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Metsä oppimisympäristönä opettajankoulutuksessa
Sinikka Pöllänen, Simo Skinnari & Petteri Vanninen, Joensuun yliopisto
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Metsät tarjoavat opetukselle ympäristön, jossa maailmanlaajuiset ilmiöt ja tavoitteet
voidaan tuoda osaksi oppimisen arkipäivää. Metsät ja hyvä elämä on noussut tärkeäksi
keskustelun aiheeksi myös Suomessa. Vuoteen 2015 ulottuvassa kansallisessa
metsäohjelmassa painottuvat ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä laaja
alainen metsäosaaminen.
Metsien pedagoginen merkitys ja mahdollisuudet erilaisina oppimisympäristöinä on
ajankohtainen kenttä myös kasvatustieteen näkökulmasta. On havaittu, että perinteiseen
opetussuunnitelmaan ja oppiainesidonnaisuuteen perustuva opetus rakentaa oppijalle ns.
alemman tason taitoja eikä opettaja pysty hyödyntämään omaa osaamistaan ja
luovuuttaan. Autenttiset oppimisympäristöt haastavat oppijat tutkimaan todellisen elämän
ongelmia. Opettajankoulutus on keskeisessä asemassa metsäsuhteen ja osaamisen
jalostamisessa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi.
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa metsä oppimisympäristönä hankkeessa
hyödynnetään metsää autenttiseen suunnittelu ja ongelmanratkaisutehtävään perustuvan
oppimisen lähtökohtana opettajaksi kasvamisessa (HOPS) sekä opettajan
aineenhallintaan liittyvien tietojen ja taitojen opiskelussa. Kaikki lukuvuonna 2009–2010
opiskelunsa aloittaneet lastentarhan, luokan, kotitalouden ja käsityön
opettajankoulutuksen opiskelijat kulkivat Metsämuseo Luston ja
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuspuistoon suunnitellun kävelyretken pohtien omaa
metsäsuhdettaan, opettajuutta sekä kasvatusta ja opetusta. Tavoitteena on opiskelijoiden
oma opettajaksi kasvamisen reflektointi. Metsäteema jatkuu myös eri opintojaksojen
opiskelussa. Opiskelun pedagogisten ratkaisujen taustalla ovat kontekstualisointiin
perustuvat pedagogiset mallit. Laajemmin toiminnalla pyritään Punkaharju ”Science
Park”toiminnan aloittamiseen: Metsämuseo LUSTO, Metsäntutkimuslaitos sekä
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos muodostavat vuorovaikutteisen tieteiden ja
käytännön välisen toimijayhteisön, jossa kehitetään tutkimusperusteisesti metsään
liittyviä oppimisympäristöjä.

Nuorten ajatuksia geologiasta
Sirpa Kärkkäinen, Tuula Keinonen & Seija Juntunen, Joensuun yliopisto
sirpa.karkkainen@joensuu.fi, tuula.keinonen@joensuu.fi, seija.juntunen@joensuu.fi

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan piirrosten avulla nuorten ajatuksia geologiasta. Aineisto
on kerätty Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoiman NEED 
hankkeen (Northern Environmental Education Development) logosuunnittelukilpailun
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yhteydessä syksyllä 2008. Hankkeen tavoitteena on tehostaa geologisen tiedon
opetuskäyttöä luomalla uusia opetuspaketteja ja kehittämällä geotietoon pohjautuvia
oppimisympäristöjä. Geologista tietoa hyödynnetään myös matkailun
toimintaedellytysten kehittämisessä. Geologiaan liittyvä logokilpailu suunnattiin 1115 –
vuotiaille hankkeen kohdealueilla Irlannissa, Islannissa, Norjassa ja Suomessa.
Kilpailuun tuli yhteensä 105 piirrosta, jotka on analysoitu laadullisesti käyttäen
sisällönanalyysiä.
Nuorten piirroksissa on havaittavissa useita eri geologiaan liittyviä teemoja, jotka
kuvastavat tieteenalan moninaisuutta ja laajaalaisuutta. Suurimmassa osassa piirroksista
tarkastelunäkökulmana on geologia luonnonympäristössä kansallisella tai globaalilla
tasolla. Kallio ja maaperän ominaisuudet heijastuvat piirroksissa etenkin
maisemarakenteena. Globaalilla tasolla piirroksissa tarkastellaan geologisia prosesseja,
jotka aiheuttavat muutoksia maankuoressa ja sen sisällä. Geologisen luonnon raaka
ainevarannot esiintyvät piirroksissa pikemminkin sosiaalisen ja kulttuurisen merkityksen
kuin taloudellisen toiminnan perustana. Esityksessä tarkastellaan myös piirrosten käytön
luotettavuutta nuorten ajatusten tulkinnassa sekä pohditaan sitä, miten tehtävänanto
mahdollisesti suuntasi nuorten ajatuksia.

Ekologia ja ympäristökasvatus lukion biologian oppikirjoissa
AnnaLiisa Kosonen, Marjo Ruokamo & Osmo Hänninen
Joensuun yliopisto
Kosonen.AnnaLiisa@joensuu.fi

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lukion biologian oppikirjasarjan BIOS1  5 ekologiaan
liittyvien aihealueiden pedagogista sisältötietoa, arvoja ja asenteita ja sitä miten hyvin
oppikirjat tukevat ympäristökasvatuksen toteutumista, ympäristövastuullista ja
osallistavaa kansalaisuutta. . Tutkittavat aihealueet olivat: ympäristön saastuminen,
biodiversiteetti, luonnonvarojen käyttö ja ekosysteemien toiminta. Tutkimus on osa
kansainvälistä, 19 maassa toteutettua BioheadCitizen tutkimusprojektia.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä kuvien että tekstin sisällönanalyysiä, joka
toteutettiin projektia varten suunnitellun luokitusrungon avulla. Oppikirjoista tarkemman
analyysin kohteeksi valittiin BIOS1 ja BIOS3 sillä vain näissä käsiteltiin tutkittavia
aihealueita. Oppikirjat vastasivat hyvin opetussuunnitelmassa esitettyjä sisältöjä, arvoja ja
asenteita. Oppikirjat sisälsivät runsaasti havainnollistavia kuvia, ja teksti oli
opetukselliselta tyyliltään enimmäkseen informatiivista.
Aiemmista tutkimuksista poiketen oppikirjojen teksti pyrki huomioimaan tiedon
alkuperän ja muuttuvuuden. Oppikirjat tukivat systeemiajattelua esimerkiksi tuomalla
esille erilaisia näkökulmia sekä käsittelemällä aiheita sekä paikallisella että
maailmanlaajuisella tasolla. Luonto itsessään kuvattiin arvokkaaksi, mutta se oli arvokas
myös ihmiselle tuottamansa hyödyn vuoksi. Ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin
turvaamisessa korostui sekä yksilöiden että yhteisöjen vastuu. Ympäristökasvatuksen
näkökulmasta oppikirjojen avulla voidaan tukea ympäristötietoisuutta sekä välittää
ekologista tietoa ja tukea systeemiajattelua. Jotta oppikirjojen avulla voitaisiin yhä
tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin tukea ympäristökasvatusta, tulisi oppikirjojen
sisältää enemmän arvokasvatusta ja pohdintaa tukevaa materiaalia, ohjata käytännön



toimintaan, toimintataitojen harjoittelemiseen ja tukea osallistavaa kansalaisuutta.

Tunteet, oppiminen ja oppimisympäristö
Pia Smeds, Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus / Oulun yliopisto
Eila Jeronen, Oulun yliopisto
Sirpa Kurppa, Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
pia.smeds@mtt.fi

Tutkimukseni on vasta alkuvaiheessa, joten keskustelu aiheesta ja kommentit ovat
tervetulleita.
Ympäristökasvatuksessa on painotettu että oppimisen tulee sisältää teoriaa, käytäntöä ja
tunteita. Positiivisten tunteiden on myös nähty linkittyvän oppimiseen, ja on väitetty, että
oppimista ei tapahdu jos kognitiiviset prosessit erotetaan kehon tuntemuksista ja
tunnetiloista. Poikkitieteellistä tutkimusta joka selventää eri tunteiden liittymistä
oppimisprosessiin eri oppimisympäristöissä on kumminkin vähän. Tavoitteena on
selvittää sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden muutokset oppimisprosessissa
kahdessa eri oppimisympäristössä; käytännönläheisessä maatilaympäristössä sekä
perinteisessä luokkahuoneessa. Molemmissa oppimisympäristöissä on kolme
interventiota aiheella kestävä kehitys ja ruoan reitti. Tutkimuksen kohteena on myös
minäpystyvyys, eli usko omaan suoriutumiseen, sekä käsitteellinen muutos
prosessinäkökulmasta.
Käytettävä metodi on prosessitutkimus. Oppilaiden tunnetilaa mitataan Likert
asteikollisen itsearviomittarin avulla ennen ja jälkeen intervention sekä kerran tämän
aikana. Oppimiseen ja oppimisympäristöön liittyvää oppimista ja yleistä tunnetilaa
arvioidaan jokaisen intervention jälkeen semistrukturoidun oppimispäiväkirjan avulla.
Myös käsitteellistä muutosta tarkastellaan oppilaiden kirjoittamien aineiden avulla ennen
ja jälkeen interventioblokin. Tunteita mitataan muokatun IPANASSF mittarin avulla.
Tulokset kertovat, miten eri tunteet liittyvät oppimiseen sekä oppimiseen eri
oppimisympäristöissä. Onnistuessaan tutkimus voi antaa uusia näkökulmia
opettajankoulutukseen sekä opetussuunnitelman kehittämiseen.

Kestävän kehityksen kasvatus – oppilaiden ja opettajien kokemukset ja toiminta
koulun arjessa
Anna Uitto & Seppo Saloranta, Helsingin yliopisto
Anna.uitto@helsinki.fi

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta on tärkeä
aihekokonaisuus peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa. Tämän tutkimuksen
päämääränä on selvittää, mitkä tekijät koulussa ovat keskeisiä oppilaiden ja opettajien
kestävän kehityksen mukaisen toiminnan toteutumiseen. Toimintaa tarkastellaan
erityisesti ruokakasvatuksen kannalta. Kohdejoukkona ovat 6. ja 9. luokan oppilaat ja
heidän opettajansa. Tavoitteena on selvittää, miten kokemukset, arvot, asenteet ja
minäpystyvyys heijastuvat oppilaiden tietoisuudessa, kestävään kehitykseen
kohdistuvassa kiinnostuksessa ja sen mukaisessa toiminnassa. Tutkittavia tekijöitä
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tarkastellaan paitsi ekologisen kestävyyden, myös taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen
kestävyyden kannalta. Koulu yhteisönä, sen toimintakulttuuri ja normit ovat tutkimuksen
kannalta keskeisiä, jolloin tutkimuksessa painottuu myös rehtorien toiminta. Tavoitteena
on lisäksi selvittää, mikä merkitys sukupuolella, koululla ja asumisympäristöllä on
suhteessa tutkittaviin tekijöihin.
Tutkimusmenetelminä käytetään laajaa lomaketutkimusta ja koulukohtaisesti opettajien
ja oppilaiden teemahaastatteluja. Tulosten avulla on tarkoitus kehittää kestävän
kehityksen toteutumista kuvaavia empiirisiä malleja. Malleja voidaan hyödyntää koulun
toimintakulttuuria, ympäristövastuullisuutta ja kestävän kehityksen kasvatusta
koskevassa tutkimuksessa sekä opettajankoulutuksen, opetussuunnitelmien ja
oppimateriaalien kehittämisessä. Suunnitellun toiminnan teoria, itsemääräytyvyysteoria,
arvomallit sekä erilaiset vastuullisen ympäristökäyttäytymisen mallit toimivat
tutkimuksen teoriataustana. Tutkimus on osa SA:n rahoittamaa monitieteistä SEED
hanketta ’Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla  Kuinka rohkaista
tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta.’ SEED hankkeen päämääränä on
selvittää, tarkastella ja kehittää kestävän kehityksen kasvatusta perusopetuksessa.
Avainsanat: kestävän kehityksen kasvatus, ympäristövastuullinen käyttäytyminen,
peruskoulu, koulun toimintakulttuuri

Mitä seikat vaikuttivat oppilaan päätökseen, kun hän valitsi valinnaisaineekseen
maa ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon?
Toini WallinOittinen, Helsingin yliopisto
toini.wallinoittinen@nbl.fi

Peruskoulun uudistuksen yhteydessä valinnaisaineet muotoutuivat
rinnakkaiskoulujärjestelmän sekä kansalaiskoulun että keskikoulun oppiaineista. Maa ja
metsätalouden opetus jatkui valinnaisena, ja sitä opettivat entiset maatalousopettajat.
Mutta pian nämä oppitunnit liitettiin biologian opettajan opetustehtäviin, jolloin itse aloin
vastata tästä 2–4 vuosiviikkotunnin laajuisesta valinnaisaineesta.
Ryhmiäni muodostui joka vuosi ja ne herättivät huomiota erilaisuudellaan. Kyselyn
avulla selvitin, oliko opettajan merkitys niin suuri kuin puhuttiin. Vastaukseksi sain 607
erilaista mielipidettä ja toivetta. Tärkeimmäksi syyksi valinnaisaineen valintaan oppilaat
arvioivat retket, jotka olivat osa opetusmetodeista. Oppilaskeskeiset
ongelmanratkaisutehtävät eivät olleet vielä silloin tavanomaisia metodeja, mistä
opetuksen erilaisuus aiheutui. Metodit saivat aikaan sen mielikuvan, että oppiaine on
helppo ja valinta perustui siihen. Todellisuudessa teimme monimuotoisia tehtäväsarjoja
yhteistyönä. Kiinnostus luontoa kohtaan oli kolmas merkittävä peruste. Opintoohjaajan
antama myönteinen kuva oppiaineesta oli neljäntenä perusteena valintaan. Opettajan
merkitys ei korostunut perusteissa.
Yläkoulun valinnaisuutta ja oppiaineiden tuntijakoa sisältöä ollaan jälleen uudistamassa.
Maapallon ravintoongelmat, suomalainen omavaraisuusaste sekä oppilaiden kiinnostus
luontoa kohtaan ovat niitä merkittäviä perusteita, miksi tämä valinnainen
opetuskokonaisuus tulisi säilyttää, painottaen kunkin koulun ja paikkakunnan
olosuhteiden mukaan. Maa ja metsätaloudesta tulisi saada riittävän laaja kokonaisuus
oppilaan tuntikehykseen.



Tarvitaanko kaupunkiympäristökasvatusta?
Katariina Syrjäsuo, Helsingin yliopisto
katariina.syrjasuo@helsinki.fi

Valmisteilla olevassa väitöskirjassani tavoitteenani on tutkia peruskoulun alaluokkien
oppilaiden paikkakokemuksia arkisessa kaupunkiympäristössään. Tämän lisäksi
tutkimuksessa testataan ja kehitetään lapsilähtöisiä tutkimusmenetelmiä.
Lasten arkisen kaupunkiympäristön tutkimus on tärkeää, sillä se antaa mahdollisuuden
ymmärtää sitä maailmaa, jossa suurin osa suomalaisista lapsista elää päivittäin. On
tärkeää, että lapsi kiinnittyy ympäristöönsä ja oppii arvostamaan sitä. Näin hänelle syntyy
myös tarve suojella sitä.
Saatua tutkimustietoa hyödynnetään ympäristökasvatuksessa, kouluopetuksen
kehittämisessä sekä opettajankoulutuksessa. Aiemmin ympäristökasvatuksessa on
keskitytty lähinnä luonnonympäristöjen huomioon ottamiseen. Nykytilanteessa, jossa
suurin osa suomalaisista lapsista asuu kaupunkimaisissa ympäristöissä,
ympäristökasvatuksenkin tulisi entistä voimakkaammin kehittää keinoja
kaupunkiympäristöissä tapahtuvaan kasvatukseen.
Lapsilähtöisten menetelmien kehittäminen antaa uuden näkökulman ympäristön
tutkimiseen. Tarkoitus on, että näitä menetelmiä voisi jatkossa käyttää tutkimustiedon
keräämisen lisäksi myös peruskoulun alaluokkien opetuksessa.
Esityksessäni esittelen tutkimukseni teoreettista taustaa, sekä syksyllä 2009 kahdessa
Helsingin peruskoulun alaluokassa toteutettavaa tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään
apuna internetissä olevaa karttapohjaa koulun lähiympäristöstä ja siihen liitettäviä,
oppilaiden itsensä ottamia, valokuvia.

Kädenjälkiä akustisessa maisemassa – ääniympärisökasvatuksen suuntaviivoja
Hannu T. Riikonen, Turun yliopisto
hannu.tapani.riikonen@utu.fi

Vaikka ääneen ja auditiivisuuteen liittyvät kysymykset ovat toistaiseksi olleet varsin
vähän esillä esimerkiksi ympäristö ja mediakasvatuksen foorumeilla, on niiden
esilleottamiselle löydettävissä useitakin perusteluja länsimaisessa visuaalisessa
kulttuurissamme. Tässä esityksessä hahmotellaan auditiivisen alueeseen liittyvän
ympäristökasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja käytännön toteutustapoja Rauman
opettajankoulutuslaitoksella toteutettujen ns. äänikasvatuksen (sound education)
projektien valossa. Tulisiko perinteisiä äänimaisemakoulutuksen ja akustisen ekologian
piirissä kehitettyjä, havainnointiin keskittyviä toimintamalleja laajentaa ja siirtyä
aktiiviseen ja omaaloitteiseen ääniympäristötyöhön?
Äänimiljööseen liittyviä kysymyksiä lähestytään yleensä joko akustisista tai
työterveydellisistä lähtökohdista (voidaan puhua myös teknisestä ja lääketieteellisestä
lähestymistavasta, Lahtinen 2004). Ympäristökasvatuksen piiristä nousseiden uusien
haasteiden valossa näyttää puhtaasti äänen voimakkuuteen keskittyvä ja ulkopuolisiin
asiantuntijoihin tukeutuva ”mittarinäkökulma” kuitenkin riittämättömältä. Vaikka
esimerkiksi luonnonhiljaisten alueiden olemassaoloa voidaan pitää keskeisenä
hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta, ei äänen määrän minimointiin tähtääviä
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strategioita voida pitää lähtökohtana moderneissa elinympäristöissä. Esimerkiksi opetus
ja kasvatustyössä, missä syntyvä ääni on luonteeltaan hyvin pitkälle toiminnallista,
näyttäisi optimaalinen (tai ainakin toimiva) ääniympäristö olevan saavutettavissa hyvin
pitkälle yhteisöllisesti, toimijoiden keskinäisten neuvottelujen ja toimenpiteiden kautta.
Äänen vähentämiseen tai ääneltä suojautumiseen perustuvien toimintamallien asemesta
meidän tulisi pyrkiä hallitsemaan ja muokkaamaan ääniympäristöämme, siirtyä
defensiivisistä offensiivisiin strategioihin (Hellström 2003). Kyse ei ole enää
meluntorjunnasta, vaan mallista, missä toimijat nähdään ympäristöönsä vaikuttavina
akustisina suunnittelijoina, audioarkkitehteinä.

Suomen luonnon puiden ja pensaiden tunnistaminen LuontoPorttiverkkopalvelulla
elämänikäisen biodiversiteettikasvatuksen näkökulmasta
Peter Kullberg, Helsingin yliopisto
peter.kullberg@helsinki.fi

Esityksessä tarkastellaan puiden ja pensaiden tunnistamista LuontoPorttiverkkopalvelun
tunnistustyökalun avulla ja pohditaan havaintoja elinikäisen biodiversiteettikasvatuksen
näkökulmasta. Aluksi osoitetaan lajintuntemuksen ja ekologisen ymmärryksen suhde
sekä tarkastellaan LuontoPorttiverkkopalvelua elinikäisen biodiversiteettikasvatuksen
resurssina. Sen jälkeen luodaan lyhyt katsaus nykytieteen käsityksiin kasvilajien
tunnistamisen edellyttämistä kognitiivisista prosesseista.
Tutkimusongelmia ovat: (1) Miten tunnistaminen onnistui? (2) Miten tunnistusprosessi
eteni kunkin henkilön kohdalla? (3) Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on eriikäisten
valinnoissa kunkin puu tai pensaslajin näytteen kohdalla?
Ryhmä koekäyttäjiä tunnisti LuontoPorttiverkkopalvelun tunnistustyökalun avulla kolme
puuta ja pensasta. Tunnistuksen aikana tietokoneen näytön tapahtumat tallennettiin
Camtasia Studio ruudunkaappausohjelman avulla. Tallenteiden pohjalta
tunnistusprosessit analysoitiin yksityiskohtaisesti.
Tulokset esitetään niin, että mahdolliset samankaltaisuudet ja erot tunnistusprosessissa
saadaan selkeästi esiin. Saatuja tuloksia pohditaan elämänikäisen
biodiversiteettikasvatuksen näkökulmasta.

Kasvisokeus kestävän kehityksen esteenä
Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto
arja.kaasinen@helsinki.fi

Kestävä kehitys määritellään usein maailmanlaajuisesti, alueellisesti tai paikallisesti
tapahtuvaksi muutokseksi, jossa turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän
elämän edellytykset maapallolla. Hyvä elämä muodostuu monista osasista, mutta
lähtökohtana kuitenkin ihmisten hengissä säilymisessä on luonnon kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Luonnon kokonaisvaltainen hyvinvointi alkaa tuottajista eli kasveista. Ilman
kasvimaailmaa tai sen toiminnan ymmärtämistä emme voi siten ylläpitää kestävää hyvää
elämää emmekä edistää kestävää kehitystä. Tuoreen väitöstutkimukseni mukaan
suomalaiset koululaiset ja opiskelijat tunnistavat kasvilajeja keskimäärin heikosti. Myös



opettajien vastauksissa oli hajontaa.
Olemmeko me kasvisokea kansa? Kasvisokeus, plant blindness on käsitteenä Suomessa
uusi, joten esitelmässäni selvennän käsitteen taustaa, sisältöä ja olemassaoloa sekä
perehdyn siihen, miten ja missä ilmiö ilmenee ja miten sitä voitaisiin kasvatuksessa ja
opetuksessa torjua. Pohdin esitelmässäni, onko kasvisokeus este kestävälle kehitykselle,
biodiversiteettikasvatukselle ja vaikkapa ilmaston muutoksen nujertamiselle.

Kalalajien tunnistaminen Luontoportti  lajintunnistuspalvelun avulla
Mikko Saarela, Helsingin yliopisto
mikko.saarela@helsinki.fi

Tutkimus tehdään syksyn 2009 kuluessa. Tutkimuksen tarkoituksena on testata
www.luontoportti.fi sivustolle valmistumassa olevaa Suomen kalalajien
tunnistuspalvelua n. 50 eri ikäryhmiin kuuluvan henkilön avulla. Testaamisessa käytetään
oikeita kalanäytteitä ja jokaisen koehenkilön koko lajinmääritysprosessi tallennetaan.
Koehenkilöiltä kysellään haastattelussa myös taustatietoja. Iän, sukupuolen
koulutustaustan ym. tyypillisten muuttujien lisäksi kysellään mm. koehenkilöiden omaa
käsitystä tietokoneen käsittelytaidostaan, kalalajien tuntemuksestaan ja lajintuntemuksen
oppimistavasta. Lisäksi kysellään koehenkilöiden näkemyksiä lajintunnistuspalvelun
toimivuudesta ja heidän parannusehdotuksiaan tunnistuspalveluun.
Lajinmääritysprosessit, niissä käytetyt erilaiset strategiat ja määrityspolut analysoidaan ja
niissä mahdollisesti löytyneitä eroja verrataan taustatietoihin mahdollisten eroja
selittävien tekijöiden löytämiseksi. Aineiston analyysissä käytetään lähinnä
kvalitatiivisia, mutta jossakin määrin myös kvantitatiivisia menetelmiä. Vastauksia
halutaan saada lähinnä seuraaviin kysymyksiin: Mihin kalan ominaisuuksiin koehenkilöt
kiinnittävät huomionsa lajia määrittäessään? Millaista logiikkaa koehenkilöt käyttävät ja
millaisia määrityspolkuja he valitsevat lajia määrittäessään? Käykö koehenkilöiden
käyttämä logiikka yksiin lajinmäärityspalvelun laatijan logiikan kanssa? Onko
koehenkilöiden määrityspalvelun käyttötavoissa eroja ja selittävätkö haastattelemalla
saadut taustatiedot niitä?
Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on saada tietoa Luontoportin kalojen
lajintunnistuspalvelun kehittämiseksi. Samalla saadaan kuitenkin tietoa myös yleisesti
ihmisten kalalajistomme tuntemuksesta ja käyttäytymisestä kalalajeja tunnistaessaan sekä
tietoa luonnon monimuotoisuuden tunnetuksi tekemisestä ja elinikäisestä oppimisesta.

Ulos oppimaan? Koulun arki tuttujen käytänteiden ja uusien mahdollisuuksien
risteyksessä
Kirsti Salo, Helsingin yliopisto
kirsti.salo@helsinki.fi

Tekemällä ja kokemalla ulkona tapahtuva oppiminen on lähtökohtana tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessani Learning by gardening – koulun oppimisympäristönä
puutarhatoiminta. Tutkimuksen yhtenä näkökulmana on mahdollistaminen – mitä ovat
esteet ja mitkä tekijät edistävät ulkona oppimisen hyödyntämistä koulun arjessa? Toinen
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näkökulma on oppilaskeskeinen: Miten oppilaat kokevat erilaisen oppimistilanteen? Mitä
hyvää ja mitä huonoa on koulun kasvimaassa?
Tutkimuksen aineistoa kerätään opettajilta ja oppilailta Opetushallituksen
oppimisympäristöjen kehittämishankkeesta, joka tunnetaan nimellä Vihdin malli 
kestävän kehityksen oppimisympäristöt ulkona. Kuntatason koordinointi.
Ympäristökasvatuksen käytännön toimintamallissa tehdään yhteistyötä kunnan hallinnon,
paikallisten toimijoiden ja koulujen kanssa. Lähes kaikki Vihdin 16 perusopetuksen
koulusta eli 14 koulua ovat nyt mukana Vihdin mallin jossakin toimintaosiossa, jotka
ovat toisiaan täydentäen: 1) koulun kasvimaa ja puutarhatoiminta, 2) lähimaatila sekä 3)
lähimetsä ja vesistö.
Oppiminen ulkona toteuttaa opetussuunnitelmia ja kestävän kehityksen kasvatuksen
strategiaa. Vihdissä ympäristökasvatuksen toimintamallia on kehitetty aktiivisesti eri
hankevaiheiden kautta vuodesta 2003 paikallisen järjestötoimijan, Vihdin 4Hyhdistyksen
toimesta. Lähtökohtana oli viedä tekemällä oppimisen mahdollisuus
ympäristökasvatukseen, osaksi koulun arkea. Yhtenä merkittävänä osana mallissa on
koulun oma kasvimaa. Perustana koulun puutarhatoiminnan edistämisessä ovat lukuisat
oppimiseen ja lasten hyvinvointiin sekä sosiaaliseen kasvuun vaikuttavat merkitykset.
Miten koulun opetuksessa pystytään hyödyntämään mallin tuottamia mahdollisuuksia?
Onko koulun puutarhatoiminnalla merkitystä tulevaisuuden aikuisten yhteiskunnalle?

Kestävän kehityksen kasvatus toisin silmin: ongelmia ja mahdollisuuksia
Mauri Åhlberg, Helsingin yliopisto
mauri.ahlberg@helsinki.fi

Kestävän kehityksen kasvatuksen määritelmissä turvaudutaan usein mielivaltaisiin toisen
käden lähteisiin. Esitelmässä pohditaan, mitkä lähteet ja määritelmät ovat olennaisimpia
kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimuksen edistämiseksi. Tarvitaan sekä
olennaisimmat yksityiskohdat että kokonaiskäsitys kestävän kehityksen kasvatuksesta.
Esimerkiksi, mikä on tosiasiassa kulttuurin ja luonnon välinen suhde ja miten ne liittyvät
kestävään kehitykseen ja sen edistämiseen kasvatuksen keinoin?
Käsitekartat (concept maps) ovat keino osoittaa millaisia ovat osat ja kokonaisuus kunkin
tutkijan ja tutkittavan ajattelussa. Tutkitaan CmapToolstietokoneohjelman
mahdollisuuksia sekä yksilöllisen että sosiaalisen oppimisen edistäjinä internetin avulla
koko ihmiskuntaa myöten. Erityisen huomio kiinnitetään biodiversiteetin kestävän käytön
oppimiseen, jossa yhdistyvät ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.
LuontoPortti/NatureGate –verkkopalvelua esitellään uutena mahdollisuutena.

Kestävän kehityksen arvoista teoreettisesti ja empiirisesti
Arto Salonen & Mauri Åhlberg, Helsingin yliopisto
arto.salonen@gmail.com, mauri.ahlberg@helsinki.fi

Kestävän kehityksen kasvatuksen arvoperustaa pohdittaessa ja tutkittaessa on monia
erilaisia mahdollisuuksia, mutta keskeiset periaatteet näyttävät olevan varsin
yhdensuuntaisia. Esimerkiksi Kluckhohn & Strodtbeck (1961) klassinen arvoluokittelu
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tarjoaa mielenkiintoisen peilausmahdollisuuden nykyiselle kestävän kehityksen
ajattelulle. Voitaneen hyvällä syyllä kysyä onko lineaarinen länsimainen aikakäsitys
yhteydessä voittojen maksimointiin ja sitä kautta tuhlaamiseen enemmän kuin syklinen
aikakäsitys, missä kiire on tuntematon käsite. Samoin ihmisen itsetehostuksen tarve
lisääntynee yksilökeskeisissä yhteisöissä, joissa saattaa usein vallita yksilöiden välinen
kilpailu. Myös toiminnallisuudessa tekemisen korostaminen saattaa johtaa siihen, että
uusitaan tarpeettomasti hyödykkeitä vain markkinoille tulevien uusien mallien vuoksi
eikä todelliseen tarpeeseen perustuen. Ehkä kestävän kehityksen kannalta keskeisin
aspekti on kuitenkin ihmisen suhtautuminen biosfääriin: onko ihminen tällä planeetalla
vain yksi laji muiden lajien joukossa vai kaiken yläpuolella oleva hallitsija, jolla on
oikeus käyttää rajattomasti hyväksi kaikkea valtapiiriinsä kuuluvaa?
Kluckhohn & Strodtbeck (1961) arvoluokittelu saa tuoreita näkökulmia esimerkiksi
Senge et al. (2008) pohtiessa siirtymistä kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntaan.
Siirtymisen mahdollistaa hänen mukaansa muun muassa se, että hyvinvoinnin
tavoittelussa taloudellisen voiton maksimoimisen sijasta keskitytään ihmissuhteiden
rakentamiseen. Ehrenfeld (2008) mainitsee  toiminnallisuuteen viittaamalla  kuinka
painopisteen siirtyminen tekemisestä (doing) olemiseen (being) on keskeistä. Åhlberg
(1988 – 2009) on kehitellyt näistä teorioista riippumatta toisenlaista lähestymistapaa
arvoihin: elämä metaarvona, totuus, hyvyys, kauneus ja viisaus perusarvoina sekä
kestävä kehitys näitä viittä arvoa integroivana arvona.
Esitelmän teoreettisessa osassa vertaillaan ja pohditaan kestävää kehitystä eri
lähtökohdista käsin. Empiirisessä osassa esitellään alustavia tuloksia Salosen (2009)
kestävän kehityksen arvoihin liittyvää ajattelua koskevasta empiirisestä tutkimuksesta.


