainnollistamisella tarkoitetaan opetusta, jossa käytetään oppijan kaikkia aisteja opetet-

tavan asian havaitsemiseen. Oppimisen kannalta on tärkeää, että oppija saa käyttää 

mahdollisimman monia aisteja samanaikaisesti oppimiseen. Oppimisen tehokkuus kas-

vaa, mitä enemmän aisteja on oppijalla käytössä (kuvio 6). (Vuorinen 2001, 41–47.)  
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Kuvio 6. Havainnollistamisen vaikutus oppimiseen, Vuorinen 2001 

 

Konkreettinen opetus tarkoittaa opetusta, jossa opetetut asiat ovat lähellä elettyä todelli-

suutta, jolloin oppimiseen käytetään kokemuksellisuutta. Konkreettisen opetuksen vasta-

kohta on abstrakti opetus, jossa kerrotaan todellisuudesta, mutta sitä ei käytännössä koe-

ta eli niin kutsuttu teoriaopetus. Oppiminen on usein yhdistelmä konkreettisia ja abstrakte-

ja työskentelymuotoja.  Mitä korkeammalla abstraktitasolla oppiminen tapahtuu, sitä 

enemmän sovelluksia sen jälkeen opiskelijalle aukeaa. Kuitenkaan abstraktius ei saa olla 

liian korkealla tasolla, jotta opiskelijan kokemukset eivät ole liian kaukana käsitellystä teo-

riasta. Käytäntöön tähtäävässä opetuksessa nämä kaksi asiaa liikkuvat opetuksessa vuo-

rotellen. (Vuorinen 2001, 41, 48–49.)  

 

Erityisesti nuoret kaipaavat aktiivista tekemistä, jossa voivat ajattelun lisäksi käyttää aktii-

visesti kehoaan. Työrauhan ja motivaation saa oppistilanteessa säilytettyä on järjestää 

oppiminen aktiivisen ja toiminnallisen toiminnan kautta, jolloin he saavat ilmaista itseään 

sanallisen toiminnan lisäksi fyysisesti. (Vuorinen 2001, 181.)  

 

Induktiivisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, joka lähtee liikkeelle yksityiskohdasta ja 

etenee kokonaisuuden hahmottamiseen. Usein ihmiset kokevat, että heille tapahtuneet 

asiat ovat kiinnostavimpia, joten ne tarjoavat hyvän lähtökohdan suurempienkin asioiden 

käsittelyyn. Tämä motivoi perehtymään opetettavan aiheen teoriaan ja käsittelemään ope-

tettavaa asiaa. Omasta kokemuksesta aloitettu oppiminen herättää kiinnostuksen myös 
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muiden kokemuksiin ja tarjoaa vertailukohtaa omille ajatuksille ja aikaisemmin opituille 

asioille. (Vuorinen 2001, 41–45.)  

 

Induktiivisen lähestymistavan vastakohta on deduktiivinen lähestymistapa. Deduktiivises-

sa mallissa käsitellään ensin yleinen periaate tai teoria, jota tuodaan vähitellen lähemmäs 

opiskelijoiden omaa elämäntilannetta. Tätä mallia on hyvä käyttää, jos oppimisympäris-

tössä ei ole rakentunut vielä luottavainen ja turvallinen ilmapiiri ja asioita on hyvä opiskella 

hieman kauempaa. Tällöin asiaa käsitellään omista lähtökohdista, mutta periaatteen tasol-

la ei niinkään henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tiedollisesti painottuvien asioiden 

opettamisessa on yleensä tarkoituksenmukaisempaa ottaa lähtökohdaksi deduktiivinen 

lähestymistapa, jota sitten harjoitusten avulla sovelletaan käytännön tilanteisiin. (Vuorinen 

2011, 45–47.)  

 

2.5.2 Aktivointi 

Oppijan aktiivisuus riippuu siitä, minkälainen rooli hänelle annetaan oppijana ja minkä hän 

ottaa vastaan suhteessa työskentelyyn. Aktivointi voi tapahtua:  

 

- älyllisellä aktivoinnilla (äly, ymmärrys, ajattelu) 

- elämyksellisellä aktivoinnilla (tunne, kokemus, asenteet) 

- toiminnallisella aktivoinnilla (toiminta, harjoittelu) 

 

Koulutuksen tavoitteista sekä opetustilanteiden konkreettisuudesta riippuu se, minkälaisel-

la aktivoinnilla saavutetaan paras tulos koulutustilanteessa. Jos tavoitteet ovat tiedollisia, 

voidaan käyttää ongelmanratkaisutehtäviä ja yhteisiä pohdiskeluja. Jos tavoitteilla pyritään 

asenteellisiin muutoksiin, voidaan opetusperiaatteina käyttää erilaisia ajatteluun kannus-

tavia tehtäviä, kokemuksellista käsittelyä sekä runsasta vuorovaikutusta. Jos tavoitteet 

ovat taitojen harjoittelussa, voi olla tarkoituksenmukaista käyttää toiminnallista aktivointia. 

(Vuorinen 2001, 50–53.)  

 

2.5.3 Vaihtelu 

Dynaaminen työskentely muodostaa sujuvan kokonaisuuden. Siinä ensin lataudutaan ja 

orientoidutaan työskentelyyn esimerkiksi ”lämmittelevillä” harjoituksilla ja motivaation he-

rättelyllä, jonka jälkeen puretaan ja aktivoidaan lataus työskentelyyn ja lopuksi kootaan 

opittu yhteen. Aktiivisen työskentelyn väliin tulee tarjota oppijalle lepoon ja mietiskelyyn 

sopivia hetkiä. (Vuorinen 2001, 53.)  
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Jotta opiskelijoilla saataisiin taattua oppimisille optimaalisin vireystaso, on tärkeää rytmit-

tää oppituntia. Paras vireystila on melko heti aloituksen jälkeen ja paras aika oppimisen 

sisäistämiselle vireyden kannalta aamupäivällä. Tunnin aloitus on merkittävä, koska se 

antaa suuntaa vireystilan ja toiminnan huipulle. Vireystilaa saadaan pidettyä yllä vaihtele-

villa opetusmenetelmillä, koska yksi työskentelymenetelmä ei kykene ottamaan huomioon 

kerralla opiskelijan ajattelua, tunteita ja toiminnallisia valmiuksia. (Vuorinen 2001, 53–55, 

73–75.) Opetusmenetelmiin pureudutaan tarkemmin alaluvussa 2.6. Opetusmenetelmät.  

 

2.5.4 Palaute 

Palautetta tulisi kerätä jokaisen opetustilanteen jälkeen. Palautteella pystytään arvioimaan 

opetuksen kautta siirtyneitä tietoja, taitoja ja muuttuneita asenteita, pystytään motivoi-

maan opiskelijoita sekä auttamaan opiskelijoita ratkaisuissa ja valinnoissa. Palautteella 

kouluttaja saa tietoa työskentelystään ja opiskelija osallistumisestaan ja oppimisestaan. 

Palautteen avulla kouluttaja voi muokata opettamistaan sekä koulutussisältöjä ja opiskelija 

saa lisämotivaatiota ja pystyy reflektoimaan omaa työskentelyään. Palautetta voi hankkia 

työskentelyn aikana havainnoimalla, tenteillä tai palautelomakkeilla- ja keskusteluilla.  

(Vuorinen 2001, 58–62.)  

 

2.5.5 Opetusperiaatteiden käyttö opinnäytetyössä 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuskokonaisuudessa on käytet-

ty vaihtelevasti ja tiedostetusti erilaisia opetusperiaatteita, jotta päästäisiin tavoiteltuihin 

oppimistavoitteisiin. Liitteinä olevat koulutussuunnitelmat löytyvät kokonaisuudessaan 

liitteistä:  

 

- Liite 1. Koulutussuunnitelma 1 

- Liite 10. Koulutussuunnitelma 2 

- Liite 14. Koulutussuunnitelma 3 

 

Koulutussuunnitelmissa on näkyvissä, mitä koulutusperiaatteita on käytetty missäkin koh-

taa koulutusta ja miksi.  Opetusperiaatteet on jaoteltu koulutussuunnitelmissa opetusperi-

aatteiden mukaisesti taulukkoon. Taulukoista käy selville 

 

- mikä on opetuksen tavoite (Tiedon ja ymmärryksen tavoitteet, asenteiden ja ko-

kemusten tavoitteet, taitojen ja valmiuksien tavoitteet)  

- onko kulloinenkin opetusmenetelmä abstrakti (A) vai konkreettinen (K) 

- onko aihetta lähestytty deduktiivisesti (D) vai induktiivisesti (I) 
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- millä tavoin opiskelijoiden vireyttä aktivoidaan (Ä=älyllinen aktivointi, äly, ymmär-

rys, ajatteleminen, uusien asioiden tiedostaminen, ongelmanratkaisu, E= elämyk-

sellinen aktivointi, asenteen muutos, ajattelu, kokemuksellinen käsittely, runsas 

vuorovaikutus, T= toiminnallinen aktivointi, toiminta, taitojen harjoittelu) 

- minkälaista vuorovaikutusta opetustilanteessa käytetään 

- mikä on koulutuskerran dynaaminen rakenne (O=orientoituminen, lämmittely, mo-

tivaation herättäminen, A=puretaan ja aktivoidutaan työskentelyyn, K= kootaan se, 

mitä ollaan opittu, L= lepo ja mietiskely).  

 

Taulukkoon on merkitty myös kussakin opetustilanteessa käytetty opetusmenetelmä, mut-

ta ne avataan tarkemmin alaluvussa 2.6. Opetusmenetelmät.  

 

Koulutuksen kohderyhmänä toimivat opiskelijat ovat tottuneet aikaisempien opiskeluiden-

sa aikana käytännönläheiseen ja vaihtelevasti aktivoiviin työtapoihin. Ryhmälle luontaisin 

tapa oppia on konkreettisin opetusperiaattein höystetty aktiivinen kokonaisuus. Tämän 

vuoksi koulutuskokonaisuus on opetusperiaatteidensa puolesta suunniteltu tukemaan 

ammattikoulutaustaisten opiskelijoiden oppimista.  Luonnollisesti koulutuksessa käytetään 

uuden asian opettelussa myös abstrakteja opetusperiaatteita, mutta luentomainen osuus 

pyritään jättämään mahdollisimman pieneksi, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman toi-

minnallinen ja aktivoisi aisteja sekä antaisi monipuolisesti ärsykkeitä. 

 

Koulutuksessa induktiivinen ja deduktiivinen oppimisperiaate vuorottelevat aina koulutet-

tavan aiheen ja tilanteen mukaan. Joissakin aiheissa on hyvä, että lähdetään liikkeelle 

yleiseltä tasolta, jotta opiskelijan on helppo ottaa uusi kokonaisuus haltuun tai käsitellä 

tunnetasolla vaikeaa asiaa etäältä ennen henkilökohtaista syventämistä. Toisissa asioissa 

on hyvä aloittaa henkilökohtaiselta tasolta, jolloin opiskelija saa heti otteen käsiteltävästä 

asiasta ja voi peilata sitä henkilökohtaiseen kokemukseensa.   

 

Koulutussuunnitelmissa on näkyvillä, kuinka opiskelijoiden vireystasoa aktivoidaan koulu-

tuksen eri vaiheissa ja kuinka dynaaminen työskentely on jaettu loogisiin osioihin, jossa 

ensin orientoidutaan aiheeseen, tämän jälkeen puretaan aktiivisuus ja lopulta kootaan 

opittu yhteen. Rakennetta on käytetty hyväksi läpi koulutuksen. Koulutussuunnitelmasta 

käy myös ilmi, minkälaista aktivointia missäkin osuudessa käytetään. Opetusmenetelmiä 

vaihdellaan koulutuksen aikana tavoitteen ja toiminnan mukaan ja aktivointi on rakennettu 

mahdollisimman monipuoliseksi, jotta opiskelijoiden vireystaso pysyy hyvänä ja motivaatio 

korkealla intensiivisen opiskelun aikana.  
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Ensimmäisen koulutuskerran aiheina ovat hankkeen, koulutuksen ja toteutuksen esittely, 

syrjäytyminen sekä luonnon käyttö kasvatuksen apuna.  

 

Koulutuksen ensimmäinen osuus käsittelee koulutuksen sisällöllisiä asioita, tavoitteita ja 

aikatauluja. Tämän osuuden tavoite on puhtaasti tieto- ja ymmärryspohjainen. Koulutus 

aloitetaan abstraktisella tasolla hankkeen esittelyllä, koulutusten ja opiskelijoiden toteu-

tuksen esittelyllä PowerPointia hyödyksi (liite 5) käyttäen. Samalla käsiteltävät aiheet py-

syvät deduktiivisella tasolla, jolloin ne ovat opiskelijoille vielä kaukaisia ja ulkoa esiteltyjä.  

Tämän jälkeen aikataulu sekä tavoitteet käydään läpi opiskelijoiden kanssa konkreettisesti 

jaettavilla ja täydennettävillä materiaaleilla (liitteet 3 ja 4). Koulutus muuttuu tätä kautta 

induktiiviseksi, koska opiskelija joutuu miettimään koulutusta henkilökohtaisella tasolla 

sekä asettamaan itsellensä henkilökohtaisia tavoitteita. Opiskelijoiden oletettu vireystila on 

hyvä koulutuksen alussa. Heitä kuitenkin aktivoidaan älyllisellä aktivoinnilla antamalla tie-

toa hankkeesta ja koulutuksesta. Koulutuksen ensimmäinen osio keskittyy täysin orien-

toimaan opiskelijoita koko hankkeeseen ja etenee opettajajohtoisesti (kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Ensimmäisen koulutuskerran ensimmäinen osuus  

 

Ensimmäinen koulutuskerta jatkuu aiheella syrjäytyminen. Koulutusosan tavoite on tietoon 

ja ymmärrykseen liittyvät asiat sekä asenteisiin ja kokemuksiin liittyvät tavoitteet. Koulutus 

etenee konkretian ja abstraktin vaihtelulla. Opettaja antaa ensin opiskelijoille tarvittavan 

tietopohjan syrjäytymisestä PowerPointilla (liite 6), jotta opiskelijat saavat kuvan asiasta 

abstraktilla tasolla ja tämän jälkeen syventävät ymmärrystään opitusta asiasta konkretian 

puolelle toiminnallisten menetelmien kautta. Tässä osassa konkreettiset menetelmät ovat 

Yhteiskunnassa -peli (liite 7), tapauskertomuksiin (liite 8) tutustuminen sekä niiden purku 

keskustelun kautta. Tämän jälkeen opettaja koostaa teeman yhteen.  Tämä osa koulutus-

ta vaihtelee deduktiivisen ja induktiivisen opetusperiaatteen välillä. Syrjäytymistä käsitte-

levä PowerPoint, Yhteiskunnassa -peli sekä tapauskertomukset pysyvät opiskelijoille 
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deduktiivisella tasolla, jossa käsitellään muiden ihmisten tarinoita. Induktiiviselle tasolle ne 

tulevat vasta purkukeskustelujen kautta, jossa opiskelijat vertaavat oppimaansa omaan 

elämäänsä ja kokemuksiinsa. Syrjäytyminen käydään älyllisen ja elämyksellisen aktivoin-

nin yhdistelmällä. On tärkeää, että opiskelijat saavat tietoa syrjäytymisestä, mutta asen-

nekasvatuksen vuoksi koulutuksessa haluttiin painottaa myös elämyksellistä opetusperi-

aatetta. Tällöin opiskelijoiden täytyy eläytyä heille annettuihin rooleihin ja toiminta herättää 

aktiivisesti ajattelemaan käsiteltävää aihetta.  Tämän jälkeen aihetta syvennetään älyllisel-

lä aktivoinnilla tapauskertomuksia lukemalla ja käsittelemällä. Lopulta opiskelijat saavat 

kuvan heidän omista ajatuksistaan, mahdollisesti muuttuneista asenteistaan sekä tiedolli-

sen pohjan aiheeseen. Aihe käsitellään loogisessa dynaamisessa järjestyksessä, jossa 

ensin orientoidutaan aiheeseen opettajajohtoisesti, jonka jälkeen orientoituminen puretaan 

toiminnallisen menetelmän kautta ja koostetaan lopuksi yhteen keskustelun sekä kokoa-

van PowerPointin kautta (kuvio 8.)  

 

 

Kuvio 8. Ensimmäinen koulutuskerta, toinen osuus.  

 

Ensimmäinen koulutuskerta päättyy aiheeseen Luonto ja kasvatus. Osion tavoitteet ovat 

tiedon ja ymmärryksen tavoitteita. Osiolla pyritään siihen, että opiskelija ymmärtää, miten 

liikuntaa voi käyttää kasvatuksen välineenä ja miten se eroaa luontoliikunnasta. Koulutus-

osiossa liikutaan jatkuvasti konkretian tasolla. Teoriaopetus on rakennettu toiminnallisten 

ja aktiivisten menetelmien sisään toiminnassa ”Luonto ja kasvatus -taulukko” (liite 9). Toi-

sessa toiminnassa opiskelijoiden tulee keksiä leikki annetuista luonnosta löytyvistä väli-

neistä. Kumpikin konkreettinen toiminta puretaan kysymyksillä, jotka ovat ominaisia elä-
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myspedagogiselle lähestymistavalle. Luonto ja kasvatus osio alkaa deduktiivisella opetus-

periaatteella, kun opiskelijat tekevät teoreettisen taulukon luontoon ja kasvatukseen liitty-

västä käsitteistöstä ja sanastosta. Tämän jälkeen kaikki käsiteltävä on induktiivista ja kä-

sittelee opiskelijan omia tunteita, ajatuksia, kokemuksia ja elämyksiä toiminnan aikana. 

 

Luonto ja kasvatus -aiheeseen lähdetään liikkeelle puhtaasti älyllisen aktivoinnin kautta, 

koska on tärkeää, että opiskelijat hallitsevat aiheeseen liittyvän käsitteistön ja ymmärtävät 

luontoliikunnan sekä elämyspedagogiikan eron. Tämän jälkeen jatketaan ”leikin keksimi-

sellä”, joka on toiminnallista aktivointia. Tässä opiskelijat harjoittelevat käytännön taitoja 

tulevaa toteutusta varten käyttämällä hyödyksi luonnon välineitä. Tämän jälkeen toiminta 

puretaan älyllisellä aktivoinnilla ja keskustelulla, jonka kautta opiskelijat ymmärtävät toi-

minnallisen menetelmän merkityksen oppimisen kannalta.  

 

Luonto ja kasvatus -aihetta etenee dynaamisesti samassa järjestyksessä kuin koulutuk-

sen syrjäytymisaiheeseen liittyvä osio. Ensiksi aiheeseen orientoidutaan tiedollisella teh-

tävällä, jonka jälkeen aktivoidaan opiskelijat käsittelemään aihetta. Tämän jälkeen opittu 

kootaan yhteen (kuvio 9).  

 

Kuvio 9. Ensimmäinen koulutuskerta, kolmas osuus. 

 

Toisella koulutuskerralla koulutuksen aiheina ovat luontoliikunta, jokamiehenoikeudet, 

suomalainen luontokulttuuri sekä oma luontosuhde.  

 

Toisen koulutuskerran ensimmäiset aihekokonaisuudet ovat luontoliikunta sekä jokamie-

henoikeudet. Kokonaisuuden opetusperiaatteelliset tavoitteet vaihtuvat taidon ja valmiuk-

sien kautta asenteisiin ja kokemuksiin. Lopulta aihe käsitellään ja kootaan yhteen vielä 

tiedon ja ymmärryksen tavoitteiden mukaisesti. Aihekokonaisuuden tavoitteena on samal-

la esitellä eri luontoliikunnan muotoja opiskelijoille neljän eri leikin kautta sekä antaa työs-

kentelyvälineitä asiakasryhmän ohjaamiseen luontoliikunnan keinoin. Tämän vuoksi aihe-
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kokonaisuudet koulutetaan opiskelijoille käyttäen konkreettisia opetusperiaatteita. Koulu-

tus on pääosin induktiivinen ja lähtee liikkeelle opiskelijoiden henkilökohtaisesta näkökul-

masta. Jokamiehenoikeuksien käsittelyä (liite 12) lähestytään deduktiivisella opetusperi-

aatteella, koska aihe on oletettavasti vieras opiskelijoille. Sitä syvennetään kuitenkin in-

duktiiviselle tasolle henkilökohtaisen jokamiehenoikeuksin liittyvän testin kautta.   

 

Luontoliikunnan osuutta käsitellään toiminnallisen aktivoinnin kautta, jotta opiskelijat saisi-

vat konkreettisia työvälineitä asiakasryhmän kanssa toimimiseen. He pääsevät itse koke-

maan leikin vaikutukset suomalaisesta luonnosta oppimiseen. Viimeinen leikki on ”tuo 

minulle”, jonka jälkeen opiskelijat tekevät leikissä luonnosta keräämistään asioista taulun, 

joka kertoo heidän omasta suhteestaan suomalaiseen luontoon. Toiminta on vahvasti 

toiminnallisuutensa rinnalla myös elämyksellinen (kuvio 10).   

 

Kuvio 10. Toinen koulutuskerta, ensimmäinen osuus.  

 

Toinen aihekokonaisuus käsittelee suomalaista luontokulttuuria ja opiskelijoiden omaa 

luontoidentiteettiä.  

 

Tavoitteena on, että opiskelijat tunnistavat oman kulttuurinsa ja historiansa vaikutukset 

ajatteluunsa, pystyvät nimeämään niitä ja perehtyvät omaan minäänsä. Tämä on tärkeää 

kolmannelle koulutuskerralle lähdettäessä, kun tutustutaan kulttuurisiin eroavaisuuksiin, 

jotta opiskelijat kykenevät ymmärtämään erilaisia toimintatapoja ja ajattelumalleja. Kerran 
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tavoitteet ovat opetusperiaatteellisesti tiedon ja ymmärryksen tavoitteita sekä viimeistä 

kollaasia tehdessä elämyksellisiä ja kokemuksellisia.  

 

Kaikki aiheet koulutetaan opiskelijoille käyttäen konkreettisia opetusperiaatteita, koska 

aihe on jokaiselle henkilökohtainen ja konkreettinen opetus sitoo aiheen jokaisen opiskeli-

jan omaan historiaan, asenteisiin ja tietoihin. 

 

Toisen koulutuskerran aiheet ovat hyvin lähellä opiskelijan omaa kokemusmaailmaa, joten 

koulutuskerralla käytetään pääosin induktiivista opetusperiaatetta. Koulutuskerralla on 

tärkeää, että opiskelijat tunnistavat omaan luontokäsitykseensä ja -suhteeseensa liittyviä 

asioita. Deduktiivista lähestymistapaa käytetään suomalaista luontokulttuuria käsitellessä. 

Se on suuri kokonaisuus, joka juontaa historiansa tiedollisella tasolla pidemmälle kuin 

opiskelijat välttämättä tulisivat ajatelleeksi. Tämän vuoksi aihetta käsitellään ensin näyt-

tämällä opiskelijoille video, joka orientoi aiheeseen ja pitämällä lyhyt PowerPoint -luento 

(liite 13). Tämän jälkeen opiskelijat lähtevät syventämään aihetta induktiivisella tasolla 

assosiaatiokartalla omista ennakkoajatuksistaan suomalaisesta luonnosta ja vievät sen 

omakohtaisiin kokemuksiinsa luomalla kollaasiin omasta luontosuhteestaan ja -

kokemuksistaan ja pohtivat, mistä heidän ajatukset juontavat juurensa. Opiskelijoita akti-

voidaan koulutusosuuden aikana älyllisesti ja elämyksellisesti (kuvio 11.) 

 

 

Kuvio 11. Toinen koulutuskerta, toinen osuus. 

 

Kolmannella koulutuskerralla aiheina ovat maahanmuuttajat ja monikulttuurinen ohjaus.  
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Kolmannen koulutuskerran ensimmäinen osuus käsittelee maahanmuuttajia. Kerran ta-

voitteena on herättää opiskelijoissa heidän ennakkokäsityksiään aiheesta ja mahdollisesti 

muuttaa niitä tietopohjaisen keskustelun ja pohdinnan kautta. Opetusperiaatteelliset ta-

voitteet ovat sekä tiedon että ymmärryksen tavoitteita, että asenteisiin vaikuttamista.  

 

Maahanmuuttajat aiheena on laaja ja herättää opiskelijoissa vahvoja ennakkoajatuksia ja 

asenteita, mutta opetusperiaatteellisesti on aihetta päätetty lähestyä konkretian tasolla. 

Opiskelijat pistetään haastamaan omia näkemyksiään ”haluan ymmärtää” -kuvilla (liite 

17), joissa heille näytetään ajatuksia ja tunteita herättäviä kuvia eri tilanteista. Tämän jäl-

keen ajatukset puretaan ja niistä keskustellaan. Tämä mahdollistaa sen, että opiskelijat 

pääsevät heti aiheeseen sisälle ja käsiksi, jota kautta oppiminen tulee omakohtaisemmak-

si. Tämän vuoksi aiheen käsittelyssä käytetään induktiivista lähestymistapaa, jossa opis-

kelijat joutuvat eläytymään käsiteltäviin asioihin ja tilanteisiin. Aktivointi tapahtuu elämyk-

sellisellä aktivoinnilla. Kerran lopuksi käydään tietopohjaisesti läpi maahanmuuttajiin liitty-

vää sanastoa, joka aktivoi opiskelijoita myös älyllisesti (kuvio 12).  

 

 

Kuvio 12. Kolmas koulutuskerta, ensimmäinen osuus 

 

Kolmannen koulutuksen toinen käsiteltävä aihe on monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen. 

Kerran tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät monikulttuurisia taustoja ja keskeisim-

piä huomioitavia asioita monikulttuurisessa ohjauksessa. Opetusperiaatteelliset tavoitteet 

ovat tiedon ja ymmärryksen tasolla aluksi, kun opettajajohtoisesti käydään abstraktilla 

tasolla läpi PowerPointilla (liite 18) monikulttuurisen ryhmän ohjaamista. Lähtökohta ai-

heeseen on tällöin deduktiivinen. Aihetta lähdetään omakohtaistamaan induktiivisella lä-

hestymistavalla, kun opiskelijat tekevät case-harjoituksia (liite 19), joissa heidän täytyy 

eläytyä tilanteeseen, jossa eteen tulee ongelma monikulttuurista ryhmää ohjatessa. Täl-
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löin opetusperiaatteellinen tavoite on asenteisiin vaikuttavat. Opiskelijoita aktivoidaan kou-

lutuksen toisen osuuden aluksi älyllisesti, tämän jälkeen case-harjoituksia tehdessä elä-

myksellisesti sekä tiedollisesti ja lopuksi kerta käydään läpi pohdinnan kautta älyllisellä 

aktivoinnilla (kuvio 13).  

 

 

Kuvio 13. Kolmas koulutuskerta, toinen osuus 

 

Palautetta kerätään koulutuksen aikana jokaisen koulutuskerran sekä osatoteutuskertojen 

lopuksi. Koulutuksen aikana opiskelijat vastaavat palautelomakkeen kyselyihin ja toteu-

tuksen aikana opiskelijoille pidetään palautekeskustelu toteutuksen jälkeen. Tarkoituksena 

on saada palautetta koulutuskertojen sisällöllisestä onnistumisesta, tiedon siirtymisestä 

sekä aktivoida opiskelijoita arvioimaan omaa oppimistaan sekä sisäistettyjä asioita. Osa 

palautelomakkeiden kysymyksistä on tullut suoraan Mun juttu – Meidän tulevaisuus -

hankkeen puolesta ja osa kysymyksistä on valmisteltu yhdessä Lappalaisen kanssa kos-

kemaan nimenomaan koulutuskokonaisuutta. Palautelomake löytyy liitteestä 4.  

 

2.6 Opetusmenetelmät 

 

Kouluttaja organisoi opiskelua erilaisilla opetusmenetelmillä. Opetusmenetelmät valitaan 

sen mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat opetusperiaatteita. Opetusmenetelmien tulisi olla 

konkreettisia ja vaihtelevia, jotka aktivoivat opiskelijaa, ohjaavat yhteistoimintaan ja ottavat 

opiskelijoiden yksilölliset erot huomioon sekä antavat palautetta kouluttajalle ja opiskelijoil-

le. (Vuorinen 2001, 63.)  

 

Kouluttaja saattaa jämähtää samoihin tuttuihin opetusmenetelmiin, koska saa varmuutta 

niiden käytöstä onnistumisten kautta. Tällöin riskinä on, että kouluttaja käyttää menetel-

miä, vaikka jokin toinen tapa olisi parempi ja tarkoituksenmukaisempi koulutuksen tavoit-

teisiin ja käsiteltävään asiaan nähden. (Kupias 2007, 36.)  
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Koulutustilanteiden tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia. Tavoitteena voi olla, että opiskelijat 

koulutuksen jälkeen ”tietävät asian” eli tunnistavat opetetun asian, kun he kohtaavat asian 

seuraavan kerran. Tavoitteena voi olla, että opiskelijat muistavat asian, eli pystyvät tois-

tamaan opetetun asian. Näihin kahteen tavoitteeseen voidaan päästä, sillä että opiskelija 

on vastaanottavassa asemassa ja kouluttaja antaa tiedon esimerkiksi luennon kautta 

opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena voi olla, että opiskelijat ymmärtävät asian, jolloin 

opetettu sisältö vaatii aktiivista asian työstämistä. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi 

aktivoiva luento, keskustelut, ryhmätyöt sekä pohdintatehtävät. Syvimmälle koulutuksen 

sisällön sisäistäminen menee, kun opiskelijat pystyvät soveltamaan opetettua asiaa. Tä-

män oppimisessa tarvitaan esimerkiksi case-harjoituksia sekä kouluttajan ja opiskelijan 

aktiivista aiheen työstämistä, koska jäljittely ja ulkoa opettelu ei riitä. Sovelletun oppimisen 

voi viedä pidemmälle luovalla oppimisella, jolloin opiskelija tuottaa jotain uutta esimerkiksi 

väittelyiden, aivoriihien ja reflektiivisten ryhmien avulla. (Kupias 2007, 35-38.) 

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutus on rakennettu kokonaisuu-

deksi, joka toteutetaan vaihtelevilla opetusmenetelmillä. Koulutuksen tavoitteet ovat vah-

vasti siinä, että opiskelijat sisäistävät saamansa tiedon ja pystyvät sitä soveltamaan myö-

hemmin toteutettavassa hankkeen osatoteutuksessa Koulutuskeskus Salpauksen oppilail-

le oikeassa ohjaustilanteessa. Opetusmenetelmät on rakennettu tällöin ajatuksia ja asen-

teita herättäviksi, jotta opiskelijat joutuvat aktiivisesti työstämään opetettua sekä case-

kohtaisiksi, jotta opiskelijat saisivat selkeän kuvan kohderyhmästä.  

 

Vuorinen (2001) jakaa kirjassaan Tuhat tapaa opettaa opetusmenetelmät ryhmän koon ja 

vuorovaikutuksen mukaisesti. Ryhmän kokoon vaikuttavat suurryhmätyöskentely, pien-

ryhmäopetus, sekä yksilöllinen työskentely. Vuorovaikutusmuotoja ovat: sanallinen ilmai-

su, kuvallinen ilmaisu, toiminallinen ilmaisu, musiikillinen ilmaisu sekä draamallinen ilmai-

su. (Vuorinen 2001, 65–66.) Opinnäytetyössä ja koulutuksen suunnittelussa on opetus-

menetelmät jaettu näiden mukaisesti ja ne avataan seuraavissa alaluvuissa.  

 

2.6.1 Ryhmätyöskentely 

Ryhmätyöskentelyllä tarkoitetaan työskentelyä, jossa ryhmän jäsenillä on mahdollisuus 

olla tekemisissä kaikkien muiden ryhmäläisten kanssa ja ainakin osa toteutuksesta tapah-

tuu ryhmän ehdoilla. Kouluttaja antaa ryhmäläisille ohjeet toiminnasta ja jättää suoritusta-

van sekä työnjaon ainakin osittain ryhmän vastuulle. Opettaja seuraa ryhmän toimintaa ja 

auttaa toiminnassa, jos ryhmä sitä tarvitsee. (Vuorinen 2001, 92–93.)  

 



 

 

30 

Pienryhmän toiminnan tavoitteet voivat olla tehtävä- tai prosessiorientoituneita. Tehtävä-

tavoitteet ovat ryhmän työskentelyn tavoitteita, sitä mihin työskentelyllä pyritään. Prosessi-

tavoitteet ovat ryhmän sisällä tapahtuvia muutoksia. (Vuorinen 2001, 93–94.) 

 

Kahden tai kolmen hengen ryhmille sopivia tehtäviä ovat:  

 

- tutustuminen ja lämmittely (toimivat myös isommassa ryhmässä) 

- Yhteiseen keskusteluun tai kysymysten tekoon valmistautuminen 

- Palautteen hankkiminen 

- Tiedon hankkiminen 

- Haastattelut 

 

Pareittain tai kolmistaan työskentelyyn ei tarvita erillisiä tiloja vaan vierekkäin istuvat ihmi-

set voivat keskustella asioista ilman tavaroiden siirtelyä. Myös hetkellinen keskustelu parin 

kanssa nostaa vireystasoa, joka voi auttaa koulutuksen jatkamisessa. Jos ryhmä ei ole 

tuttu, voi olla myös helpompi miettiä vastauksia kahdestaan tai kolmistaan ja vasta tämän 

jälkeen tuoda yhteinen näkemys esille verrattuna siihen, että joutuisi kertomaan henkilö-

kohtaisen näkemyksen aiheesta. (Vuorinen 2001, 97–98.) 

 

Neljästä kuuden hengen ryhmille toimivia ryhmätyöskentelyvälineitä ovat:  

 

- ongelmanratkaisu 

- tapauskertomusten käsittely 

- kollaasin tekeminen 

- sketsit, improvisoinnit, draamat 

 

Neljästä kuuteen hengen ryhmät toimivat parhaiten, kun annetut tehtävät edellyttävät eri-

laisten taitojen ja tietojen hyödyntämistä ja toiminnalta odotetaan konkreettista tulosta. 

(Vuorinen 2001, 98.) 

 

Suuressa ryhmässä (7- 12 henkeä) voidaan käyttää seuraavia toimintamenetelmiä:  

 

- mielipiteiden kartoitus 

- uusien ajatusten ideointi 

- ehdotusten ja tulosten arviointi 

 

Suuressa ryhmässä voidaan käyttää hyväksi kaikkien osallistujien tietoja ja taitoja käsitel-

tävästä asiasta ja esimerkiksi mielipiteiden kartoituksessa saadaan useampia näkökulmia 
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esille. Suuressa ryhmässä pystytään pelaamaan pelejä ja leikkejä paremmin kuin pienissä 

ryhmissä. Suuressa ryhmässä voidaan kerätä pienryhmissä työstetyt asiat koko ryhmälle 

tietoon. Tällöin voidaan käyttää kumuloituvan ryhmän periaatetta, jossa ryhmän määrä 

kaksinkertaistuu tai moninkertaistuu vaihe vaiheelta. Esimerkiksi ensimmäisenä opiskelija 

käsittelee annetun tehtävän tai asian yksin tai parin kanssa. Tämän jälkeen muodostetaan 

pari tai nelikko. Lopuksi ryhmä kerätään yhteen ja käsitellään asian yhdessä. Tällöin jo-

kaisella ryhmäläisellä on oma käsityksensä asiasta ja ryhmä muodostaa yhdessä suuren 

käsitteistön ja käsityksen teemasta sekä oppii keskusteluiden kautta uutta. (Kupias 2007, 

47; Vuorinen 2001, 98–99.)  

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuksessa käytetään erilaisia 

opetusmenetelmiä sekä ryhmätyöskentelyn muotoja. Osittain toiminta on jaettu pienem-

piin ryhmiin ja osa toiminnasta tehdään koko ryhmän kesken. Lopullisessa toteutuksessa 

ja sen suunnittelussa ryhmä toimii lähes itsenäisesti.  

 

Koulutuksen ryhmätavoitteet ovat tehtäväorientoituneita ja koulutuksella pyritään siihen, 

että ryhmä omalla työskentelyllään oppii koulutettavan asian ja sen pohjalta pystyy toteut-

tamaan toteutuksen Koulutuskeskus Salpauksen oppilaille. 

 

Koulutukseen osallistuu yhteensä 10 opiskelijaa ja heidät jaetaan opetusmenetelmien ja 

koulutuksen tavoitteiden mukaan koulutuksen aikana pienempiin ryhmiin.  

 

Kahden ja kolmen hengen ryhmätyöskentelyä käytetään jokaisella koulutuskerralla, koska 

sillä saadaan kaikkien ryhmäläisten ajatukset orientoiduttua käsiteltävään asiaan ja pie-

nessä ryhmässä jokaisen osallistujan ääni tulee paremmin kuuluviin suureen ryhmään 

verrattuna. Koulutuksessa pari tai kolmistaan työskentelyä käytetään tiedon hankkimiseen 

sekä yhteiseen keskusteluun ja kysymyksiin valmistauduttaessa, koska se on turvallisem-

pi tapa vastata käsiteltäviin asioihin kuin keskustella suoraan suuressa ryhmässä.  

 

Koulutuksessa käytetään neljästä kuuteen hengen ryhmille draamatyöskentelyä ja kol-

laasien tekemistä. Draamatyöskentelyn kautta isommassa kuin pari tai kolmikkotyöskente-

lyssä saadaan luotua enemmän rooleja ja käsiteltäviä asioita.  

 

Koulutuksessa käytetään koko ryhmää, kun koostetaan pienissä ryhmissä käytyjä keskus-

teluja yhteen kumuloituvasti, jolloin ryhmä oppii jatkuvasti toisiltaan keskusteluiden ja 

koontien kautta. Koulutukseen sisältöön kuuluu myös pelien ja leikkien tekemistä ja leik-

kimistä, joka on tarkoituksenmukaisinta koko ryhmän kanssa.  
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Koulutuksessa käytetään ryhmätyömenetelmiä osittain ristiin, koska opetusmenetelmät on 

valittu tavoitteiden mukaan eivätkä ne aina jäljittele Vuorisen (2001) esittelemiä tapoja.  

Esimerkiksi toisella koulutuskerralla käytetään opetusmenetelmänä kollaasin tekoa, joka 

on Vuorisen (2001) mukaan on tarkoituksenmukaisinta 4-6 hengen ryhmässä. Kyseisellä 

kerralla koulutuksen tavoite kollaasin teossa on käydä läpi opiskelijan henkilökohtaista 

luontosuhdetta ja identiteettiä, jolloin tarkoituksenmukaisempaa on käydä henkilökohtaisia 

asioita parityöskentelyn kautta, vaikka työskentelykeinona onkin kollaasin teko.   

 

2.6.2 Sanallinen ilmaisu 

 

Sanallisella ilmaisulla tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Sanallisen ilmai-

sun yleisin käytetty muoto opetuksessa on luento. Luennolla saa lyhyessäkin ajassa an-

nettua suuria määriä tietoa opiskelijoille. Aktivoivalla luennolla opiskelijoilla on jo tietoa 

opetettavasta aiheesta, jonka pohjalle he rakentavat uutta tietoa ja näkökulmia. Luento on 

tarkoituksenmukainen opetusmenetelmä, kun opetettavaa asiaa on paljon ja tavoitteet 

ovat pääasiallisesti tiedollisia. Luennolla on tärkeää pitää yllä vuorovaikutusta kouluttajan 

ja opiskelijoiden kesken katsekontaktilla sekä osallistamalla ja rohkaisemalla lyhyillä teh-

tävillä ja kysymyksillä. Hyödyllisintä luennon käyttöä opetusmenetelmänä on, kun luento-

mainen tieto annetaan 10–15 minuutin jaksoissa ja muu aika käytettäisiin muihin opetus-

menetelmiin. Jos tiedollista aineistoa tulee jakaa vielä luennon jälkeen, sen voi tehdä mo-

nisteilla ja siihen liittyvillä tehtävillä (Kupias 2007, 64–66; Vuorinen 2001, 111–114.)  

 

Yksi sanallisen ilmaisun keinoista on tarinankerronta ja -luku. Tämä asettaa kuulijan tai 

lukijan uuteen rooliin, jonka tarina asettaa. Tarinoissa voidaan käsitellä asioita, jotka eivät 

ole kuulijalle välttämättä tuttuja omasta elämästään ja samaistuimisen kautta kuulija voi 

oppia kokemuksellisesti uusia asioita. Tarinat voivat olla kaunokirjallisuuden tekstejä, uuti-

sia, artikkeleita tai omia kokemuksia ja havaintoja. Käsitellystä tarinasta voidaan tehdä 

draama ja osallistaa tällä tavalla koko ryhmä tarinaan. (Vuorinen 2001, 118–126.) 

 

Tapauskertomukset ovat myös sanallisen ilmaisun keino. Se tarkoittaa lyhyttä kuvausta 

ihmisen elämästä. Tapauskertomusten kanssa voi työskennellä joko projektioiden avulla 

tai rinnastamalla opiskelijoiden omaan elämäntilanteeseen. Se on jo opitun soveltamista, 

jossa käsitellään esimerkkitapausta. Projektioiden avulla työskentelyssä keskustellaan tai 

käsitellään muilla keinoilla kertomuksista ja etsitään vastauksia sieltä nousseisiin kysy-

myksiin. Tällöin kertomuksista puhuminen ei mene liian henkilökohtaiseksi opiskelijoille. 

Tilanteessa, jossa kertomus rinnastetaan opiskelijoiden omaan elämäntilanteeseen, käsit-

telyyn tulee mukaan henkilökohtainen aspekti, kun he samaistuvat kertomukseen. Kerto-
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muksia voi työstää keskustelemalla, maalaamalla, kuvallisesti, toiminnallisesti tai draamal-

lisesti. Käsitellessään opiskelijat käyttävät aikaisemmin oppimaansa, kokemuksiaan ja 

osaamistaan. (Kupias 2007, 82–83; Vuorinen 2001, 111.)  

 

Sanakirjan teko on tarkoituksenmukaista, kun käsiteltävään aiheeseen liittyy paljon käsit-

teitä ja sanoja, jotka eivät ole ryhmälle ennestään tuttuja tai ne ovat vaikeasti muistettavia. 

Sanakirjan teko voidaan tehdä joko yhdessä isossa ryhmässä tai pienryhmissä, joissa 

sanat kerätään lopuksi yhteen. (Vuorinen 2001, 144–145.)  

 

Vapaa assosiointi on kirjoitelman muoto, jossa voi hahmotella käsiteltävää asiaa omien 

assosiaatioiden perusteella. Keskelle kirjoitetaan emosana, jonka ympärille kirjoitetaan 

sanoja, joita tulee emosanasata mieleen. Näitä sanoja voidaan jakaa vielä eteenpäin. Täl-

lä voidaan alustaa keskustelua käsiteltävästä aiheesta ja herätellä opiskelijoiden ajattelua. 

(Vuorinen 2001, 142–148.)  

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuksessa käytetään vähän lu-

entomaisia opetusmenetelmiä. Opiskelijat ovat ammattikoulutaustaisia ja tottuneet käy-

tännönläheiseen ja konkreettiseen opetukseen. Heille tehokkain työskentelytapa on toi-

minnallisten ja aktivoivien harjoitusten tekeminen. Luentoa käytetään kuitenkin perustel-

lusti kahdessa vaiheessa koulutusta. Ensimmäisen koulutuskerran alussa esitellään Mun 

juttu – Meidän tulevaisuus -hanke sekä Nuorilta nuorille – Suomalainen luontokulttuuri 

tutuksi osatoteutus (liite 5). Tämän lisäksi kerrotaan hankeen ja toteutuksen tavoitteet 

sekä koulutuksen ja toteutuksen aikataulu (liite 5). Luentoa käytetään ensimmäisellä kou-

lutuskerralla siksi, että opiskelijat saavat nopeasti toteutukseen liittyvät tiedot ja koulutus 

pääsisi jatkumaan koulutuksen teemoihin perehtyen.  

 

Koulutuksen aikana käytetään ajatusten vaihtoon sekä opitun syventämiseen pari-, pien-

ryhmä- ja ryhmäkeskusteluja. 

 

 Kolmannella koulutuskerralla käydään luentomaisesti läpi monikulttuurisen ryhmän oh-

jaaminen (liite 18), jolloin jo opittuja asioita syvennetään sekä annetaan uutta tietoa ryh-

män ohjaamisesta opiskelijoille. Luento-osuus tällä kerralla tulee olemaan 60 minuuttia, 

mutta sen sisälle on järjestetty case-harjoituksia (liite 19) sekä keskustelua, jolloin ryhmän 

motivaatio ja vireystila pysyvät yllä luentomaisesta opetusmenetelmästä huolimatta. 

 

Tapauskerrontaa ja case-harjoituksia käytetään koulutuksen eri vaiheissa. Koulutuksen 

yksi tärkeimmistä tavoitteista on asenteellinen kasvatus syrjäytymistä ja maahanmuuttoa 

kohtaan. Tapauskerronnalla pystytään tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus samaistua 
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erilaisiin ihmistarinoihin. Tarinoilla pyritään herättämään ymmärrys ja empatia erilaisia 

ihmisiä ja kulttuureja kohtaan. Tapauskerrontaa käytetään ensimmäisellä koulutuskerroilla 

syrjäytymisteeman (liite 8) yhteydessä. Opiskelijat jaetaan pareihin, jotka käsittelevät ca-

se-tarinoita ja pohtivat niiden jälkeen syitä syrjäytymiselle, syrjäytymisen seurauksia, vaih-

toehtoisia ratkaisuja ja kuinka liikunnalla voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi sekä kun-

touttavasti syrjäytymiseen. Toinen tarinankerrontaan liittyvä tehtävä tehdään lukemalla 

tarinoita tilanteista, joihin maahanmuuttajat ja heidän ohjaajansa ovat joutuneet ja niiden 

pohjalta järjestetään case-pohjaiset draamat (liite 19).  

 

Koulutuksessa sanakirjan tekoa käytetään opetusmenetelmänä kahdesti koulutuksen ai-

kana. Opiskelijat keräävät sanastoa seikkailukasvatuksesta ja luontoliikunnasta (liite 9) 

samalla kuin pohtivat niiden käyttötarkoitusta kasvatuksellisissa menetelmissä. Tämän 

lisäksi kerätään maahanmuuttoa käsittelevää sanastoa viimeisellä koulutuskerralla (liite 

16), jotta opiskelijat hallitsisivat käsitteet sekä ymmärtäisivät niiden käytön.  

 

Vapaata assosiointia käytetään koulutuksessa herättelemään opiskelijoiden ajatuksia 

suomalaisesta luonnosta ja heidän henkilökohtaisesta suhteestaan luontoon. Tällä saa-

daan pohja sille, että opiskelijat tunnistavat kulttuurimme vaikutuksia heidän ajatuksiinsa 

suomalaisesta luonnosta, sen arvoista ja erityispiirteistä. Assosiointia käytetään myös 

kolmannella koulutuskerralla maahanmuuttoon liittyvän sanakirjan teon yhteydessä. 

 

2.6.3 Kuvallinen ilmaisu 

Kuvallinen ilmaisu voi olla yksittäinen kuva, diagrammi, kartta, liikkuva kuva tai mikä piir-

ros, joka opetustilanteessa syventää sanallisesti annettua tietoa tai auttaa tiedon hahmot-

tamisessa. Kuva osoittaa asioiden keskinäisiä riippuvuuksia, antaa virikkeitä ja mielikuvia. 

Ne herättävät tunteita ja mielipiteitä. Oppimistilanteessa kuvallinen ilmaisu helpottaa muis-

tamista ja mieleen palauttamista. Kuvallinen ilmaisu auttaa pitämään opiskelijan vireys- ja 

viihtymistilan hyvänä sekä antaa toiminnallisia ilmaisun keinoja. Asioita voi olla helpompi 

käydä ensin kuvallisesti läpi kuin alkaa ilmaista niitä sanallisesti. (Vuorinen 2001, 149–

153.) 

 

Kollaasi on mille tahansa alustalle tehty sommitelma esimerkiksi teksteistä tai kuvista, 

joita on leikelty lehdistä tai tehty itse. Pienryhmässä kollaasi voidaan rakentaa joko suun-

nitellusti yhdessä tai kerätä spontaanisti kasaan. Kollaasitekniikka voidaan käyttää tiedon 

jakamiseen, ajatusten ilmaisuihin ja muihin kannanottoihin tai keräämään yhteiset näke-

mykset yhteen. Tekniikka on helppo kaikille, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse olla lahjakkai-

ta kuvataidollisesti. (Vuorinen 2001, 158–159.)  
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Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuksessa käytetään kuvallista 

ilmaisua tueksi tiedon havainnollistamiseen ja opitun syventämiseen luentomaisilla koulu-

tuskerroilla esimerkiksi PowerPointeilla. Toisella koulutuskerralla aloitetaan suomalaiseen 

luontokulttuuriin syventyminen aiheeseen orientoivalla videopätkällä.  sekä näyttämällä 

aiheeseen orientoiva video. Keskustelun ja ajattelun herättelyyn käytetään kolmannella 

koulutuskerralla maahanmuuttoon liittyviä kuvia (liite 17). 

 

Luovempia kuvallisen ilmaisun keinoja käytetään koulutuksen toiminnallisissa osuuksissa. 

Koulutuksessa käytetään kuvan ja kollaasin luomista opiskelijoiden henkilökohtaisen luon-

tokulttuurin pohdiskelussa. Opiskelijat rakentavat luonnontavaroista taulun, josta otetaan 

kuva. Tämä jälkeen he täydentävät otettua kuvaa kollaasitekniikalla ja tuovat esiin oman 

suhteensa luontoon. 

 

2.6.4 Toiminnallinen ilmaisu 

Toiminnallinen ilmaisu perustuu ajatukseen ”learning by doing” eli oppimista toiminnan 

kautta. Toiminnallisella ilmaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä toiminnallisuutta, joka ei 

ole toteutukseltaan pelkästään kuvallista tai draamallista. Toiminnalliseen ilmaisuun liittyy 

konkreettinen harjoittelu esimerkiksi ammatillisen koulutuksen harjoitteluissa, jolloin se 

tukee työnteon tai opitun asian valmiuksia. Toiminnallisen ilmaisun tulisi olla realistinen 

tilanne, jotta opittu taito siirtyy myös opiskelijan oikeaan elämään. Tätä voidaan tehostaa 

demonstraatioilla, simuloinneilla sekä draamatyöskentelyllä. (Vuorinen 2001, 179- 192.) 

 

Toiminnallista ilmaisua ovat myös leikit ja kilpailut. Parhaimmillaan leikin kytkettyä koulu-

tuksen teemaan ja käsiteltävään aiheeseen, mutta tavoitteeksi riittää myös ryhmän akti-

vointi ja lämmittely leikin avulla. Leikin tulee olla hauskaa ja mukavaa kaikille, se ei saa 

nolata eikä kääntyä opetuksen tavoitteita vastaan vaan sen tehtävä on virkistää, kehittää 

sosiaalista vuorovaikutusta ja vahvistaa leikkijän itsetuntoa. (Vuorinen 2001, 179- 192.) 

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuksessa tähdätään lopulta 

siihen, että opiskelijat suunnittelevat yhdessä kouluttajan kanssa osatoteutuksen, joka 

sisältyy heidän koulutukseensa. Osatoteutuksessa opiskelijat ohjaavat oikeaa asiakas-

ryhmää kolmen toteutuskerran ajan. Tällöin koulutuksessa käsitellyt asiat ja opittu tieto 

tuodaan heti konkretian tasolle ja opiskelijat syventävät oppimansa vahvasti ammattiläh-

töiseen opiskeluun. Asiakasryhmän kanssa eteen tulevia tilanteita harjoitellaan kolmannel-

la koulutuskerralla case-pohjaisella draamatyöskentelyllä (liite 19), jolla demonstroidaan ja 

jäljitellään mahdollisia eteen tulevia tilanteita osatoteutuksen aikana.  
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Koulutuksessa käytetään leikkejä sekä virkistämään ja aktivoimaan opiskelijoita, mutta 

myös tavoitteellisena keinoja siirtää opiskelijoille tietoa käsiteltävistä teemoista. Leikkejä ja 

pelejä käydään läpi koulutuksen aikana myös siksi, että opiskelijat saavat niistä vinkkejä 

oman osatoteutuksensa suunnitteluun ja voivat soveltaa koulutuksessa käytettyjä leikkejä 

suoraan asiakasryhmän kanssa toteutettavaksi.  

 

2.6.5 Draamallinen ilmaisu 

 

Draamallisessa ilmaisussa toiset oppivat tekemisen kautta ja toiset samaistumisen kautta. 

Sosiodraamaa käytetään yleisesti ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, mut-

ta sen tekniikat soveltuvat myös ihmistä ja kulttuuria koskevien asioiden käsittelyyn. (Vuo-

rinen 2001, 193–194.)  

 

Roolipelin kautta opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa. Roolipelissä järjestetään 

tilanne, jossa opiskelijat ottavat roolin, joka ei ole heidän omansa. Harjoituksessa on 

mahdollisuus oppia todellisuutta muistuttavissa tilanteissa ja havainnoida erilaisia tilanteita 

ja asioita, joita ei opiskelijan omassa elämässä tule vastaa. Roolipelin kautta voidaan käy-

dä tiedollisten asioiden lisäksi läpi asenteita, arvoja ja tunteita. Roolipelin tarkoituksena 

on, että roolissa olijat ja peliä seuraavat tarkkailijat oppivat pelin aikana. Roolipeli pure-

taan kysymyksillä, jotka osoitetaan henkilökohtaisesti rooleissa olleille, miten he kokivat 

roolin tai tilanteen ja tarkkailijoille, miten he näkivät tilanteen. Lopuksi tehdään yhteenveto 

siitä, mitä pelin kautta opittiin. (Kupias 2007, 77–80.)  

 

Nuorilta nuorille – suomalainen luontokulttuuri tutuksi koulutuksessa käytetään draamalli-

sen ilmaisun menetelmiä koulutuksen toiminnallisissa osuuksissa asenteiden ja arvojen 

tarkasteluun sekä ihmisiin ja kulttuureihin liittyvien asioiden käsittelyyn. Koulutuksessa 

opiskelijat perehtyvät roolileikin ja sosiodraaman kautta ensimmäisellä koulutuskerralla 

syrjäytymiseen, sen syihin ja seurauksiin. Kolmannella koulutuskerralla draamaa käyte-

tään case-harjoituksissa monikulttuurisen ryhmän ohjaamisen demonstroinnissa.  

 

2.7 Muu koulutuksen sisällön suunnittelussa käytetty teoriapohja 

Koulutuksen, oppimisen ja toiminnallisen osallistumisen teorioiden lisäksi käytin koulutus-

kokonaisuuksien luomisessa tässä kappaleessa lyhyesti esittelemiäni teorioita. Näitä en 

avaa opinnäytetyössäni tarkemmin, mutta kappaleet antavat lukijalle käsityksen siitä, mis-

tä olen tiedollisen sisällön koulutukseen ammentanut.  
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Ensimmäisellä koulutuskerralla käsitellään syrjäytymistä. Syrjäytymisteemaa lähestytään 

omakohtaistamalla draamaleikin kautta sekä tapauskertomusten purkamisella.  

 

Syrjäytyminen määritellään seuraavalla tavalla kirjassa Ketä kiinnostaa (Reivinen ja Vä-

häkylä, 2013): ”Huono-osaisuuden kasautumista niin, ettei ihminen kykene yhteiskunnan 

toimintaan puutteellisen koulutuksen, työttömyyden ja erilaisten elämänhallinnallisten on-

gelmien vuoksi.” Syrjäytyminen voi alkaa jo pienenä lapsena, jolloin puhutaan syrjäytymi-

sen periytymisestä vanhemmalta lapselle tai se voi tapahtua esimerkiksi sairastumisen 

myötä, jolloin ihminen voi menettää työpaikkansa ja voi altistua tätä kautta mielenterveys-

ongelmille, jotka voivat johtaa elämänhallinnallisiin ongelmiin. Syrjäytyminen ei ole auto-

maattista, vaikka ihminen omaisi kaikki alustavat mahdollisuudet syrjäytymiseen. Yhteis-

kunnan luoma tasa-arvo sekä tuki ja yksilön resilienssi eli kyky kohdata vaikeitakin asioita 

ovat avaintekijöitä syrjäytymisen hoitoon ja ehkäisyyn. (Reivinen & Vähäkylä 2013, 23–

36.) 

 

Suomessa ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Syrjäytymisvaara 

on suurempi maahanmuuttajataustaisilla nuorilla verrattuna kantasuomalaisiin nuoriin. 

Heillä on hyvin monimuotoiset taustat, joko tullessaan maahan tai kasvaessaan perhees-

sä, jonka kummatkin vanhemmat ovat tulleet Suomeen ulkomailta. Myös lastensuojelun 

asiakkuudet ovat korkeammissa luvuissa ulkomaalaistaustaisten kohdalla verrattuna kan-

tasuomalaisiin perheisiin. Erot johtuvat sosioekonomisesta asemasta, psykososiaalista 

tekijöistä sekä kulttuuriperinnöstä. (Reivinen & Vähäkylä 2013, 226–230.)  

 

Nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä takaamalla heille turvallinen kasvuympäristö, pi-

tämällä yllä vuorovaikutusta ja sosiaalistamista kulttuurin perinteisiin ja normeihin sekä 

antamalla hyväksyntää, jolla jokaiselle nuorelle annetaan ”olemassaolo-oikeus” ja häntä 

pyritään ymmärtämään. Tämän lisäksi yhteiskunnalla on olemassa päämenetelmiä ja lin-

jauksia syrjäytymisen ehkäisyyn. Näistä ensimmäisiä ovat normit, jotka perustuvat YK:n 

lasten oikeuksien sopimukseen, jossa lapsen tarve otetaan huomioon ensimmäisenä. 

Normit sisältävät hyvän kasvatuksen, iän mukaisen valvonnan, mielenkiintoa vastaava 

koulutus, ruumiillinen koskemattomuus, mahdollisuus itsenäistymiseen sekä myönteisten 

ihmissuhteiden turvaaminen. Toinen yhteiskunnan päämenetelmä on tulonsiirrot. Syrjäy-

tymisen yhtenä määritelmänä on köyhyys, jolloin lasten ja nuorten kohdalla kaikki, mikä 

sitä vähentää on vahvaa ennaltaehkäisevää toimintaa syrjäytymistä kohtaan. Kolmas yh-

teiskunnan päämenetelmä on palvelut. Lapsille ja nuorille on tarjolla yhteiskunnan puoles-

ta lasten ja lapsiperheiden palveluita, joilla pyritään takaamaan jokaisen lapsen oikeus 

päivähoitoon, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Taskinen 2001, 53–56.) 
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Mun juttu – Meidän tulevaisuus hankkeen yksi keskeisimmistä teemoista on nuorten ai-

kuisten syrjäytymisen ehkäisy. Ammattikouluikäiset opiskelijat eivät välttämättä vielä ym-

märrä tai tiedosta syrjäytymisen syitä ja seurauksia, joten valikoimme Lappalaisen kanssa 

tämän ensimmäiseksi teemaksi. Koulutuksen kautta opiskelijat saavat kokonaiskäsityksen 

asiakkaista, jotka voivat kuulua syrjäytymisvaarassa olevien ryhmään. Pyrimme teeman 

valinnalla myös asennekasvatukseen, jotta opiskelijat ymmärtävät, että syrjäytymisvaa-

rassa olevat ovat yhtä arvokkaita ihmisiä kuin kuka tahansa muu ja syrjäytyminen on mo-

nien asioiden summa eikä yksilön oma valinta.  

 

Syrjäytymisen lisäksi ensimmäisellä koulutuskerralla käydään läpi luonto ja kasvatus -

teemaa. 

 

Luonnon kautta kasvattamista voidaan kutsua elämyspedagogiaksi tai seikkailupedagogii-

kaksi. Elämys- ja seikkailupedagogiikkaa tehdään toiminnallisten, elämyksiä tuottavien 

menetelmien kautta, joilla pyritään osallistujan minäkuvan ja -pystyvyyden kasvuun, oppi-

miseen ulkoilmassa sekä kasvattamaan itseluottamusta. Käytetyt menetelmät kannusta-

vat osallistujaa kokeilemaan rajojaan, löytämään uusia mukavuusalueita sekä mahdollis-

tavat onnistumisen elämyksen. Luontokasvatus puolestaan pitää sisällään opetuksen, 

jossa opetetaan ja koulutetaan tunnistamaan luonnossa esiintyviä asioita ja ilmiöitä. Se 

voi olla esimerkiksi lähiluontoon tutustumista retkien kautta, joissa nimetään lähimetsästä 

löytyvää kasvistoa ja eläimistöä sekä pohditaan vuodenaikoja ja niiden ilmiöitä. (Pulkkinen 

2011, 1-2.) 

 

Koulutuksessa avataan luontokasvatukseen liittyvää sanastoa sekä luodaan ryhmässä 

leikkejä, jotka vahvistavat opiskelijoiden ymmärrystä siitä, kuinka luontoa voidaan käyttää 

kasvatuksessa apuna. Samalla opiskelijat saavat toimintamalleja, joita he voivat käyttää 

toteutuksessa. Luonto ja kasvatus teemaa ei avata koulutuksessa opiskelijoille kovinkaan 

syvälle. Tähän päädyttiin, koska aiheena elämyspedagogiikka tai seikkailupedagogiikka 

kaipaisi syvempää teoreettista opiskelua ja koulutuksen aikataulu ei anna tähän myöden. 

Kuitenkin opiskelijoille haluttiin antaa käsitys siitä, miten luontoa ja liikuntaa voi käyttää 

kasvatuksen apuna. Kasvatuksellisessa ominaisuudessa käytämme itsensä likoon laitta-

mista improvisaatioharjoituksissa sekä yhteistoiminnallisia leikkejä, jotka sivuavat elämys-

pedagogista lähestymistapaa.  

 

Toisen koulutuskerran teemana ovat luontoliikunta, jokamiehenoikeudet, suomalainen 

luontokulttuuri sekä opiskelijan oma luontoidentiteetti. Teemat valittiin, koska koimme, että 

opiskelijoiden on hyvä ymmärtää luontoliikunnan monipuolisuus, tuntea suomalaiset jo-

kamiehenoikeudet sekä tunnistaa omaan identiteettiinsä vaikuttavat kulttuuripiirteet. Näi-
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den kautta he pystyvät opettamaan samat asiat toteutuksen asiakasryhmälle sekä pei-

laamaan omaa kulttuuriansa ja taustaansa asiakasryhmän taustaan ja ymmärtävät laa-

jemmin asiakkaiden erilaisia taustoja, ajatuksia sekä arvoja luontoa kohtaan.  

 

Tämä teemaa käsiteltiin erilaisilla luontoliikuntaleikeillä, joita opiskelijat voivat käyttää 

hyödyksi myös asiakkaille ohjattavassa toteutuksessa. Koulutuskerralla perehdytään jo-

kamiehenoikeuksiin tutustumalla niistä kertovaan artikkeliin sekä tekemällä testi. Suoma-

laista luontokulttuuria ja opiskelijoiden omaa luontoidentiteettiä lähestytään toiminnallisilla 

ja kuvallisilla lähestymistavoilla ja ne puretaan laajasti keskusteluiden kautta, jotta opiske-

lijat tunnistaisivat suomalaisen kulttuurin vaikutuksen omassa identiteetissään.  

 

Luontoliikunta ja -kasvatus voidaan määritellä liikunnaksi, joka tapahtuu luontoympäris-

tössä. Tavoite ei ole niinkään kasvattaa fyysistä kuntoa vaan sillä pyritään saamaan ko-

kemuksia ja elämyksiä luonnosta, jotka sitouttavat yksilön arvostamaan ja pitämään huol-

ta luontoympäristöstään. (Metsäpelto 2010, 7.) 

 

Jokamiehenoikeuksien kautta jokaisella suomalaisella on mahdollisuus käyttää luontoa 

riippumatta siitä kuka omistaa alueen. Jokamiehenoikeudet ovat automaattiset kaikille, 

mutta niihin sisältyy vastuu olla häiriköimättä tai aiheuttaa haittaa muille ihmisille, eläimille 

tai kasvistolle. (Suomen ympäristö 2012, 11.)  

 

Suomessa luonto on suuri osa kansallista identiteettiämme. Suomalaisten kunnioitus ja 

arvostus luontoa kohtaan perustuvat menneeseen, jossa suomalaisten elinehto oli luon-

nosta saadut ravinto ja suoja. Suomalainen kulttuuri on syntynyt luonnon kautta, se liittyy 

vahvasti suomalaisiin maisemiin, tuntureihin, metsiin ja vesistöihin. Suomalainen ruoka 

vahvasti liitoksissa luontoon ja luontosuhteeseemme ja luonto on vaikuttanut kieleen, mur-

teisiimme, taiteeseen ja uskontoihin. Edelleen metsään liitetään romantiikkaa sekä mys-

tiikkaa ja useat suomalaiset kuvaavat luontoa kirkkonaan, johon mennään rauhoittumaan 

ja kokemaan sekä kohtaamaan jotain suurempaa. Suomalaiseen luontokulttuuriin kuuluu 

luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen. Myös suomalaisten luonnetta pidetään kytkök-

sissä ajatuksiimme suomalaisesta luonnosta – jylhää, vakavaa, karua, rehellistä ja luotet-

tavaa. (Opetushallitus 1994.) 

 

Suomalainen luontokulttuuri ja oma luontoidentiteetti ovat tärkeä alustus viimeiselle koulu-

tuskerralle. Opiskelijoiden on tärkeää ymmärtää kulttuurimme vaikutus heidän ajatteluun-

sa, asenteisiinsa ja tekoihinsa sekä pohtia asiaa vielä henkilökohtaisella tasolla ennen 

kuin voivat kohdata tai ohjata toisesta kulttuurista tulevia ihmisiä ja heidän kulttuuriansa tai 

identiteettiänsä.  
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Kolmannella koulutuskerralla keskitytään maahanmuuttajiin ja monikulttuurisen ryhmän 

ohjaamiseen. Aihe on opiskelijoille uusi, eivätkä he ole työskennelleet asiakasryhmän 

kanssa tätä ennen. Maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin tutustutaan omien stereotypioi-

den ja ennakkoluulojen kautta ja avataan maahanmuuttoon liittyvää sanastoa. Koulutuk-

sen sisällöllä pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden asenteisiin ja tunnistamaan sekä ky-

seenalaistamaan vallalla olevia stereotypioita. Monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen ope-

tetaan opiskelijoille luennon kautta, johon on upotettu case-pohjaisia draamaharjoitteita. 

Harjoitteissa tuodaan esille kulttuurieroja, jotka saattavat aiheuttaa yllättäviä ja vaativia 

tilanteita monikulttuurista ryhmää ohjatessa. Harjoitusten kautta opiskelijat pystyvät val-

mistautumaan tilanteisiin, joita asiakasryhmälle pidettävässä toteutuksessa saattaa tulla 

ilmi. 

 

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Mää-

rän uskotaan kasvavan tulevien vuosien aikana. Vuonna 2012 ulkomaalaisia oli 195 500 

ja määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 500 000 henkeen.  (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2016.) 

 

Maahanmuuttajaksi lasketaan ihminen, joka on muuttamassa Suomeen. Maahanmuutta-

jataustaisella väestöllä tarkoitetaan ulkomaan kansalaisia ja ulkomailla syntyneitä, joilla on 

jo asuinmaansa kansalaisuus. Maahanmuuttajiin kuuluu myös ensimmäisen polven maa-

hanmuuttajien jälkeläisiä, eli toisen polven maahanmuuttajia, joiden vanhemmat tai toinen 

vanhemmista on syntynyt ulkomailla. (Maahanmuuttovirasto 2015b.)  Usein maahan jo 

muuttanutta ihmistä kutsutaan edelleen maahanmuuttajaksi eikä esimerkiksi maahan-

muuttaneeksi tai suomalaiseksi. Termin käyttö ohjaa ajatteluamme ja käyttäessämme 

sanaa ”maahanmuuttaja” oletamme ihmisen olevan edelleen erillään meistä, vaikka hän 

olisi jo saanut päätöksen Suomeen asettumisesta. (Mandalios & Nummela & Roininen & 

Sipilä 2011, 19.)  

 

Maahanmuuttajien kotouttamisessa täytyy mahdollistaa kaikkien julkisten palveluiden 

käyttö eri kulttuureista tuleville. Tämän lisäksi tarvitaan erillisiä kotouttamista edistäviä 

toimenpiteitä ja palveluita. Kotouttaminen edellyttää sitoutumista maahanmuuttajalta sekä 

vastaanottavalta yhteiskunnalta, jotta jatkuva ja kaikkia palveleva prosessi syntyisi. Ko-

touttaminen vaatii monialaista yhteistyötä työvoima-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalve-

luiden sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden toteuttamisessa.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2016.) 
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Kotoutumisella tarkoitetaan ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua 

työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen” 

(Kotouttamislaki 1999).  Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota kotoutuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa maahanmuuttajanuoriin, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelä-

män ulkopuolelle. Kotoutumisella liikunnan kautta tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttajat 

voivat osallistua liikuntatoimintaan samalla tavalla kuin muut Suomessa asuvat. Kotoutta-

minen voi olla liikunnan konkreettista harrastamista fyysisen hyvinvoinnin vuoksi, mutta 

erityisesti sitä voidaan käyttää edistämään maahanmuuttajien osallisuutta, työllisyyttä ja 

sosiaalisten suhteiden kehittymistä. (Opetusvirasto 2010, 7-14.) 

 

Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ja nuorilla on suurempi riski syrjäytyä Suomessa. Nuo-

ren elämään vaikuttavat sekä vanhempien kulttuuri, oma omaksuttu identiteetti ja kulttuuri 

sekä suomalainen kulttuuri. Suomalainen koulujärjestelmä on suuressa roolissa vahvis-

tamassa lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta. (Reivinen 2013, 226–232.) 

 

Maahanmuuttaneiden ohjauksessa on todennäköistä, että kulttuurisen eroavaisuudet tu-

levat esille. Geert ja Jan Gert Hofsteden mallissa kulttuurien eroja ja samankaltaisuuksia 

voi selittää alueella, etnisyydellä, uskonnolla, sukupuolella, sukupolvella ja sosiaaliluokal-

la. Näihin liittyy ja näistä johtuen kulttuurieroja on nähtävissä muun muassa valtaetäisyy-

dessä, yksilöllisyydessä, yhteisöllisyydessä, epävarmuuden välttämisessä sekä aikakäsi-

tyksessä. Valtaetäisyys tarkoittaa sitä, kuinka tasa-arvoinen kulttuuri on kansalaisten ja 

sukupuolten kesken sekä suhteessa päättäviin elimiin. Yhteisöllisyyden korostuminen 

näkyy köyhien maiden tavassa kokoontua yhteen, koska se luo turvaa. Mitä vauraampi 

valtio on, sitä yksilöllisempi se yleensä on. Epävarmuuden välttämisen kulttuureissa sää-

detään tiukkoja lakeja ja esimerkiksi opiskelumaailmassa on vain yksi oikea vastaus, joilla 

pyritään kontrolloimaan isoa ryhmään ja välttämään epävarmuutta. Kulttuurien aikakäsitys 

jakautuu niin kutsuttujen minuuttiaikataulujen kulttuureihin, jossa määräävät tiukat aikatau-

lut sekä loputtoman ajan kulttuureihin, jossa aika nähdään loputtomana ja jatkumona.  

(Mandalios ym 2011, 42–52.) 

 

Monikulttuurinen ohjaus eroaa normaalista liikunnanohjaustyöstä merkittävästi. Maahan-

muuttajien arvot, taustat, taidot, uskomuksensa, perinteensä, kieli, arvostamansa tiedot ja 

toimintatapansa eroavat kantasuomalaisen tavoista sekä muiden maahanmuuttaneiden 

tavoista. Jokainen yksilö kantaa omaa kulttuurista perintöänsä kuin myös omia yksilöllisiä 

ajatuksiansa ja periaatteitansa. Monikulttuurinen ohjaus edellyttää sitä, että ohjaaja on itse 

tietoinen omasta kulttuuritaustastansa sekä kulttuurierojen merkityksestä toisesta kulttuu-

rista tulevien kotoutumiseen ja osallistumiseen ohjauksessa. Monikulttuurisessa ohjauk-
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sessa tulisi keskittyä voimaannuttamiseen, luottamuksen syntymiseen, kieleen, ei-

kielelliseen viestintään sekä kuuntelemiseen. (Mandalios ym 2011, 32–33.) 

 

Luontoavusteisen kotoutuksen kautta maahanmuuttajat saavat tietoa suomalaisesta luon-

nosta ja sitä koskevista velvollisuuksista ja oikeuksista. Luontoon tutustumalla maahan-

muuttajat pääsevät käsiksi suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja arvoihin. (Innokylä 2014.) 

 

Viimeisen kerran teemat ovat olennaisimpia opiskelijoille tulevan asiakasryhmän kannalta. 

Halusimme kahdella ensimmäisellä kerralla alustaa opiskelijoille toteutuskerroille tulevat 

sisällölliset asiat ja jättää eniten aikaa asiakasryhmän erityispiirteisiin tutustumiseen. Kerta 

on vahvasti asennekasvatusta, jossa kohdataan omia ennakkoluuloja asiakasryhmää koh-

taan, haetaan ymmärrystä ja käydään läpi erikoistilanteita, joita asiakasryhmän kanssa voi 

tulla vastaan. Kerta valmistaa turvallisessa ympäristössä kohtaamaan uuden asiakasryh-

män ja vastaamaan sen tuomiin haasteisiin.  
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3 Pohdinta 

3.1 Luotettavuus ja hyödynnettävyys 

Opinnäytetyössä on käytetty kohtalaisesti lähteitä ja saavutettu akateemisella tasolla pai-

nettuun tekstiin perustuva luotettavuus. Kuitenkin, jos opinnäytetyön teoriaosuus olisi ra-

kennettu laajempaan lähdekirjallisuuteen ja julkaisuihin perustuen sekä käytetty laajasti 

rinnakkaislähteitä sen luotettavuus olisi saatu nostettua entisestään.  

 

Opinnäytetyö on tehty vahvassa yhteistyössä tilaajan Suomen Urheiluopiston ja Mun juttu 

– Meidän tulevaisuus hankkeen projektipäällikön Anna Lappalaisen kanssa. Se on tuotet-

tu suoraan käyttöön syyskuussa 2016 toteutettavaan osatoteutukseen ja sen hyöty on 

kiistaton toteutuksen kannalta. Lisäksi opinnäytetyö jää Suomen Urheiluopiston ja Mun 

juttu – Meidän tulevaisuus -hankkeen käyttöön samankaltaisten projektien toteutukseen. 

 

Opinnäytetyössä ei ole määritelty tutkimuskysymyksiä, koska kyseessä on toiminnallinen 

opinnäytetyö. Tämän vuoksi tutkimuskysymyksiin vastausten luotettavuutta ei voida arvi-

oida. Opinnäytetyön toiminnallisen osan hyödynnettävyyttä voidaan kuitenkin arvioida 

tilaajalta saadun palautteen mukaan.  

 

Anna Lappalaisen palaute opinnäytetyön tuotoksena olleesta koulutuskokonaisuudesta oli 

hyvä ja koulutuskokonaisuus oli onnistunut opinnäytetyön tuotoksen pohjalta. Lappalainen 

kuvaili tuotosta hienosti suunnitelluksi ja valmiiksi kokonaisuudeksi, josta kaikki materiaalit 

löytyivät helposti ja tarvittavat välineet olivat listattuina koulutuksen vetäjälle selkeästi. 

Valmiin ohjeistuksen ansiosta ohjaaminen oli ollut helppoa. Sisältö oli ollut monipuolisesti 

teoriaa ja käytäntöä, joka sopii hyvin ammattikoulutaustaiselle opiskelijalle.  

 

Harjoitteet olivat kokonaisuudessaan olleet Lappalaisen mielestä toimivia ja opiskelijoiden 

ymmärrystä sekä tietotasoa lisääviä. Lappalainen kuvaili harjoituksia ajatuksia herättäviksi 

ja mainitsi erityisesti teemat luontosuhteesta ja suomalaisen luontokulttuurista sekä maa-

hanmuutosta.  

 

Lappalainen antoi palautetta, että toiminnallinen ulkona tehtävä työskentely ja sisällä teh-

tävä teoriatyöskentely oli hyvässä suhteessa toisiinsa ja edistää vireyden ylläpitoa.  

 

Jotkut harjoituksista olivat olleet liian vaikeita opiskelijoiden ymmärrettäviksi, kuten Yhteis-

kunnassa -pelin sääntöjä (liite 7). Harjoitusten kuvauksia olisi voinut tarkentaa ja tehdä 
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näin ymmärrettävimmiksi. Koulutuksessa olisi myös saanut olla enemmän teoriaa syrjäy-

tymisteemaan liittyen. Tätä mietittiin jo koulutusta luodessa ja pohdittiin, että miten saa-

daan laaja ja vaikea aihekokonaisuus kohtamaan tarvittava teoriatausta ja toimiva toimin-

nallinen kokonaisuus.  

 

Täydennyksenä koulutuksessa olisi voinut olla vielä kierrätys ja -ympäristöteemaan liitty-

viä harjoitteita. Näitä ei kuitenkaan saatu sisällytettyä opinnäytetyöhön tulleeseen sisäl-

töön vaan annoin Lappalaiselle opinnäytetyön ulkopuolella lähteitä, joista voisi tietoa ja 

toiminnallisia harjoitteita hakea.  

 

Lappalaisen mukaan kokonaisuus oli miellyttävä ohjata ja että kouluttaja oppi itsekin uut-

ta. Lähdemerkinnät jokaisen koulutuksen lopussa olivat hyviä, joista sai paljon koulutusta 

tukevaa tietoa.  

 

Opinnäytetyön lopullinen hyödynnettävyys jää kuitenkin lopulta toisten tutkittavaksi, koska 

koulutuskokonaisuuden todellista hyödynnettävyyttä ei tutkita tässä opinnäytetyössä. 

Opinnäytetyö on kuitenkin jo ennen julkaisuaan poikinut kaksi koulutustilaisuutta, joissa 

koulutuskokonaisuuden opetusperiaatteita ja -menetelmiä on testattu käytännössä.  

 

Suomen Urheiluopiston opettajille tarkoitetussa ”Monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen” -

koulutuksessa kokeiltiin 15.8.2016 toteutukseen tarkoitettuja opetusmenetelmiä ja ne to-

dettiin toimiviksi. Tämän pohjalta saadun palautteen ja omien huomioideni mukaisesti 

muokattiin koulutuskokonaisuutta ja sen toimivuus kokeillaan Mun juttu – Meidän tulevai-

suus -hankkeen toimijoille järjestettävässä Monikulttuurisen ryhmän ohjaus- koulutukses-

sa 26.8.2016.  

 

 
3.2 Eettiset näkökohdat 

Opinnäytetyössä ei ole tutkimuksen tekoon liittyviä eettisiä ongelmia, joten toteutukseen ei 

ole tarvinnut pyytää tutkimuslupia. Koulutuksen toteutuksessa Suomen Urheiluopiston 

opiskelijoilta kerätään Mun juttu – Meidän tulevaisuus -hankkeen kannalta tärkeä osallis-

tumis- ja palautelomake, jotka hankkeen tutkija käyttää omassa tutkimuksessaan. Kuiten-

kaan näidenkään käyttö ei suoranaisesti vaikuta opinnäytetyöni eettisiin näkökohtiin.  

 

Opinnäytetyössä otan kantaa kouluttajan valitsemiin opetusmenetelmiin ja niiden käyttöön 

tottumuksen pohjalta. Olen pyrkinyt työssäni valitsemaan mahdollisimman monipuolisia 

sisältöjä koulutuskokonaisuuteen, mutta tiedostan, että oma mieltymykseni toiminnallisten 
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menetelmien käyttöön näkyy opinnäytetyön tuotoksessa. Pyrin kuitenkin haastamaan jat-

kuvasti omaa ajatteluani ja tutustumaan uusiin näkökulmiin.  

 

Opinnäytetyöprosessissa olen tehnyt jatkuvaa yhteistyötä Anna Lappalaisen kanssa sekä 

pyrkinyt tekemään kaikki ratkaisuni läpinäkyviksi työn tilaajalle.  

 

3.3 Yhteenveto ja johtopäätökset sekä jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kolmen koulutuskerran kokonaisuus materiaaleineen. 

Opinnäytetyön raportissa sitä käsitellään vetoketjuperiaatteella, jossa esitellään koulutuk-

sen teemat ja menetelmät sekä niihin johtaneet valinnat nivottuna opetusperiaatteisiin ja -

menetelmiin. Liitteistä löytyy opinnäytetyön lopullinen tuotos.  

 

Opinnäytetyössä olisi voinut käyttää laajemmin lähteitä ja näin työstä olisi tullut akateemi-

sesti luotettavampi ja pätevämpi. Lähteiden niukka käyttö rajaa opinnäytetyön luotetta-

vuuden pienelle alueelle.  Lähteet oli valittu suositusten mukaan hyväksi havaituilta teki-

jöiltä, mutta se ei silti vähennä työn tekijän mahdollisuutta laajentaa lähdekirjallisuutta ja 

saada näin uusia näkökulmia työhön.  

 

Opinnäytetyö palveli laajasti työn tilaajaa ja sen tuotokseen on oltu tyytyväisiä. Tätä on 

edeltänyt tiivis ja vahva yhteistyö tilaajan kanssa, jolla on varmistettu se, että tuotoksesta 

tulee toimiva kokonaisuus, johon tilaaja voi luottaa.  

 

Opinnäytetyön rajaaminen valikoitui käsittelemään opettamista ja koulutuksen luomista. 

Toinen mahdollinen tapa olisi ollut käsitellä koulutuksen sisältöjä ja perehtyä lähemmin 

suomalaiseen luontokulttuuriin, maahanmuuttoon tai monikulttuurisuuteen. Näihin aiheisiin 

perehtyessä opinnäytetyöstä olisi tullut teoriaosuudellisesti hyvin laaja kokonaisuus ja 

siltikin sisältö olisi mitä luultavimmin jäänyt pintapuoliseksi. Jos tähän rajaukseen olisi 

päädytty, koulutuksen toimivuus ei olisi ollut samaa luokkaa kuin nyt. Samalla taas, kun 

teoriaosuus rajattiin koskemaan koulutuksen teknistä toteutusta, ei toteutuksen sisällöissä 

päästy kovin syvälle aiheiden teorioissa. Tämä oli kuitenkin oikea valinta, koska opiskelijat 

ovat ammattikoululaisia ja tärkeämpää on herättää ajatus, joka kasvaa elämän edetessä 

suuremmaksi. Tällöin opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa asiasta enemmän selvää. Sa-

malla koulutus on toiminut kasvatuksellisena ja toivottavasti edesauttaa suvaitsevaa, mut-

ta kriittistä ajattelua.  

 

Koulutuksen aikataulu oli hyvin tiukka ja siihen sisällytettävät aiheet suuria. Tämä puoltaa 

myös opinnäytetyön teorian rajaamista koskemaan koulutuksen ja opetuksen suunnittelun 
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teorioita. Opiskelijoille oli tärkeää saada perustiedot aiheista, mutta ajan puitteissa niitä ei 

olisi saatu vietyä syvemmälle. Tämän vuoksi tehokkaisiin opetusperiaatteisiin ja -

menetelmiin perehtyminen oli tärkeämpää.  

 

Työ on tehty suoraan Lappalaiselle. Tässä koulutuskokonaisuudessa se toimii hyvin, kos-

ka Lappalainen tuntee opinnäytetyön tyypin sekä siihen vaikuttaneet tekijät. Hän on myös 

itse motivoitunut opettajana ottamaan selvää taustatekijöistä ja ymmärtää, että ulkopuoli-

nen henkilö ei voi antaa kaikkea tietoa näin laajaa kokonaisuutta varten. Työ on tarkoitettu 

myös laajempaa käyttöä varten Suomen Urheiluopistolle ja Muun juttu – Meidän Tulevai-

suus -hankkeelle. Jotta työtä voi käyttää myös muissa toteutuksissa on kouluttajan oltava 

yhtä valveutunut ottamaan itsenäisesti laajemmassa mittakaavassa selvää koulutuksessa 

käsiteltävistä aiheista, koska ammattikorkeakoulutasoinen työ ei pysty akateemisesti vas-

taamaan kaikkiin kysymyksiin. Työstä puuttuu laaja lähdeluettelo sekä tutkimuksellinen 

osuus eri lähteiden välillä niiden oikeellisuudesta. Opinnäytetyö ei siis ole suoraan sovel-

lettavissa vastaavia koulutuksia varten vaan tulevien kouluttajien täytyy olla itse valveutu-

neita ottamaan selvää aiheista.  

 

Koulutuksen luomisessa on tärkeää, että kouluttaja hallitsee keskeiset käsitteet opetuspe-

riaatteista sekä opetusmenetelmistä. Tämän lisäksi kouluttajan tulee ymmärtää erilaisia 

menetelmiä, kuinka ne saadaan tukemaan toisiaan ja kuinka niitä pystyy soveltamaan 

moneen eri aiheeseen ja alaan. Kouluttajan täytyy olla tietoinen omista mukavuusrajois-

taan ja kyetä puskemaan itseään näiden rajojen ulkopuolelle kehittyäkseen jatkossakin 

kouluttajana ja pitääkseen koulutukset opiskelijoille inspiroivina ja innostavina.  

 

Jatkotutkimusehdotuksena esitän Nuorilta nuorille – Suomalainen luontokulttuuri tutuksi 

koulutuksen vaikuttavuuden arviointia sekä toteutuksen toimivuutta. Koulutuksen vaikutta-

vuuden arviointi voi olla haasteellista, koska vaikutukset tulevat esiin vasta pitkän ajan 

kuluessa. Toteutuksen toimivuutta voisi tutkia esimerkiksi kysely- tai haastattelututkimuk-

sella koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta, toteutukseen osallistuneilta asiakkailta tai 

koulutuksen ja toteutuksen vastuuhenkilöltä Anna Lappalaiselta.  
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