
SEIKKAILULLINEN VUOSI 
HAASTAVASSA LUOKASSA
Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta

Abstract in Finnish

SEPPO J .  A.
KARPPINEN

Kasvatustieteiden tiedekunta,
Kasvatustieteiden ja

opettajankoulutuksen yksikkö,
Oulun yliopisto

OULU 2005





SEPPO J. A. KARPPINEN

SEIKKAILULLINEN VUOSI 
HAASTAVASSA LUOKASSA
Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja 
elämyspedagogiikasta

Esitetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan
Kajaaninsalissa (L6) 17. kesäkuuta 2005 klo 12.00

OULUN YLIOPISTO, OULU 2005



Copyright © 2005
University of Oulu, 2005

Esitarkastajat
Professori Pauli Siljander
Tohtori Veli-Matti Ulvinen

Esitarkastajat
Professori Markku Ihatsu
Professori Kyösti Kurtakko

ISBN 951-42-7754-6 (nid.)
ISBN 951-42-7755-4 (PDF) http://herkules.oulu.fi/isbn9514277554/

ISSN 0355-323X http://herkules.oulu.fi/issn0355323X/

OULU UNIVERSITY PRESS
OULU  2005



Karppinen, Seppo J. A., An adventurous year in a challenging class—an ethnographic
study on outdoor adventure education and experience pedagogy 
Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of
Oulu, P.O.Box 2000, FIN-90014 University of Oulu, Finland
2005
Oulu, Finland

Abstract
This study aims at enhancing the understanding of outdoor adventure education and experience
pedagogy as an alternative teaching method in schools. The purpose of the study is to develop outdoor
adventure education, describe its practical implementation and report on the pupils' experiences. The
sample is formed by the pupils of a single class in a fairly large town (N = 6, aged 10–12). The pupils
had been classified as maladjusted for regular education. The research was carried out during one
school year in the late 1990's. The research approach is an application of the ethnographic research
tradition and action research. In this study the researcher has an active role shaping the research and
trying to develop an alternative teaching method to make the pupils' action and experiences
understandable by watching, listening and taking part in the activities.

The study develops a method of outdoor adventure education and experience pedagogy, tests its
functionality and describes the pupils' experiences of the method as it was applied into practice. The
study is not about competition for the superiority or justification of the school's teaching, and the
teaching culture is only discussed in terms of a single method. The study at hand consists of a
theoretical and empirical part so that outdoor adventure education constitutes the theoretical frame of
reference, while the research observations, analysis and interpretation form the empirical part of the
study. The research background is described in Chapters 1 to 3, the research observations and their
summaries in Chapter 4, conclusions of the analysis and interpretation of the observations in Chapter
5, consisting of discussions of reliability and repeatability. The last chapter of the study, Chapter 6,
consists of discussions of the pedagogical conclusions.

The observations would appear to show that outdoor adventure education and experience
pedagogy is connected with the reform-pedagogical approach, constructivist interpretation of
learning and reflective learning. Through these pedagogical approaches outdoor adventure education
could be added in the comprehensive school curriculum as an alternative teaching and learning
method. It could be implemented as a rehabilitative method of special education without any massive
projects or resources. The pupils thought that their experiences of outdoor adventure education and
experience pedagogy were positive from the viewpoint of their own development, social interaction
and school satisfaction. We can maintain on the basis of the current study that the method
implemented here provides one way to add to school motivation and thus to prevent exclusion from
education. The observations would appear to show that the method could help to integrate the goals
of growth and learning in the modern educational system so heavily focused on information and
technology.

"But the walking of which I speak has nothing in it akin to taking exercise, as it is called, as the
sick take medicine at stated hours—as the swinging of dumb-bells or chairs; but is itself the enterprise
and adventure of the day." (Henry Thoreau 1817—62)

Keywords: action research, constructivism, EBD-special education, Erlebnispädagogik,
ethnography, experiential learning, outdoor adventure education, reform-pedagogy





Karppinen, Seppo J. A., Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa. Etnografinen
toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, P.O.Box 2000, FIN-90014 University of Oulu,
Finland, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, P.O.Box 2000, FIN-
90014 University of Oulu, Finland 
2005
Oulu, Finland

Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa kasvatus-, opetus- ja
oppimisnäkemyksenä sekä peruskoulun yleiseen opetussuunnitelmaan sisältyvänä vaihtoehtoisena
käytännön opetus- ja oppimismenetelmänä. Tehtävänä on kehitellä ja selkiyttää seikkailu- ja
elämyspedagogiikan ilmiötä, kuvata sen käytännön toteutumista koulussa ja tuoda esille oppilaiden
kokemuksia. Kohteena on suurehkon kaupungin erityiskoulun yhden luokan oppilaat (N = 6, ikä
10–12 v.). Oppilaat oli luokiteltu yleisopetukseen sopeutumattomiksi. Tutkimusajankohta oli yksi
lukuvuosi 1990-luvun loppupuolella.

Tutkimusotteena on etnografisen tutkimustradition, toimintatutkimuksen ja konstruktiivisen
tutkimusotteen sovellus. Tutkimusessa tutkijalla on aktiivinen rooli. Hän koettaa kehitellä
vaihtoehtoista opetusmenetelmää ja saada oppilaiden toimintaa ja kokemuksia ymmärrettäväksi
katselemalla, kuuntelemalla ja ottamalla osaa toimintaan. Esitys on vain yksi esimerkki siitä, miten
vaihtoehtoista opetusta voidaan tutkia ja kokeilla, eikä tarkoitus ole vertailla toisiinsa eri
opetusmenetelmiä tai kulttuureita. Käsillä oleva tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä
osiosta niin, että seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan liittyvä traditio muodostaa tutkimuksen
teoreettisen viitekehyksen ja tutkimushavainnot empiirisen osan, joista analyysin ja tulkinnan avulla
laaditaan pedagogiset johtopäätökset.

Seikkailu- ja elämyspedagogiikka kytkeytyy reformipedagogiseen suuntaukseen,
konstruktivistiseen oppimisen tulkintaan ja reflektiiviseen oppimiseen. Näiden pedagogisten
näkemysten avulla seikkailu- ja elämyspedagogiikka voitiin liittää peruskoulun opetussuunnitelman
sisään kuuluvaksi vaihtoehtoiseksi opetus- ja oppimismenetelmäksi. Tutkimuksen perusteella
näyttää, että seikkailu- ja elämyspedagogiikan avulla oli mahdollista tukea kouluoppiaineiden
ulkopuolelle jääviä persoonallisen kasvun ja sosiaalisen toiminnan tavoitteita. Kokemukset seikkailu-
ja elämyspedagogiikasta olivat oppilaiden mukaan myönteisiä oman kehittymisen, sosiaalisen
vuorovaikutuksen ja kouluviihtyvyyden ja kannalta. Voidaan todeta, että seikkailu- ja
elämyspedagogiikka on yksi vaihtoehtoinen menetelmä haastavien oppilaiden kuntouttavassa
kasvatuksessa, koulumotivaation lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Havaintojen
perusteella näyttäisi, että menetelmän avulla voidaan eheyttää kasvu- ja oppimistavoitteita tämän
päivän tieto- ja teknologiapainotteisessa koulujärjestelmässä.

"Mutta se kävely, josta minä puhun, ei muistuta lainkaan niin kutsuttua liikunnan harjoitusta, ei
lääkkeiden nauttimista määrätunnein eikä käsipainojen tai tuolien nostelua, vaan on päivän tehtävä
tai seikkailu" (Henry Thoreau 1817–62)

Asiasanat: elämyspedagogiikka, ESY-erityispedagogiikka, etnografinen tutkimus,
konstruktiivinen tutkimusote, reformipedagogiikka, seikkailukasvatus, toimintatutkimus





Your disability is your opportunity
Kurt Hahn

Omistan tutkimukseni perheelleni:
lapsilleni Hillalle, Rikulle, Hetalle ja Eeralle sekä

vaimolleni Maijalle





Esipuhe

Jokaisen vaihtoehtoisen opetusnäkemyksen kehittämiseen tarvitaan ripaus seikkailu-
mieltä, pitkäkestoista kokeilua, teorian ja käytännön vuorovaikutusta, kokemusten kriit-
tistä arviointia sekä valmiutta luopua omista aikaisemmista käsityksistään. Seikkailu- ja
elämyspedagogiikan tutkimisen ongelmallisuus korostuu silloin, kun kohteena on koulu-
laitoksen haastavimmat oppilaat ja kun tutkimus tapahtuu oman työn ohessa. Tutkimuk-
seni on yhden opettaja-tutkijan yritys kertoa lukijoille seikkailu- ja elämyspedagogiikan
teoriasta ja käytännöstä haastavien oppilaiden arkipäivän opiskeluympäristössä. Ilman
oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä työyhteisöni yhteistyötä ei tutkimus olisi toteutu-
nut. Tästä kiitos heille.
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tuokiot varmistivat tutkimukseni toteutumisen. Lausun erityisen lämpimät ja kunnioittavat
kiitokseni väitöskirjani esitarkastajille emeritusprofessori Markku Ihatsulle ja professori
Kyösti Kurtakolle korjausehdotuksista ja kannustavasta palautteesta, joista sain voimaa jat-
kaa raportin viimemetreillä.
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FM Vesa Komulainen englanninkielisen tiivistelmän tekstistä. Oulun yliopistopainon teks-
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1 Johdanto

Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka ovat uusia suuntauksia etsittäessä uusia ratkai-
sumalleja sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, yhteiskunnan murrok-
sesta aiheutuneisiin sosiaalisiin ongelmiin tai nuorison käytösongelmiin. Sivistys-, kasva-
tus- ja opetustyön alueilla sekä terapian, nuorisotyön ja sosiaalipedagogiikan toiminta-
muotojen vaihtoehdoiksi ne yleistyivät Keski-Euroopassa 1980-luvulla (Ziegenspeck
1999, 137, Fischer & Ziegenspeck 2000, 9–11). Edistyksellisinä kasvatuksen ja opetuk-
sen näkemyksinä ne levisivät myös Suomeen 1990-luvulla, jolloin seikkailun ja elämys-
ten pedagogisterapeuttinen arvo keksittiin uudelleen, kun havaittiin yhteiskuntamme mur-
roksen ja taloudellisen laman seuraukset ja sosiaalisten lieveilmiöiden laajuus, jotka aihe-
uttivat myös uusia haasteita eri koulumuodoille sekä opetus- ja oppimismenetelmille
(Nieminen 1999, 87–95, Telemäki & Bowles 2001, 26). Uusien menetelmäsuuntauksien
haaste liittyy myös Siljanderin (1996, 7–12) mukaan koulutuksesta syrjäytymiseen johta-
van kehityksen ennaltaehkäisyyn, sillä suomalaisen peruskoulutusjärjestelmän tasa-arvo-
ideologiaan kätketty yhdenmukaisuuden periaate toimii koulutettavien ikäryhmän keski-
alueella: keskialue voi hyvin mutta reuna-alueet ovat syrjäytymiselle alttiita. 2000-luvun
alussa Suomen koululaitos elääkin pedagogista murrosta uudistuvien tiedon- ja oppimis-
käsitysten sekä arvokeskustelujen myötä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkemyk-
senä opetuksen säätelyn painopiste on siirtymässä opetussuunnitelmasta opettajalle (von
Wright 1996, 19, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Pitkään lähes sul-
jettujen ovien takana toteutettua opettajajohtoista ja oppiaineita painottavaa opetusta ja
perinteistä kouluympäristöä lasten ja nuorten arkisena oppimisympäristönä on Suomessa
alettu kehittää nopeasti muuttuvan yhteiskunnan muuttuneita tarpeita vastaavaksi. Eten-
kin tiedonhankintaan ja tietotekniikkaan on panostettu, mutta ei niinkään vaihtoehtoisiin
toiminnallisiin ja kokemuksellisiin menetelmiin. Kuitenkin muodollisesti järjestetty, vain
yhtä näkökulmaa ja kulttuurista tulkintaa painottava opetussuunnitelma nähdään esteenä
koulun monikulttuurisuudelle, varsinkin jos tämä näkökulma pitää yllä valtakulttuurin
omaa valta-asemaa (vrt. Syrjäläinen 1990, 1, Miettinen 1993, 11, Ulvinen 1996, 61). Jotta
koulu voisi tarjota motivoivaa opetusta kaikille oppilaille, tulisi pohtia eri oppimisympä-
ristöjen tarjoamia mahdollisuuksia sekä lahjakkaille, että alisuoriutujille, huonosti menes-
tyville ja lyhytjännitteisille, haastaville oppilaille, joiden heikon motivaation taustalla on
yhä useammin heikko itsetunto tai alhainen itseluottamus tai lievä aivotoiminnallinen häi-



16
riö. Opetusta leimaa edelleen opettajajohtoisuus ja vaihtoehdottomuus, mikä näkyy alen-
tuvana kouluviihtyvyytenä, poissaoloina ja erilaisina kouluongelmina (Naukkarinen
1999, 251).

Pulkkisen (2002, 7–8) mukaan suomalaislasten kouluviihtyvyydessä olisi kansainvälis-
ten vertailujen perusteella parantamisen varaa, vaikka tiedolliset koulusaavutukset (esimer-
kiksi PISA-tutkimusohjelma) ovatkin olleet kansainvälistä huipputasoa. Hän jatkaa, että
tarve koulun kehittämiseen on syntynyt länsimaisen yhteiskunnan viimeaikaisista tietotek-
niikan ja verkostoitumisen muutospiirteistä. Nykyaikaisessa verkostoituneessa työelä-
mässä ihmisen sosiaaliset taidot näyttelevät yhä merkittävämpää osaa. Siksi koulun tulee
painottaa kasvatuksen tuloksissa tiedollisten saavutusten ohella sosiaalisen pätevyyden
karttumista. Pulkkinen huomauttaa, että hyviä sosiaalisia ominaisuuksia sisältyy koulun
kasvatustavoitteisiin, mutta niiden saavuttamisen arviointi on vähäistä, eikä koulutyötä ole
suunniteltu ja organisoitu siten, että se erityisesti tähtäisi oppilaiden sosiaaliseen kehityk-
seen. Opetusta ja oppimista edistävä tekijä eli motivaatio voi olla hukassa monilla oppi-
lailla, mikä vaikuttaa myös opettajien motivoitumiseen. Opettaja voi toki Järvelän (Kaleva
2.10.2004, 2) mukaan toiminnallaan ja asenteillaan kehittää oppimisen motivaatiota ja
tehdä oppimisesta haasteellista esimerkiksi tukemalla yhteisöllistä oppimista teknologisilla
keinoilla. Soinin mielestä (Kaleva 18.12.2002, 2) psyykkisen kehityksen kannalta olennai-
nen tunne-elämän kehitys tulisi nostaa etusijalle tarkasteltaessa oppimista ja motivaatiota.
Hänen mukaansa oppimiskokemusten tutkimus on osoittanut, että keskittyminen vain oppi-
laan koulusuorituksiin itse asiassa alentaa oppimismotivaatiota lisäten epäonnistumisen
pelkoa. Niemelä (Savon Sanomat 29.12.2002, 7) toteaa, että ”Suomi on yksi maailman tie-
tointensiivisimmistä yhteiskunnista ja samaan aikaan yksi masentuneimmista kansakun-
nista”. Tämä kuvastaa hänen mukaansa sitä, että persoonallisuuden ja tunne-elämän vahva
kehittyminen on estynyt, koska nykytahdissa ihmisiin kohdistuu valtava kognitiivinen eli
tiedollinen rasite. Samanaikaisesti yksilön tunteen ja persoonallisuuden kehittymiselle jää
liian vähän tilaa, mikä puolestaan näkyy uupumisena ja masennuksena.

LAPSET-tutkimuksen mukaan kahdeksanvuotiaista lapsista runsas viidesosa koko ikä-
luokasta oireilee psyykkisesti. 12–15 % lapsista on psyykkisesti häiriintyneitä. Merkittävä
osa 15-vuotiaana psyykkisesti oireilleista oli oireillut jo neuvolaiässä. Masennusta, käytös-
ja uhmakkuushäiriöitä ja tarkkaavaisuushäiriöitä esiintyy 2–7 %:lla lapsista (Räsänen
2002, 267–269.). Rimpelä arvioi (Kaleva 2.8.2002, 4), että jopa 8 % nuorista olevan psy-
kiatrisen hoidon tarpeessa. Pahoinvoinnin kasaantumista kuvaavat luvut olivat ja ovat
hälyttäviä, koska Suomi on OECD:n mukaan yksi Euroopan rikkaimpia johtavia koulutus-,
teollisuus- ja tietoyhteiskuntia. Lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy, kun samanaikai-
sesti kansantulo nousee. Samaan aikaan erityisopetuksen tarve kouluissamme kasvaa vuosi
vuodelta. Opettajat, usein ilman erityispedagogisia taitoja joutuvat päivittäin tekemisiin
yhä haastavampien ongelmien kanssa, jotka liittyvät etenkin poikien häiriintyneisyyteen ja
poikkeavaan käyttäytymiseen. Opettaja-lehden (18.6.2004, 5) mukaan erityisopetukseen
siirrettyjen oppilaiden määrä on kahdeksassa vuodessa kaksinkertaistunut ja koko perus-
koulun oppilasmäärästä erityisopetuksessa on yli kuusi prosenttia eli 36 800 oppilasta,
joista poikia on kaksi kolmasosaa (ks. myös Tilastokeskus 2004, 57–59).

Maailman terveysjärjestön (WHO) vertailututkimuksen (Helsingin Sanomat 2004, A6)
mukaan esimerkiksi 11-vuotiaista suomalaispojista vain kahdeksan prosenttia pitää kou-
lusta hyvin paljon, kun heidän eurooppalaisista ikätovereistaan keskimäärin 30 prosenttia
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pitää koulusta hyvin paljon. Suomen kannalta tulos on huolestuttava, koska jo peruskoulun
viidennen luokan oppilaat viihtyvät koulussa huonosti. 

Opetuksen ja koulutuksen tutkimus on osoittanut opettajien opetusmenetelmät ja vallit-
sevan luokkahuoneopetuksen mallin sangen pysyväksi ilmiöksi, siksi perinteiseen opetta-
juuteen, opetus- ja oppimisajatuksiin sekä opettajankoulutukseen vaaditaan laadullisia
muutoksia ja uusia moniammatillisia yhteistyömuotoja, joiden avulla koulun on mahdol-
lista selvitä tulevaisuuden haasteista (vrt. Siljander & Ulvinen 1996, Valta 2002, 229–239,
Haapaniemi 2003, 214–215, Hyytiäinen 2003, 222). Kun lapsella on kehityksellisiä riski-
tekijöitä (mm. kielen kehityksen viiveet, varhainen ylivilkkaus, vuorovaikutustaitojen
puutteet), olisi Pulkkisen (2002, 245–246) mukaan tärkeätä, että ympäristössä havaitaan ja
ymmärretään hänen pulmansa oikein. Taitoalueiden puutteisiin kohdistuvaa interventiota
merkittävämpää saattaa tällöin olla, että lapsi tuntee tulevansa vaikeuksista huolimatta
hyväksytyksi ja että hänelle on tarjolla onnistumisen elämyksiä. Pulkkinen toteaa, että
tavoitteena tulee olla sosioemotionaalista kehitystä tukevan peruskasvatuksen lisäksi kehit-
tää kuntouttavia menetelmiä sellaisille lapsille, joilla on erityisen tuen tarvetta käyttäyty-
misen säätelyn ja tunne-elämän alueilla. Erityisopetuksessa onkin viitattu Maailman Ter-
veysjärjestön WHO:n suosittelemaan kasvatuksellisen ja ammatillisen kuntoutuksen käsit-
teeseen (mm. Murto 1992, 37). Opetuksellinen, kasvatuksellinen kuntoutus tai kuntouttava
opetus liitetään joko suoraan menetelmällisesti tai välillisesti muiden oppilashuollon tuki-
toimenpiteiden avulla oppilaan tilannetta kuntouttaviin toimenpiteisiin. Kyseessä on siis
kokonaiskuntoutukseen liittyvän kuntouttamisen tapahtumasarjan yksi osa, jossa nähdään
eri menetelmien tavoitteita, tasoja ja sisältöjä. Prosessissa kuntoutuminen voidaan nähdä
oppimisen ja kehittymisen osatuloksena, mutta myös niiden ehtona (Murto 2002, 64).

 Koululaisena toimimisen ohjaavia käsityksiä (mm. tahto, uskallus, taito kohdata uusia
asioita) pidetään oppilaille kuuluvina itsestään selvinä ominaisuuksina, vaikka nämä omi-
naisuudet ovat vielä kehittymättömiä suurella osalla alaluokkien ja jopa yläluokkienkin
oppilaista. Motivaation, itsetunnon ja minäkäsityksen kehittäminen ovat tärkeitä, vaikka ne
eivät ole koulun oppiaineita. Niillä on kuitenkin elinikäisen opiskelun ja oppimisen varmis-
tamisessa tärkeä merkitys. Niiden toteutuminen tulisi huomioida koko peruskoulun
ala-asteen ajan oppimisen arvioimisessa. (Hautamäki J., Arinen, Bergholm, Hautamäki A.,
Kupiainen, Kuusela, Lehto, Niemivirta & Scheinin 1999, 24, 28–29, Hakkarainen 2002,
350–362.) 

Opetuksen kehittämisen ja uudistamisen avainasemassa ovat opettajat, jotka päättävät
luokkansa käytännön työtavoista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004,
6–8) mukaan opettajille annetaan vapaus valita työtapansa. Perusopetuksen tehtävä on
ensisijaisesti antaa ”mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetun-
non kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja,
saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista
yhteiskuntaa.” Opetussuunnitelman perusteissa (emt., 7) mainitaan, että opetuksen toteut-
taminen perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja
yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen
osallisuus. Oppiminen käsitetään seuraukseksi oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toi-
minnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa
ainesta. Tietoisuuden ja tietämyksen rakentumista korostetaan eheyttämis- ja aihekokonai-
suusajattelulla (emt., 16–17, Hakkarainen 2002, 350–352). 
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Opetussuunnitelmauudistuksen konstruktivistisen oppimiskäsityksen tavoitteet kohdis-
tuvat myös erityisopetukseen eli erityistä tukea tarvitsevien, psyykkisen ja tunne-elämän
häiriön ja yleisopetuksesta sosiaalisen sopeutumattomuuden vuoksi erityisopetukseen otet-
tujen tai siirrettyjen oppilaiden opetukseen. He kuuluvat henkilökohtaisen opetuksen jär-
jestämistä koskevan suunnitelman piiriin (HOJKS), josta aikaisemmin käytettiin nimitystä
(HOPS = ’henkilökohtainen opetussuunnitelma’). Näistä erityisoppilaista käytettiin aikai-
semmin virallisesti nimitystä ”tarkkailuoppilaat” ja ”ESY-oppilaat” vuoteen 2004 asti.1

Erillisiä ESY-erityisopetuksen toiminnallisia, kokemuksellisia ja kuntouttavia menetel-
miä on jonkin verran tutkittu, mutta käytännön opetustoimintaan liittyvää tutkimustietoa on
ollut vähän saatavilla (vrt. Seppovaara 1998, 73, Naukkarinen 1999, 251, Kuorelahti 2002,
Murto 2002, 64–65, Haapaniemi 2003, 7–8, 23–27). Muutamissa alaan liittyvissä tutki-
muksissa on viitattu koulussa esiintyviin arkipäivän tilanteisiin, niissä on vähemmän tar-
kasteltu opettajan toteuttamia menetelmiä tai käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liitty-
viä käytänteitä, jotka vaatisivat pitempikestoista ehkä etnografista kenttätyötä ja havain-
nointia. Naukkarinen (1999, 251) ja Tynjälä (2002, 161–162) kannustavat opettajia tutki-
maan omaa työtään ja kouluaan asiantuntijuuden ja eksperttiyden näkökulmasta. Oman
työnsä ”Teacher as researcher” -opettajatutkijalla olisi mahdollisuus päästä koulun ovien ja
luokkahuoneiden sisäpuolelle hankkimaan tietoa koulun kulttuurista, opetusmenetelmistä
ja kehittämään niitä etnografisen tutkimuksen ja toimintatutkimuksen keinoilla (ks. myös
Zeichner & Noffke 2001, 301).

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on kuuden ESY-oppilaan ryhmä, jonka jäsenet
oli luokiteltu yleisopetukseen sopeutumattomiksi oppilaiksi. Tutkimusta tekee laadullisen
tutkimuksen perusperiaatteita noudattaen opettaja-tutkija, jolla on lisensiaatintyön (Karp-
pinen 1998) sekä yli kahden vuosikymmenen luokanopettaja- ja erityisluokanopettajako-
kemuksen pohjalta kehittynyt aikaisemman koulutuksen ja oman työnsä kyseenalaistami-
sen aika ja samalla kriittinen suhtautuminen opettajuuteensa ja valmiin tiedon opetukseen
ja oppimiseen. Aktiivisesti omaa työtään tutkimalla, opiskelemalla ja reflektoimalla opet-
taja-tutkija pyrkii samalla investoimaan henkisiä resurssejaan uusiin haasteisiin ja syventä-
mään omaa pätevyyttään (vrt. Siljander 2002, 215–218, Tynjälä 2002, 160–162). 

Käsillä oleva tutkimus kohdistuu pienen ja erityisen koulukulttuuriin sisältyvän ryhmän
elämismaailman ja toiminnan kuvailuun, ymmärtämiseen ja selittämiseen, joten tutkimuk-
sen metodologinen määrittely on ongelmallista. Tutkimus ei sijoitu puhtaasti mihinkään
perinteiseen tutkimukselliseen kategoriaan, mutta yleisesti ottaen voitaneen puhua tulkin-
nallisesta etnografisesta tutkimusotteesta, toimintatutkimuksen sovelluksesta ja konstruk-
tivistisen eli naturalistisen paradigman sovelluksesta. Etnografian piirteitä tutkimuksessa
ovat opettajatutkijan aktiivinen rooli, pieni koulukulttuurin osa, aineiston keruun pitkä ajal-
linen kesto, kenttätyön tekeminen luonnollisessa ympäristössä sekä vuorovaikutukselliset
tutkimusmenetelmät (ks. Syrjäläinen 1990, 9–11, Syrjäläinen 1991, 38–42). Tutkimuksessa
on piirteitä yhteen tapaukseen (pieni oppilasryhmä, johon sovellettiin seikkailu- ja elämys-
pedagogiikkaa) keskittyvästä laadullisesta toimintatutkimuksesta, koska tutkijan aktiivisen
osallistumisen ja osallistuvan havainnoinnin seurauksena oli mahdollisuus ottaa osaa sosi-

1. Kirjainyhdistelmällä ”ESY” tarkoitetaan erityisopetusta, jota annetaan sopeutumattomille oppilaille yleisen
opetussuunnitelman mukaan (Haapaniemi 2003, 11). Tarkkailuluokka- ja ESY-opetuksen alkuvaiheita, histo-
riaa, kehitystä ja opetusmuotoja on käsitelty tarkemmin alan kirjallisuudessa (esim. Kivirauma 1989, Seppo-
vaara 1998, Valta 2002).
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aaliseen toimintaan, liittää kokeilutoiminta arkipäiväiseen koulun käytäntöön ja tavoittei-
siin sekä muuttaa näistä käytännöistä kohteeseen soveltuvia menetelmiä (ks. Kurtakko
1991, 59–60). Koska tutkimuksessa on naturalistinen tutkimusote sekä vuorovaikutteisuus
ja transaktionaalisuus kohteen kanssa kuuluvat luonnollisina osina tutkimuksen toteuttami-
seen ja ”uusien löytöjen” rakentamiseen, voi tutkimusotetta sanoa konstruktivistiseksi. Täl-
löin oletetaan, että persoonallisten ja sosiaalisten konstruktioiden luonne ja ominaisuudet
saadaan esiin tai jalostetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (opettaja-) tutkijan ja osallis-
tujien kanssa ja välillä, jolloin sovinnainen ero ontologian ja epistemologian välillä vähi-
tellen häviää tutkimusprosessin edetessä (Guba & Lincoln 1994, 109–111, Lincoln & Guba
2000, 165–169).

Tutkimukseen ryhtymisen tärkeänä motivoivana tekijänä on ollut seikkailukasvatuksen
ja elämyspedagogiikan teorioiden ja tutkimuksen vähäisyys. Suorannan (1999, 132)
mukaan Suomessa seikkailukasvatuksen teoria on vielä kehittymätöntä ja se etsii temati-
soinnin tapaansa, eikä ole selvää, miten teoriaa edellä mainitulla alueella tulisi ryhtyä
rakentamaan. Käsillä olevan tutkimuksen alkutilanne liittyy reformipedagogiseen eli vaih-
toehtoiseen opetus- ja oppimiskäsitykseen, jossa pyritään oppiaine- ja tietopainotteisuuden
sijasta kokemuksellisesti oman toiminnan, merkitysten, käsitysten ja ilmiöiden tiedostami-
seen johtavaan oppimisympäristöön. Tutkimuksen työvälineinä ja näkökulmina ovat kaksi
suuntausta: seikkailukasvatus (outdoor adventure education) ja elämyspedagogiikka
(Erlebnispädagogik). Edellinen liittyy brittiläis-amerikkalaiseen kokemukselliseen oppi-
miseen ja uudistuspedagogiikkaan (Hopkins & Putnam 1993, 4–6, Priest 1999c, 237) ja jäl-
kimmäisellä on juurensa saksalaisessa reformipedagogiikan (1890– 1933) suuntauksessa
(Ziegenspeck 1999, 135, Fischer & Ziegenspeck 2000, 26–28), jossa elämystä pidettiin
kasvatuksen ja opetuksen tukipilarina koulussa (Neubert 1925, Gilsdorf 1999, 13–14, Zie-
genspeck 1999, 136, Heckmair & Michl 2002, 18). Nämä kaksi koulutusnäkemystä muo-
dostavat tässä tutkimuksessa ja tässä kontekstissa yhden kokonaisuuden, josta käytetään
jäljempänä nimitystä seikkailu- ja elämyspedagogiikka.

Suoranta (1999, 132) toteaa, että seikkailukasvatuksen teorian rakentamisessa on kolme
tapaa. Ensinnäkin ryhdytään arvioimaan olemassaolevia, rinnakkaisten tieteen- ja oppialo-
jen teorioiden käyttökelpoisuutta ja selitysvoimaa seikkailukasvatuksen alueella. Toiseksi
pyritään rakentamaan teoriaa seikkailukasvatuksen käytännöistä itsestään. Kolmas mah-
dollisuus Suorannan mielestä on vertaileva asenne, jossa harrastetaan kumpaakin edellistä
tapaa ja hahmotellaan seikkailukasvatuksen teoriaa näiden synteesinä. Tämä tutkimus liit-
tyy edellistä kolmijakoa soveltaen vertailevaan ja konstruktiiviseen asenteeseen, jossa seik-
kailu- ja elämyspedagogiikkaan liittyviä olemassaolevia teorioita ja käytäntöjä hahmotel-
laan ymmärrettäviksi erityisestä peruskouluopetuksen näkökulmasta (vrt. emt., 133). Pyr-
kimyksenä tässä tutkimuksessa on seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoreettisen taustan ja
ilmiöiden selvittäminen ja tarkentaminen peruskoulun opetus- ja oppimisympäristössä.
Toiseksi on virinnyt kiinnostus selvittää, miten seikkailullisiin elämyksiin pohjautuva ope-
tusmenetelmä toteutuu kouluyhteisössä ja miten se soveltuu oppiaineopetuksen vaihtoeh-
toisena opetusmenetelmänä luokassa, jonka oppilaat on luokiteltu tunne-elämältään, käyt-
täytymiseltään ja sosiaalisilta valmiuksiltaan suureen oppilasryhmään sopeutumattomiksi
oppilaiksi; miten seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan osa-alueita voidaan toteut-
taa, millaisia toimintoja voidaan käyttää tai mitä kuntouttavalle opetukselle asetettuja
tavoitteita toiminnalla voidaan saavuttaa. Lisäksi on kiinnostus selvittää, miten yksittäinen
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oppilas tuntee, aistii ja kokee seikkailun ja elämyksellisen oppimisen koulun arkipäivässä,
jolloin on mahdollista tarkastella toimintaa myös oppilaan näkökulmasta.

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä

Tutkimus on etnografisen toimintatutkimuksen sovellutus. Sen tarkoitus on selvittää ja
kuvata seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa vaihtoehtoisena koulun opetusmenetelmänä.
Tutkimuksen tehtävinä on:
1. tutkia ja kehitellä seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmää koulun käyttöön

soveltuvaksi,
2. koetella ja kuvata sen toimivuutta käytännössä sekä
3. tutkia oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä omasta kehittymisestään ja oppimisestaan

seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmän aikana.
Ensimmäiseen tehtävään liittyen seikkailu- ja elämyspedagogiikan määrittelemisessä ja

kehittelemisessä koulun opetusmenetelmäksi tarkastelen reformipedagogiikkaan, koke-
mukselliseen oppimiseen ja seikkailu- ja elämyspedagogiseen traditioon liittyviä nimityk-
siä, käsitteitä, määritelmiä, ominaisuuksia ja tavoitteita. Etusijalla on seikkailu- ja elämys-
pedagogiikkaan liittyvän kirjallisen käsiteanalyysin selkiyttäminen suomenkieleen, ajatte-
lutapaan ja suomalaiseen koulukulttuuriin soveltuvaksi, jolloin tehtävä toimii eräänlaisena
tutkimuksen viitekehyksenä. Menetelmän syvällinen selvittäminen vaatisi laajemman ja
systemaattisemman kokeilu- ja tarkastelufoorumin. Tutkimustehtävää ohjaavia kysymyk-
siä ovat: mitä keskieurooppalainen ja amerikkalainen kirjallisuuteen pohjautuva seikkailu-
ja elämyspedagogiikka yleisellä tasolla tarkoittaa, miten se voidaan käsittää suomeksi,
miten se voidaan ymmärtää suhteessa tutkimuksen kohderyhmän kulttuuriin tai mitkä ja
millaiset sisällöt soveltuvat ja integroituvat kohderyhmän tarpeisiin ja tilanteeseen tai
mitkä seikkailu- ja elämyspedagogiikan osa-alueet eivät sovellu koulutyöskentelyyn tai
millaiset toiminnat joudutaan hylkäämään? Tehtävä liittyy teoriaosuuden pohjalta ja tutki-
muksen toiminnan aikana jatkuvasti kehittyviin ja muotoutuviin käsityksiin seikkailu- ja
elämyspedagogiikasta (vrt. Darst & Armstrong 1991, 4, Priest 1999, 16, Ziegenspeck 1999,
135). Ensimmäinen ja toinen tutkimustehtävä liittyvät toisiinsa, koska teoriaa sovelletaan
käytäntöön ja käytännön kokeilujen avulla muutetaan käsityksiä teoriasta.

Toiseen tehtävään liittyen käytännön menetelmän kuvaamisessa tarkastelen seikkailu- ja
elämyspedagogiikan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintaa, tavoitteita ja merkitystä
suhteessa kulttuuriin, olosuhteisiin ja ulkoympäristön vaatimuksiin (vrt. Darst & Arm-
strong 1991, 4, Priest 1999, 16). Tämä tehtävä liittyy seikkailu- ja elämyspedagogiikan
käytännön soveltavaan ulottuvuuteen, jolloin tarkastelen ja kuvaan seikkailu- ja elämyspe-
dagogista menetelmää ja sen toteuttamista kouluvuoden aikana. Tarkastelen erilaisia
ulkoilmatoiminnan menettelytapoja ja keinoja, joita kokeilin kohderyhmässä. Esimerkki-
kuvausten avulla on mahdollisuus laajentaa seikkailullisen opetuksen ymmärtämistä kou-
lussa ja siinä ilmenevien tilanteiden laajuutta, mutta myös löytää mahdollisesti uusia peda-
gogisia sovellutuksia ja vaihtoehtoja arkiseen koulutyöhön.

Priestin mukaan (1999, 16) seikkailutoiminnan tavoitteellisuutta tarkasteltaessa tulisi
käsitellä ilmiöitä, jotka liittyvät ensinnäkin seikkailutapahtuman ajalliseen kestoon. Toi-
seksi on tärkeätä selkiyttää seikkailutapahtuman sisältöä eli yksittäisten seikkailutoiminto-



21
jen määrää, tyypitystä, tapahtumien ja seikkailuprosessin purkamista. Kolmas osa-alue liit-
tyy toiminnan sijaintiin ja paikkaan. Neljänneksi tavoitteellisuuden määrittelyssä on kiin-
nitettävä huomiota jatkuvuuden, integroinnin ja siirtovaikutuksen seurantaan. Viides kohta
liittyy osallistujiin eli heidän ominaisuuksiinsa, tyyppeihin, määrään ja sukupuoleen.
Lopuksi Priest toteaa, että tavoitteellisuuden tarkasteluun liittyvät johtaminen, ohjaaminen
ja opettaminen, sekä niiden tekniikat ja tyylit.

Kolmanteen tehtävään liittyen tarkastelen haastattelujen avulla oppilaiden asenteita,
arvostuksia ja tarpeita. Tämän tutkimustehtävän tarkoituksena on selvittää, miten oppilas
kokee seikkailun sekä seikkailu- ja elämyspedagogiikan rakenteena ja merkityksenä itsel-
leen ja ryhmälle. Tällöin tarkastelen opetusmuotoa ensinnäkin suhteessa seikkailukasva-
tuksen ja elämyspedagogiikan olemassa oleviin teorioihin, toiseksi siihen, minkälaisia
kokemuksia oppilailla on tästä opetuksesta ja kolmanneksi suhteessa opetuksen ja oppimi-
sen teoreettisiin lähtökohtiin seikkailullisen ja elämyspedagogisen, kokemuksellisen ope-
tuksen viitekehyksessä. Esittelyn avulla päästään kuulemaan oppilaan ääntä ja käsityksiä
hänen omasta kehittymisestään ja oppimisestaan sekä toteutetuista seikkailuista.

Tässä yhteydessä käsittelen oppilasjoukon toimintaa ja heidän omia ajatuksiaan tietyn
opetusmuodon aikana, jolloin en pyri ulkokohtaiseen, tutkija-opettajan tai ”alan ammatti-
laisten” valmiiden käsitysten kuvaukseen. Käsitykset ja kokemukset ovat oppilaan omaa
kerrontaa ja kuvausta seikkailu- ja elämyspedagogisesta toiminnasta, joka oli luokan eheyt-
tävään opetukseen kuulunut toiminnan sisältö. Oppilas kuvailee omalla tavallaan, mitä se
hänelle itselleen merkitsi, millä tavalla hän toimi, mitä ja miten hän omasta mielestään
kehittyi ja oppi, millainen tapahtuma seikkailu hänelle oli tai millä tavoin ryhmä toimi.

Tutkimuksessani aineistosta esiintulevat teemat ja havainnot vuorottelevat taustateorian
kanssa induktiivisesti ja deduktiivisesti ja näin johdattelevat tutkimuskysymysten pariin.
Elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen ideoiden ohessa tutkimustani, sen teoriaa ja
käytäntöä, ovat osittain taustalla yhtäältä rajaamassa, mutta toisaalta laajentamassa omista
kokemuksistani ja vuonna 1998 laatimastani lisensiaatintyöstä ”Elämyspedagoginen näke-
mys erityisopetuksessa” saadut havainnot ja ennakkokäsitykset. Yleisopetuksesta siirretty-
jen sopeutumattomiksi luokiteltujen oppilaiden erityisopetus- ja oppimiskulttuuri sekä
oppilaiden käyttäytyminen ja toiminta koulussa olivat käsillä olevan tutkimuksen aloitta-
miseen ja toteuttamiseen mennessä muodostuneet tietynlaisiksi esiymmärryksen spiraa-
leiksi. Olin lisäksi laatinut muutamia samantapaiseen koulukulttuuriin ja aihepiiriin liitty-
neitä seminaari- ja opinnäytetöitä, joissa alustavasti pohdin sopeutumattomiksi luokiteltu-
jen lasten ja nuorten opetusmenetelmiä ja jotka antoivat aihetta lisätutkimuksiin. Näihin
taustakäsityksiin pohjautuen tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehitellä seikkailu- ja
elämyspedagogiikkaa ja samanaikaisesti koetella sen toimivuutta arkipäivän käytännössä
sekä tarkastella oppilaiden kokemuksia ja tietoisia käsityksiä seikkailu- ja elämyspedago-
giikasta kouluopetuksen yhtenä menetelmänä.

Tutkimuksessa on nähtävissä teoria-empiria -vuorovaikutusta, tapahtuihan tutkimuksen
aineistonkeruu luonnollisessa ympäristössä, vieläpä omaa erityisluokanopettajan työtä
tekevän opettaja-tutkijan tutkimuskohteessa. Tietyn koulukulttuurin arkipäivän maailma
toimii tulkinnallisessa tutkimuksessa ajattelun lähtökohtana. Opettaja-tutkijalla on aktiivi-
nen tutkimusta muokkaava rooli ja hän koettaa saada toisten, tässä tutkimuksessa pienen
oppilasjoukon elämää ymmärrettäväksi katselemalla, kuuntelemalla ja ottamalla osaa toi-
mintaan (Syrjäläinen 1990, 10, Syrjäläinen 1991, 34–41, Eisenhart 2001, 218). Tavoitteena
on mennä pienen sosiaalisen ryhmän ytimeen paljastaen kohteesta arkipäivän todellisia
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tilanteita ja rakenteita sekä antaa parempaa ymmärrystä tietystä ryhmästä tai opetuksesta
(Guba & Lincoln 1994, 105). Kun jokin ongelma tai epäkohta ilmenee, pyritään toimintaan
vaikuttamaan opetusmenetelmää muuttelemalla ja kehittelemällä uusia sovellutuksia, jol-
loin muutosstrategia voidaan nähdä oppilaita, opettajaa, oppimisympäristöä ja vaihtoeh-
toista menetelmää palvelevaksi toiminnaksi (vrt. Kurtakko 1991, 54).

 Taustalla vaikuttavia pedagogisia ilmiöitä ovat 1900-luvun alun reformipedagogiikka
sekä seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka (Oelkers 1996, 16, 25, Scheibe 1999, Heck-
mair & Michl 2002, 24–25, Miles & Priest 1999, Priest 1999d). Oppimista tarkastellaan
reflektiivisen ja kokemuksellisen oppimisen lähtökohdista (Kolb 1984, Mezirow 1998,
Miettinen 1998, Boud, Cohen & Walker 2000, Unger 2001, 892). Tutkimusotteena on
menetelmäkuvaus, jossa käytännön opetustyössä toimiva opettaja-tutkija tarkkailee ja tul-
kitsee perinteisestä opetusmenetelmästä poikkeavaa vaihtoehtoista opetusmenetelmää ja
opetussuunnitelman toteutumista keräämällään aineistolla (Zeichner & Noffke 2001, 307).

1.2 Tutkimusraportin rakenne

Käsillä oleva tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta niin, että seikkailu- ja
elämyspedagogiikka muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusha-
vainnot, analyysi ja tulkinta muodostavat tutkimuksen empiirisen osan. Tutkimuksen teo-
reettiset taustat kerrotaan luvuissa 1–3, tutkimushavainnot ja niiden analyysi luvussa 4,
tutkimuksen yhteenveto ja arviointi luvussa 5, jossa abstrahoidaan analyysin ja tulkinnan
kautta vastaukset tutkimusongelmiin sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, raportin
viimeisessä luvussa 6 kiteytetään tutkimuksen pedagogiset sovellutukset ja johtopäätök-
set.

Taustaosuudessa selvitetään seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoreettisia näkemyksiä
ja määritelmiä sekä luodaan katsaus ESY-opetukseen, joka oli olennainen osa tutkimusta ja
muodosti tutkimuksen kohderyhmän koulu- ja oppimisympäristön.

Varsinaisen tutkimuskohteen muodostaa kuuden oppilaan ryhmä, joka opiskeli luokas-
sani yhden lukuvuoden ajan elokuusta toukokuuhun 1990-luvun loppupuolella. Luotta-
muksellisista syistä johtuen pyrin kertomaan kaikki tutkimuksen toteutukseen liittyneet
vuosiluvut suurpiirteisesti ja nimet peitetysti. Uudistuvassa opetussuunnitelmassa ollaan
erityisopetuksen nimikeluokittelussa siirtymässä käsitteeseen ”opetuksen yksilöllistämi-
nen”, jolloin myös erityisoppilaiden nimikkeet muuttuvat. Tässä tutkimuksessa käytetään
kohderyhmän oppilaista ESY-oppilaat nimitystä, joka oli tutkimusvuonna käytössä. Tutki-
muksessa ei käydä kilpailuun tai vertailuun eri opetusmenetelmien paremmuudesta tai
oikeutuksesta, eikä opetuskulttuuria tarkastella kuin seikkailu- ja elämyspedagogisen
menetelmän osalta. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät mm. arkipäiväisen oppiaineopetuk-
sen tarkastelu sekä kokonaisvaltaisen kuntoutuksen osa-alueet, jotka liitetään yleensä
moniammatilliseen tukiverkostotoimintaan. Kuntoutusilmiötä tarkastellaan seikkailu- ja
elämyspedagogiikan menetelmän avulla, jonka käsitän oppilaan kokonaisvaltaista kuntou-
tumista painottavaksi opetusmenetelmäksi. Kohderyhmän toimintatapoja, kuten perinteistä
luokkaopetusta, erityispedagogiikan toimintoja ja aktiivista vanhempainryhmätoimintaa ei
tarkastella, vaikka ne kuuluivatkin luokan toimintakulttuuriin ja arkipäivään.



23
Tutkimuksen metodologiset sitoumukset tulevat esille myös taustaosuudessa. Tulosten
havainto-osuus on pyritty säilyttämään kuvauksena, jossa on vältetty sitoutumista mihin-
kään tulkintakoulukuntaan. Havaintojen raportoinnissa on käytetty aikaisempaa sekä opet-
taja-tutkijan omaa ja muiden tutkijoiden seikkailu- ja elämyspedagogiikan tietämystä sekä
yleistä erityispedagogiikkaan liittyvää tutkimustietoutta. Tutkimushavaintojen analyysi- ja
tulkintaosuudessa pohditaan niitä kysymyksiä, jotka havainnoista ja alustavassa analyy-
sissa ovat erityisesti nousseet esille koskien seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmän
toteuttamista erityiskoulussa ja ESY-oppilaiden kokemuksia tästä toiminnasta. Raportin
loppuluvuissa arvioidaan tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkemyksiä sekä esitellään
tutkimushavaintojen ja tulkinnan kautta esiinnousseita pedagogisia sovelluksia.2

2. Tutkimuksen raportointijärjestys ei vastaa tutkimuksen kronologista etenemistä.



2 Seikkailu- ja elämyspedagogiikka

Tutkimuksen kokoavana kehyksenä on seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan
yhdiste eli seikkailu- ja elämyspedagogiikka (tässä: outdoor adventure education and
experience pedagogy, Abenteuer- und Erlebnispädagogik) sen perusteet, olemassa olevat
teoriat, tavoitteet, sisällöt ja käsitteet. Tämän luvun alussa esittelen muutamia alaan liitty-
viä käsitteitä ja rajauksia. Toiseksi selvittelen seikkailun ja elämysten käyttöä pedagogi-
sena välineenä opetuksessa alkaen katsauksella lähimenneisyyteen, uudistus- eli
reformi-pedagogiikkaan ja pragmaattiseen kasvatusfilosofiaan, jossa kokemus liittyy
läheisesti kasvuun ja sosiaaliseen toimintaan. Tässä yhteydessä tarkastelen modernia elä-
myspedagogiikkaa, jonka edustajana on itseoikeutetusti Kurt Hahn ja hänen reformistiset
vaihtoehtokoulunsa 1900-luvun alun Saksassa sekä luon katsauksen Suomessa vallinnee-
seen tilanteeseen. Siirryn sen jälkeen tarkastelemaan opetus- ja oppimisnäkemykseen liit-
tyviä osa-alueita: seikkailulliseen opetuskäytäntöön liittyviä malleja, ulottuvuuksia, vai-
kutusmenetelmiä, ohjelmatyyppejä, siirtovaikutusta ja motivaatiokysymyksiä. Lopuksi
tarkastelen – ennen opettajan toimintaan liittyviä näkökohtia – reflektiivistä ja kokemuk-
sellista oppimista sekä konstruktivistista oppimisteoriaa, jotka liittyvät läheisesti seik-
kailu- ja elämyspedagogiikan opetusnäkemyksen teoreettisten taustojen ymmärtämiseen
ja tutkimuksen tehtävään.

2.1 Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan liittyviä käsitteitä

Seikkailukasvatuksella (outdoor adventure education) on pitkä käytännön traditio kasva-
tuksen historiassa, vaikka kasvatuksen ja opetuksen tietokirjallisuus ei tunnusta seikkailu-
kasvatusta varsinaiseksi opetus- ja oppimismenetelmäksi (vrt. Reinhold ym. 1999, Unger
2001, Skiera 2003). Myöskään Suomen opetusalan ja kasvatustieteen kirjallisuus ei tun-
nusta vielä seikkailukasvatuksen eikä elämyspedagogiikan tematiikkaa. Ei siis liene liioi-
teltua Suorantaa (1999, 132) lainaten todeta, että Suomessa seikkailukasvatuksen teoria
on vielä kehittymätöntä, eikä ole itsestään selvää, miten teoriaa aiheen ympärillä tulisi
ryhtyä rakentamaan.
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Ehkä kuuluisimpia seikkailukasvatukseen liittyviä legendoja ovat Homeroksen ”Odys-
seia”, Platonin filosofiateokset tai Rousseaun Emilé (Hopkins & Putnam 1993, 4, Heck-
mair & Michl 2002, 18–19). Iso-Britanniassa ja Amerikassa moderniin seikkailukasvatuk-
seen kuuluu monia suuntauksia, joiden yhteisenä periaatteena on kokemusten muuntelemi-
nen oppimisprosessiksi. Eri suuntauksilla on yksi yhteinen tavoite: kokemusten hankkimi-
nen ja positiiviset muutokset ihmisen tunteissa, ajattelussa ja toiminnassa, joiden avulla
muutokset yhteisössäkin ovat mahdollisia. Hopkins ja Putnam (1993, 5) näkevät seikkailu-
kasvatuksessa kolme ulottuvuutta: seikkailun (adventure), ulkoilman ja ympäristön (out-
door) ja kasvatuksen (education). He määrittelevät seikkailun kokemukseksi, johon sisäl-
tyy epävarmuus tulevasta. Seikkailu voi tapahtua yksilön henkisellä, hengellisellä ja fyysi-
sellä tasolla sekä sosiaalisena ryhmätoimintana. Yleensä seikkailu tapahtuu ulkoympäris-
tössä, jolloin seikkailukasvatuksessa puhutaan ulkona tapahtuvasta oppimisesta, joka on
vaihtoehto perinteiselle luokassa tapahtuvalle koulutukselle. Kasvatus liitetään yleiseen
kasvatuksen prosessimääritelmään, jolloin tiedon, taidon ja kokemuksen karttuessa tapah-
tuu älyllistä, moraalista ja sosiaalista kasvua. (Hopkins & Putnam, 1993, 5–6, Priest 1999b,
xiii.)

Priestin (1999b, xiii) mukaan seikkailukasvatus on ”harkittujen seikkailullisten koke-
musten käyttöä tarkoituksena saada aikaan yksilöissä tai ryhmissä oppimista, jonka avulla
tapahtuu yhteisön ja yhteiskunnan muuttuminen”: ”Adventure Education (programming) is
the deliberate use of adventurous experiences to create learning in individuals or groups,
that results in change for society and communities.” Priest toteaa, että seikkailulliset koke-
mukset ovat toimintoja, joissa on epävarmoja tuloksia (tilanteissa piilevän riskin vuoksi) ja
jotka pakottavat ihmiset käyttämään henkilökohtaisia kykyjään kohdatessaan haasteen ja
selviytymään epävarmuudesta. Seikkailukasvatuksen kurssiohjelmat amerikkalaisessa
suuntauksessa jaetaan neljään osa-alueeseen. Ohjelmat korostavat eri menetelmiä sen
mukaan, miten kurssille, kuntoutukseen tai seminaariin osallistuvan ihmisen halutaan
muuttavan tunteitaan, ajatuksiaan tai käyttäytymistään ja toimintaansa. Edellä mainittujen
osa-alueiden muutoksiin vaikutetaan viihteellisellä, kasvatuksellisella, kehittävällä ja tera-
peuttisella kurssiohjelmatarjonnalla. (Priest 1999c, 237–239.)

Amerikassa ulkoilmakasvatus (outdoor education) on lähes synonyymi seikkailukasva-
tuksen (adventure education) kanssa, joka tarkoittaa saksaksi Abenteuerpädagogik -käsi-
tettä. Näiden lisäksi usein viitataan ulkovirkistystoimintaan (outdoor recreation) sekä seik-
kailuterapiaan (adventure therapy) (Priest 1999d, 111–114). Beckerin mukaan (2001) eng-
lanniksi kokemuksellisuuden liittäminen oppimiseen ja kasvuun esiintyy esimerkiksi käsit-
teissä ulkoilmaseikkailukasvatus (outdoor adventure education), kokemuksellinen kasva-
tus (experiental education, Erfahrungspädagogik), joka voi olla myös kokemuksellista ope-
tusta, oppimista tai koulutusta, seikkailupainotteisia toimintoja (adventure-based activi-
ties), seikkailukasvatusta ja kokemuksellista oppimista (adventure education and experien-
tal learning) tai kokemuspainotteista kasvatusta ja oppimista (experience-based education
and learning). Beckerin käsityksenä on, että kokemusten välityksellä tapahtuvien oppimis-
ja kasvatustoimintojen määrittely on ongelmallista, koska esimerkiksi perinteinen saksalai-
nen ”Erlebnispädagogik” toiminta on lisääntynyt voimakkaasti, mutta itse käsite on analy-
soimatta ja selkiyttämättä. Jopa kielisukulaisten semantiikka, kuten amerikkalaisen ja brit-
tiläisen tradition välillä, aiheuttaa epäselvyyksiä, mikä puolestaan johtaa sekaannuksiin toi-
minnan painotuksissa eri kulttuuriympäristöissä EU:n maissa, Euroopassa ja globaalisti.
(European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning -semi-
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naari 2001, Becker 2001.) Kokeellinen oppiminen (Experimental learning) voidaan hel-
posti sekoittaa kokemuksellisen oppimisen (Experiential learning) kanssa, koska oppimis-
elämyksiä hankitaan usein esim. erilaisten kokeilujen, ympäristöhavaintojen, kokeiden tai
vesinäytteiden avulla (vrt. Fischer & Ziegenspeck 2000, 29).

Erlebnispädagogik-nimityksellä (tässä tutkimuksessa: elämyspedagogiikka) on myös
filosofisia ja toiminnallisia eroja alkuperäisellä saksalaisella kulttuuri- ja kielialueella.
Näitä ilmiöitä käsillä olevassa tutkimuksessa ei ole tarkoitus ryhtyä pohtimaan (vrt. Lexi-
kon der Pädagogik 1970, 378–379, Nickolai & Harder 1994, 137, Reinhold ym. 1999,
Fischer & Ziegenspeck 2000). Elämyspedagogiikka painottaa prosessia, mutta etusijalla
ovat elämykset ja oppiminen niiden välityksellä. Se ymmärretään suppeassa merkityksessä
koulun ulkopuoliseksi, koulun vaihtoehtoiseksi ja koulua tukevaksi, toiminnallisia mene-
telmiä käyttäväksi kasvatus- ja opetussuuntaukseksi (Bildungsansatz), jossa ryhmäyhtei-
sön avulla, epätavallisissa olosuhteissa ja tilanteissa omaksutaan uusia tietoja, arvoja ja
asenteita. Elämyspedagogiikka on siis toiminnallinen menetelmä, jossa luontoympäristö,
elämys ja yhteisön toiminta liitetään tavoitteelliseksi pedagogiikaksi: ”…handlungsorien-
tierte Methode, in der die Elemente Natur, Erlebnis und Gemeinschaft pädagogisch zielge-
richtet miteinender verbunden werden” (Heckmair & Michl 2002, 90.). Ziegenspeck
(1999, 138) määrittelee elämyspedagogiikan seuraavasti: ”Välitön oppiminen sydämellä,
kädellä ja ymmärryksellä tositilanteissa luovine ongelmanratkaisuyrityksineen ja sosiaali-
sine vaatimusluonteenpiirteineen muodostaa vaatimuskehyksen kasvatuksellisesti määri-
tellyille, vastuullisille ja käytännöllisen muutoksen toimeenpaneville pohdinnoille, jotka
kohdistuvat yksilö- ja ryhmätasolla asenteiden ja arvojen muutoksiin ja jotka saadaan
aikaan ja perustellaan niillä.” ”Unmittelbares lernen mit Herz, Hand und Verstand in Ernst-
situationen und mit kreativen Problemlösungsansätzen und sozialem Aufforderungscha-
rakter bilden den Anspruchsrahmen erzieherisch definierter, verantwortbarer und auf eine
praktische Umsetzung ausgerichteter Überlegungen, die auf individuelle und gruppenbe-
zogene Veränderungen von Haltungen und Wertmassstäben ausgerichtet sind und durch sie
veranlasst und begründet werden.” Fischer ja Ziegenspeck (2000, 28) määrittelevät sup-
peasti kasvatuksen ja opetuksen elämyspedagogiikassa tavoitteelliseksi ja kokonaisvaltai-
suuteen pohjautuvaksi suunnitteluksi, osallistumiseksi, ohjaamiseksi ja elämyspedagogi-
sen prosessin tulkinnaksi, jossa on nähtävissä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä
henkilökohtaisten ja ympäristön muutosten kehittyminen emotionaaliselämyksellisten,
sosiaaliskognitiivisten ja käytännöllistoiminnallisten päämäärien kontekstissa.

Saksan Erlebnispädagogik on suomeksi elämyspedagogiikka, mutta englanniksi sen
käännös on Stählerin mukaan (1998, 14) ”Erlebnis-Education”, jonka sijaan käytetään
experiential education- tai outdoor adventure education käsitteitä. Stähler toteaa, että moni-
selitteisyyttä lisää se, että saksan ”Erlebnis”-sana voidaan kääntää englanniksi tarkoitta-
maan tapahtumaa (event), tilannetta (occurence), kokemusta (experience) tai seikkailua
(adventure).3

3. Koska elämyspedagogisella ajattelulla on erityisasema ja -historia saksalaisessa kulttuurissa, tässä tutki-
muksessa reformipedagogiikkaan liittyvää, moniselitteistä ”Erlebnis” -käsitettä ei ole mahdollista tarkas-
tella syvällisemmin johtuen tutkimustehtävästä ja tutkijan resursseista. Ilmiön syvällinen selvittäminen vaa-
tisi aiheeseen perehtynyttä tutkijaa ja syvyyspsykologista lähestymistä, jonka avulla olisi mahdollista selki-
yttää Erlebnispädagogik-toiminnan historiallis-psykologis-filosofisia näkemyksiä (vrt. Oelkers 1996,
Fischer & Ziegenspeck 2000).
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Elämyspedagogiikan sisältöä on kuvattu monella tavalla, eikä ole yhtä kaikkien hyväk-
symää tulkintaa siitä, mitä elämyspedagogiikka on. Saksalaisessa traditiossa elämyspeda-
gogiikan keskeiset teoreetikot ja praktikot käsittelevät usein pohjimmiltaan samoja kysy-
myksiä erilaisissa viitekehyksissä. Teoreetikoiden ja ajattelijoiden oivallusten työstäminen
konkreettisiksi elämyspedagogiikan opetusmenetelmiksi tai toimintaohjelmiksi on ollut
elämyspedagogisessa tutkimusperinteessä sangen vähäistä, vaikka elämyspedagogiikan
yleisesityksiä onkin saatavissa liittyen nuorisotyöhön, sosiaalipedagogiikkaan, sosiaaliseen
nuorisohuoltoon ja erityiskasvatukseen (Ziegenspeck 1992, Reiners 1995, Ziegenspeck
1999, Fischer & Ziegenspeck 2000, 216–220, 276, Heckmair & Michl 2002).

Heckmair ja Michl (2002, 89) korostavat, että elämys ei ole pedagoginen käsite, vaan se
liittyy psykologiatieteen ilmiöön, usein ns. syvyyspsykologiseen suuntaukseen (Tiefen-
psychologie). Ihmisen sisäisen tietoisuuden, ajatusten, odotusten, havaintojen sekä käsitys-
ten ilmaisemisessa käytetään kieltä ja puhetta. Heidän mukaansa hermostotoiminta tuo tie-
toisuuteemme vain osan havainnoista. Olipa kyseessä syvyyspsykologinen piilotajuisen
sisäisen maailman rakentaminen tai terapia, voidaan ihmisen sisäisen tilan tasapainoajatte-
lua (saks. Homöostase =’homeostaasi’ on kreikkaa ja tarkoittaa eläville olennoille omi-
naista, aktiivista sisäisen tilan vakiona pitämistä) ja sulauttamista todellisuuteen soveltaa
pedagogisiin tilanteisiin. Heckmairin ja Michlin mukaan henkilö joka tutkii ajatuksen
tasolla ihmisen elämysmaailmaa on syvyyspsykologi. Se, joka vaeltelee ja seikkailee
vapaasti on seikkailija tai toimija. Mutta hänet, joka yhdistää oikeassa suhteessa kokemuk-
sen molemmat, sekä sisäisen elämysmaailman että ulkoisen todellisuustilanteen ilmiöt
yhteen, voidaan lukea kuuluvaksi elämyspedagogiksi. ”Nur wer beide Seiten der Erfah-
rung, die innere Erlebnis- und die äussere Ereigniswelt, ins rechte Mass zueinander bezieht,
darf sich zu den den Erlebnispädagogen zählen” (Heckmair & Michl 2002, 89). He vertaa-
vat elämyspedagogiikkaa vaakaan, jossa vasempaan kuppiin sijoittuu (elämys)tapahtuma
(Ereignis), jota me pedagogeina punnitsemme. Keskellä vaakaa on yksilön persoonallisuus
(Persönlichkeit des Individuums), johon elämystapahtumalla pyritään vaikuttamaan.
Oikeassa vaakakupissa on tapahtuman vaikutus (Ausdruck des Erlebten), joka koostuu kol-
mesta osatekijästä: kokemuksesta (Erfahrung), reflektiosta (Reflexion) ja siirtovaikutuk-
sesta (Transfer). Jos painotetaan vasenta kuppia, silloin lyödään laimin reflektio ja transfer,
jolloin on kyseessä virkistys tai vapaa-ajan toiminta eikä pedagogiikka. Kun painotetaan
liikaa oikeaa vaakakuppia on kyseessä omaehtoinen oppiminen. Elämyspedagogiikka on
siis tasapainoilua elämyksen ja sen vaikutusten ja seurausten välisessä tilassa. (Heckmair
& Michl 2002, 89.)4

Yksi tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan
liittyvä oppimissuuntaus on amerikkalainen expeditionary learning -käsite, jonka mukaan
oppiminen on löytöretki tuntemattomaan: ”Learning is an expedition into the unknown”

4. Elämys, kokemus, kokeminen (saks. Erleben, Erlebnis) tarkoittaa Pedagogik-Lexikon -teoksen (Reinhold
ym. 1999, 135) mukaan laajassa merkityksessä kaikkea, mitä me itsessämme sisäisesti tai meitä kohtaan (sie-
lullinen, psyykkinen elämys, kehon, ruumiin kokemus) ja ympärillämme (havainto, aistillinen elämys)
koemme. Elämys kuvaa sielullisen ja kehollisen ihmisen olemassaolon prosessien ja tulosten moniaistillista
itsehavainnointia. Elämys voi olla tietoista tai tiedostamatonta, reflektoitua tai reflektoimatonta. Elämys kuu-
luu historiallisine ja systemaattisine moninaisuuksineen elämänfilosofian piiriin käsittäen filosofis-antropolo-
gisia perusteluja ja käsitteitä (F. Nietzsche, H. Bergson, W. Dilthey). Pedagogik-Lexikonin (emt.) mukaan
elämys-käsitteellä on suuri merkitys ennen kaikkea (1900-luvun alun) reformipedagogiikassa ja nuorisoliik-
keissä (taidekasvatusliike, maaseutuasuntolakoululiike, vaellusliike, jne.).
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(Cousins 1998, VI). Käsitteellä viitataan etsivään, tutkivaan, löytävään ja kokeilevaan
oppimistapaan, jossa oppimisessa on toiminnan toisiinsa liittyvinä periaatteina mainittu
mm. henkinen/luonteen kehittäminen, vastuullisuus itsestä ja ryhmästä sekä itsetunnon
vahvistamiseen pyrkivät esteettiset, ilmaisulliset ja fyysiset toiminnat, joissa etusijalla on
elämysten kokemisesta johdettu kasvu. Expeditionary learning -filosofian sisäisiä ja ulkoi-
sia ilmiöitä etsivä ja tiedostava oppimistoiminta liitetään Kurt Hahnin Salemin koulun vuo-
den 1930 opetusfilosofiaan, jota on muotoiltu Outward Bound -säätiön avulla nykypäivän
vaatimuksiin. Ydinkäsitteitä Expeditionary Learning -opetusfilosofiaa toteuttavissa kou-
luissa ovat itsensä löytäminen, omien ideoiden hyväksikäyttö, vastuullinen oppiminen,
ystävällisyys ja huolenpito, onnistuminen ja epäonnistuminen, erilaisuus ja yhteenkuulu-
minen, luontoympäristö, yksinäisyys ja pohdiskelu, palvelu ja myötätunto. (Cousins 1998,
V, 2–66.)5

Pohjois-Euroopassa luonnonläheisten kokemusten käyttäminen on vanha perinne niin
kasvatuksessa kuin kulttuurissa. Henrik Ibsenin lanseeraamaa ”Friluftsliv”-käsitettä käyte-
tään Norjassa ja myöskin Ruotsissa viittaamaan luonnossa oleviin kolmeen osatekijään: fri
(vapaus), luft (ilma) ja liv (elämä). Toiminnalla tarkoitetaan retkeilemistä ja asumista lähei-
sessä yhteydessä luontoon, jossa tärkein tarkoitus on kokea elämyksiä (Öhman 2001, 25).
Szczepanski (2001, 17–19) käyttää käsitettä ”Outdoor Education in the Context of
Landscape” (ulkoilmakasvatus ympäröivässä todellisuudessa) eli ”Utomhuspedagogik”,
jolla hän viittaa pohjoismaiseen jokamiehen oikeuteen nauttia ulkoilmassa luonnon tarjoa-
mista todellisista elämyksistä ja kokemuksista.

Suomessa luonnonsuojelua, ympäristönsuojelua, ympäristönhoitoa, ympäristökasva-
tusta ja kestävänkehityksen kasvatusta on toteutettu 1960-luvulta lähtien eri nimikkeiden
alla. Ulkona tapahtuvaa ympäristökasvatustoimintaa ja erilaisia toimintamalleja on ollut
yhdistysten, kurssien ja koulujen opetussuunnitelmissa. Ympäristökasvatuksen tavoitteina
nähdään osallisuus, voimaantuminen, herkkyys, tieto ja tietoisuus sekä toimintakyky sekä
vastuullisuus luonnosta ja kestävästä kehityksestä. (Jeronen & Kaikkonen 2001, 26–30,
Pitkänen 2001, 8–17, Cantell 2004.)

2.2 Katsaus seikkailu- ja elämyspedagogiikan historiaan

Tutkimuksessani käsitän seikkailu- ja elämyspedagogiikan moderniin pragmatistiseen
kasvatusfilosofiseen aatehistoriaan ja reformipedagogiikkaan kytkeytyvänä toiminnalli-
sena menetelmänä. Pragmaattinen kasvatusfilosofia pyrkii Puolimatkan (1996, 47)
mukaan normatiivisesta kasvatusfilosofiasta kohti analyyttisempaa sanojen, kielen, mer-
kitysten ja käsitteiden perusajatusta. Kasvatuksen käsitteelle ei ole olemassa yhtä ylei-
sesti hyväksyttyä määritelmää, vaan käsite saa erilaisen sisällön erilaisista filosofisista
lähtökohdista, koska erilaiset arvomaailmat ja todellisuuskäsitykset heijastuvat väistä-
mättä eroina myös itse kasvatuksen käsitteen määrittelyssä. Pragmatistis-progressivista
kasvatusfilosofiaa voidaan luonnehtia kolmen käsitteen avulla: kokemus, kasvu ja sosiali-

5. ”Outward Bound” on vuonna 1946 Lontoossa perustettu, alunperin meriseikkailutoimintaa ja seikkailukurs-
seja toteuttanut toiminimi ja organisaatio. Järjestön toimintaperiaatteet liittyvät kehon harjoittamiseen, retki-
toimintaan, projekteihin ja pelastustoimintaan (Telemäki & Bowles 2001, 55–70).
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saatio, jotka kytkeytyvät aatehistoriallisesti reformipedagogiikkaan ja käytännön tasolla
moderniin seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan. (Puolimatka 1996, 15, 48-52, 88, ks.
myös Brameld 1971.)

Modernin elämyspedagogiikan perusidea liittyy laajasti ajateltuna kokonaiselämän
kokemiseen, sisäiseen ja sielulliseen elämykseen, ei niinkään käytännön kokemukseen. Sii-
hen on sekoittunut 1800-luvun romantiikan filosofis-psykologis-pedagogista diltheyläistä
ajattelutraditiota ja 1900-luvun alun kriittistä suhtautumista opettajajohtoiseen (Unter-
richtsschule) ja mekanistiseen kouluun. Metropolien kouluille vaihtoehdoksi elämyspeda-
goginen toiminta tarjosi rauhaa, tilaa, yhteenkuuluvuutta ja keskustelua maaseutuympäris-
tössä, Landerziehungsheime -miljöötä ja uutta Lebensschule- ja Lebensgemein-schaftssc-
hule-elämänmuotoa, jossa lapset ja nuoret kartuttivat käytännön kokemuksiaan mitä erilai-
simmissa tehtävissä ja yhdessä opettajiensa kanssa. Toiminnallisen pedagogiikan tarkoi-
tuksena oli kasvattaa lapset ”harmoniseen, itsenäiseen luonteenlaatuun, terveiksi ja vah-
voiksi kehollisesti ja sielullisesti, jotka ovat liikunnallisesti, käytännöllisesti, tiedollisesti ja
taiteellisesti taitavia, jotka selkeästi ja terävästi ajattelevat, lämpimästi tuntevat ja tahtovat
olla rohkeita ja vahvoja” (Scheibe 1999, 120–137.).

Esittelen aluksi lyhyesti Jörg Ziegenspeckin Pedagogik-Lexikon -teoksessa (Reinhold
ym. 1999, 135–139, ks. myös Fischer & Ziegenspeck 2000, 7–163) määrittelemää saksa-
laista elämyspedagogiikkaa ja sen historiallista kehitystä reformipedagogiikan aikakau-
desta toisen maailmansodan kautta nykyaikaan. Tarkastelen sen jälkeen omana alaluku-
naan modernin seikkailu- ja elämyspedagogiikan traditioon johtanutta kehitystä alkaen
1900-luvun alkuvuosien saksalaisesta elämyspedagogiikasta Kurt Hahnin (1886–1974)
kasvatusajatuksiin ja -suuntauksiin päätyen toisessa alaluvussa suomalaisen elämys- ja
seikkailutoiminnan perinteen hahmotteluun.

 Elämyspedagogiikan kehittymisen tarkastelussa on huomioitava Saksan kulttuurin,
sivistyksen ja yhteiskunnallisen elämän pitkä historia, taloudellisen sekä poliittisen histo-
rian monipuolisuus ja ainutlaatuisuus verrattuna esimerkiksi Suomeen. Saksalaisen elä-
myspedagogiikan ilmiön tarkastelu on välttämätöntä, jotta elämyspedagogiikan monitasoi-
suus ymmärretään myös tämän tutkimuksen painotuksissa ja valinnoissa.

Ziegenspeckin (emt., 135) mukaan elämyspedagogiikka on lähtöisin reformipedagogii-
kasta ja se ymmärretään ensinnäkin vaihtoehtona ja toiseksi täydennyksenä jo entuudestaan
oleviin ja perustettuihin, laitosmaisiin kasvatus- ja koulutussuuntauksiin. Elämyspe-dago-
giikka unohdettiin saksalaisessa sivistys- ja kasvatuskeskustelussa melkein täysin II maa-
ilmansodan aikana ja jälkeen, mutta on nykyään sitäkin merkittävämpi, mitä enemmän
koulupedagogiikka ja sosiaalikasvatus kartuttavat luovia ongelmanratkaisutapojaan. Vaih-
toehtona elämyspedagogiikka etsii uusia menetelmiä tavanomaisten laitosten ulkopuolella.
Täydennyksenä se etsii aktiivisesti uusia aloitteita perinteisten koulutusrakenteiden sisä-
puolella. Elämyspedagogiikka on ensisijaisesti luonnossa toteutettua ns. outdoor-pedago-
giikkaa eli luontourheilullisesti (natursportlich) vedessä, tai maalla sekä ilmassa tapahtuvaa
toimintaa (emt., 135).

 Tulevaisuudessa Ziegenspeckin mielestä indoor-pedagogiikalla eli sisäaktiviteeteilla on
yhä tärkeämpi merkitys, koska juuri myös taiteellisella, musikaalisella, kulttuurisella ja
teknisellä alueella on monimuotoisia elämyspedagogisia kehittämis- ja järjestämismahdol-
lisuuksia. Ziegenspeck (emt., 136) huomauttaa, että elämyspedagogiikka ei ole eloonjää-
misharjoittelua eikä sissijoukon kouluttamista, jolloin siihen ei pidä liittää kohtalokasta
iskulausetta: ”olkoon ylistettyä se, mikä tekee kovaksi! (= Gelobt sei, was hart macht!)”
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Elämyspedagogiikka on kasvatusta itsekokemiseen, itsekokemukseen ja itsensä löytämi-
seen, joita ei yleensä korosteta esim. ympäristökasvatuksen ympäristötietoisuuden tavoit-
teissa.

 Ziegenspeck ei mielellään käytä käsitettä seikkailukasvatus (Abeteuer-Pädagogik), jota
puolestaan käytetään yleisesti Britanniassa ja Amerikassa. ”Der Begriff Abenteuer-Päda-
gogik ist kein erzieherisch sinnvoller Terminus, denn das Abenteuer ist nicht plan-bar;
wirkliche Abenteuer treten überraschend und risikoreich ein” (ks. myös Ziegenspeck 1992,
111). Hänen mielestään seikkailupedagogiikka/kasvatus ei ole kasvatuksen ja opetuksen
kannalta mielekäs, koska seikkailu ei ole suunniteltavissa: todelliset seikkailut syntyvät
yllättäen ja ovat ennalta aavistamattomia ja riskialttiita. Tästä seuraa, että se joka taiteilee
pedagogisesti seikkailun keinoin, huomaa – vasta sitten kun on liian myöhäistä – ryhty-
neensä vaaralliseen nuoralla kävelyyn. Kuitenkin outdoor-toiminnoissa on myös aina tietty
riskin jäänne, jota on parhaan tiedon ja harkinnan mukaan kuitenkin kontrolloitava sekä
rajoitettava riskialtista toimintaa (emt., 136).

Elämyspedagogiikan historialliset juuret ovat Ziegenspeckin näkemyksenä Wilhelm
Diltheyn (1833–1911) henkitieteellisen pedagogiikan ja psykologian perusteissa, jossa elä-
mys ja objektiivinen henki ovat kaiken olemassaolon ja ulkomaailman ymmärtämisen vält-
tämätön perusta – riippumatta siitä minkätyyppisten elämänilmausten tulkinnasta on kysy-
mys (ks. myös Siljander 1988, 108–109). Elämyksen kokeminen (Erleben, Erlebnis) on
subjektiivista oivaltamista tapahtumasta, joka koetaan merkittäväksi. Kokemus (Erfah-
rung) esittää elämysosien summaa (die Summe von Erlebnisanteilen), jolloin kokemus on
oman kokemisen ja elämisen kautta havaittua tietoa (Wissen). Kokemuksesta karttuu ja
kehittyy lopulta tieto ja käsitys (Erkenntnisse), josta on mahdollista muodostaa tietämys ja
ymmärrys (Einsichten), joita voidaan pitää inhimillisen viisauden korkeimpana tasona.
Elämys, kokemus, tieto ja ymmärrys ovat Ziegenspeckin (emt., 136) mukaan tärkeitä käsit-
teitä elämyspedagogiikassa ja elämyspedagogiikkaa varten.

Elämyspedagogiikalla oli 1930-luvulla Saksassa (ensimmäinen) huippukausi, jolloin se
tuli reformipedagogiikan opetuksen ymmärtämisen tärkeäksi tukipilariksi. Kuten Zie-
genspeck edellä mainitsi, elämyksestä tuli uuden modernin pedagogiikan metodinen perus-
käsite ja koulu määriteltiin lapsen elämyskentäksi (Erlebnisfeld des Kindes). Kuitenkin
vain muutamia vuosia myöhemmin (vuosina 1933–45) elämyspedagogiikan kehitys päättyi
ja joutui ”kohtalokkaiden pedagogisten sekaannusten ja poliittisen manipuloinnin ruskeaan
vanaveteen”: ”Die Erlebnispädagogik geriet nur wenige Jahre später in den braunen Sog
schlimmer pädagogischer Verirrungen und politischer Manipulationen.” Tällöin kasvatuk-
sen tärkeät elementit otettiin kansallissosialismin aatteen ja puolueen palveluun. Toisen
maailmansodan jälkeen yritettiin Saksan Liittotasavallassa kasvatuksen ja koulutuksen
kehittämistä jatkaa siitä, mihin oli jääty Kolmannen valtakunnan väkivaltakoneiston kes-
keytettyä elämyspedagogiikan jatkuvuuden. Sivistyspoliittisesti se tapahtui kuitenkin
”puolella sydämellä”, koska silloisen Länsi-Saksan kasvatuksessa oli poliittista painolastia,
eikä pedagogisesta uudelleen alkamisesta voinut puhua. Samaan aikaan vaikutti taustalla
hävitetyn Saksan jälleenrakentaminen, jolloin oli ratkaistava monia muita tärkeitä ongel-
mia ja vaikeuksia. Taloudellisen kasvun ja poliittisen maailman kahtiajakautumisen seura-
ukset (esimerkiksi Länsi-Saksan ”talousihme”) eivät olleet mikään syy epäröidä traditio-
naalisen tietopainotteisen kasvatus- ja opetussysteemin hyvyyttä. Ziegenspeck toteaa
(emt., 136), että Neuvostoliiton talouden ja tieteen saavutukset johtivat välittömästi suori-
tuspaineisiin läntisessä Saksassa (ns. Sputnik-shokki), jolloin tiedollisten opintosuoritusten
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optimointi oli keskeisellä sijalla kokonaisvaltaisen kasvatusajattelun jäätyä unohduksiin
kouluissa. Vasta vuosia myöhemmin alkoivat uudet yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja ekolo-
giset ajatukset, tiedot ja tietoisuus levitä ja tasoittaa tietään vanhojen käsitysten ja toimin-
tamallien sijaan.

Ziegenspeckin (emt., 137) mukaan elämyspedagogiikan ensimmäinen huippukausi liit-
tyi koulun viitekehykseen (Raum der Schule) ja toinen huippukausi liittyy kasvatuksen ja
opetuksen moniarvoisuuteen (Skala erzieherischer Wertschätzung). 1990-luvulla elämys-
pedagogiikalla on koulun viitekehyksen ohella merkitystä koulutoiminnan ulkopuolisiin
vaikuttamisalueisiin. Siihen liittyy yhä useammin sosiaalipedagoginen tehtävä, eri kasva-
tusmuotoja integroiva ja terapeuttinen käyttöarvo. Ehkä näin ajatellen ja koettuna saa Kurt
Hahniin liitetty käsite ”elämysterapia” pedagogisesti uuden merkityksen ja arvostuksen.
Esimerkiksi Saksassa etsitään uusia nuoriso- ja sosiaalitoimen avotyön muotoja, koska
ympäristön ja yhteiskunnan uhkatekijät ja kasvatusongelmat näyttävät entisestään vaikeu-
tuvan ja monimutkistuvan (ympäristösaasteet, nuorisotyöttömyys, perhetyhjiö, syrjäytymi-
nen, alkoholi ja huumeet jne.). Ziegenspeck lisää, että nuorisolle on yhä vaikeampaa välit-
tää positiivisia esikuvia ja malleja, koska eettiset normit ja arvot ovat vääristyneet.
Nyky-yhteiskunnassa on vähemmän tilaisuuksia aitoihin käytännöllisiin töihin tai vuoro-
vaikutuksellisiin toimintoihin, jolloin heille on kehiteltävä elämyksiä ja kokemuksia eri-
laisten lapsi-, nuoriso- tai sosiaalityön hankkeiden muodossa. (emt., 137.)

Ziegenspeck (emt., 138) luettelee neljä aihekokonaisuutta, joiden perusteella ja joista
riippuen voidaan luoda selkeä ja perusteltu elämyspedagoginen menetelmävalikoima.
Menetelmät riippuvat ensinnäkin eri ohjelmista ja toiminnoista, jolloin kyseeseen tulevat
luontourheilullinen, taiteellinen, kulttuurinen tai teknillisesti painottuva toimintamuoto.
Toiseksi menetelmiin vaikuttavat asiakkaiden ominaisuudet, ryhmät tai yksilöt. Näihin ryh-
miin voivat kuulua koululaiset, oppilasryhmät, koulutettavat ryhmät, nuoret jne.). Kolman-
neksi elämyspedagogiikan menetelmiin vaikuttavat aikakehykset eli lyhytkestoiset tai pit-
käkestoiset kurssit tai toimintajaksot. Lopuksi metodeihin vaikuttavat osallistujien erityis-
tarpeet, luonteen piirteet ja vaatimukset. Tällaisia ovat psyykinen, emotionaalinen, sosiaa-
linen ja/tai tiedollinen vaatimustaso, etukäteiskokemukset ja/tai etukäteistiedot ja -taidot.

Ziegenspeckin (emt., 139) mukaan elämyspedagogiikka on vielä hyvin nuori ja kehityk-
sessään välillä pysähtynyt kasvatustieteellinen osatieteenhaara, jota on voitu tähän men-
nessä kehittää vain hitaasti. Tutkimuksen, julkisuuden ja yleisen arvostuksen kehittyessä
kiinnostus elämyspedagogiikkaa kohtaan laajentaa sen uutta ymmärtämistä ja käsittämistä,
jolloin samalla siihen liitetyt ennakkoluulot hälvenevät.

2.2.1 Hahnilainen elämyspedagogiikka

Elämyspedagogiikkaa on alettu käyttää opetus- ja oppimisterminä Suomen kasvatuskes-
kustelussa vasta 1990-luvulla, jolloin Matti Telemäki (1995) kirjoitti ja esitteli Kurt Hah-
nin ajatuksia maaseutuinternaateista ja lyhytkouluista sekä sielun ja yhteiskunnan rappeu-
tumisesta.6
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Hahnin periaatteena oli kasvattaa saksalaisesta nuorisosta siveellisyyttä kunnioittavia ja
hyviin tapoihin kykenevä yksilöitä. Hahn ei kuitenkaan määritellyt menetelmäänsä seik-
kailu- ja elämyspedagogiikaksi tai ”Erlebnispädagogik” -opetusmenetelmäksi, eikä hän
ollut aihetta laajemmin tutkinutkaan teoriassa. Koulun merkitys oli kehittää lapsissa mie-
luummin sitkeyttä kuin pänttäämistä: Die Pädagogik soll die Hindernisse nicht beseitigen,
sondern nur überwindlich machen (Hahn 1958, 9). Richardsin (1999, 65) mukaan Hahn oli
myöntänyt, ettei ”Salemin kouluissa ollut mitään uutta”. Kuten aikaisemmin mainittiin
Hahn lainasi omaan aikaansa sopivia ideoita mm. Platonilta, Abbotsholmesta, Etonin kou-
lusta ja Hermann Lietziltä. Hahn oli erittäin pätevä lainaamaan luovasti ilman kopiointia,
kun hän asetti koulun ja opetuksen tavoitteeksi kasvattaa lasta ja nuorta aktiiviseksi kansa-
laiseksi. Aktiiviseksi kasvattamisessa oli merkittävintä toiminnallisuus ja hän kritisoikin
tuon ajan kouluissa vallitsevaa ”hermoja raastavaa” pänttäämistä. Toiminnallisella kasva-
tuksella oli mahdollisuus vaikuttaa myös sosiaalisiin heikkouksiin, joita aiheuttivat fyysi-
sen liikkumisen ja kädentaitojen vähentyminen, aloitekyvyttömyyden ja välinpitämättö-
myyden lisääntyminen, muistin käytön ja mielikuvituksen heikentyminen sekä itsekurin
heikentyminen erilaisten lisääntyneiden virikkeiden, kiireen ja ärsykkeiden tulvassa
(Richards 1999, 65–66).

Hahnin aikainen reformipedagoginen suuntaus, kritisoi saksalaista älyllisyyttä korosta-
nutta ja fyysisesti passivoittanutta koulujärjestelmää. Reformistit korostivat luontoa, luon-
nonmukaista elämää, maaseutuympäristön rauhaa, käden taitoja, platonista kehon tasapai-
noa ja treenausta, kieltäytymistä kaupungin huvituksista, alkoholista ja nikotiinista. Hahni-
laisen kasvatusfilosofian pedagogisena ideana oli toimia vastakohtana koululle (Gegensatz
zur Schule) yksilön oppiminen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa heidän kohdatessa
haasteita epätavallisissa olosuhteissa. Hahnilaisen pedagogiikan vuosikymmenien takainen
kasvatusajatus kiteytyi monien 1800-luvun aikalaisten tavoin lapsikeskeisyyden korosta-
miseksi ja tavoitteeksi ”kasvattaa lapset hyveellisiksi ihmisiksi”. ”Es ist ein Ziel der Päda-
gogik, die Kinder zu sittlichen Menschen zu erziehen. Wir sind aber der Ansicht, dass es
das Ziel der Pädagogik ist, und dass es daneben keine anderen Ziele gibt.” Hahnin mukaan
hyveellinen ja siveellinen on sellainen ihminen, jolla on kykyä myös toimia hyveellisesti ja
kunniallisten sääntöjen mukaan: ”Unter einem sittlichen Menschen verstehen wir einen
Menschen, der fähig ist, aus Achtung vor dem Sittengesetz zu handeln” (Hahn 1958, 9,
Telemäki 1995, 48–50)7.

Hahnin suuntaukseen vaikuttivat mm. Hermann Lietz (1868–1919) ja hänen esikuva-
naan pitämä englantilainen sisäoppilaitos, sellaisena miksi Cecil Reddie sen oli kehittänyt.
Lietz toimi vuosina 1896–97 Abbotsholmessa ensin oppilaana ja sittemmin opettajana.
Palattuaan kotimaahansa hän perusti ensimmäisen saksalaisen maaseutuasuntolakoulun
(Landerziehungsheim) ja kirjoitti kasvatusideologiastaan teoksen ”Emlohstobba”, josta
myöhemmin Kurt Hahn sai voimakkaita vaikutteita omaa reformistista kasvatusideologi-
aansa varten. Maaseudulla sijainneet sisäoppilaitokset innostivat Hahnia pyrkimään Sale-
min koulun johtajaksi vuonna 1920. Vuonna 1932 Hahn joutui syntyperänsä takia kansal-

6. Hahnin elämäntyöstä voi lukea enemmän esimerkiksi Hermann Röhrsin (1966) toimittamasta Bildung als
Wagnis und Bewährung –teoksesta, joka kertoo laajasti Hahin elämäntyöstä ja Salemin, Gordonstounin,
Atlantic Collegen kurssikoulujen toteutusmalleista. Teos on alkuperäiskielinen.

7. Tämä päämäärää löytyy lähes kaikilta 1800-luvun ja 1900-luvun alun reformipedagogiikan klassikolta, jotka
julistivat 20. vuosisadan Lapsen vuosisadaksi ”Jahrhundert des Kindes” tai korostivat lapsikeskeistä opetusta
”Pädagogik vom Kinde aus” (Flitner 2001, 13–30, Oelkers 1996).
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lissosialismin pakottamana jättämään Salemin koulunsa ja pakenemaan Englantiin. Hän
perusti Skotlantiin Gordonstounin kotikoulun (Heimschule), josta myöhemmin kehittyi eri
puolille maailmaa lyhytkouluja. Koulujen tarkoituksena on kehittää yhteisökasvatusta ja
vastuullisuutta aikaisemman maaseutuasuntolakouluidean pohjalta. (Oelkers 1996, 141–
149, Scheibe 1999, 112, 116–117, Skiera 2003, 178.)

 Toisen maailmansodan aikoihin Gordonstounin linnaa alettiin käyttää armeijan tarkoi-
tuksiin, minkä vuoksi Kurt Hahn perusti Walesin Aberdovey’iin vuonna 1941 merikoulun,
josta kehittyi ensimmäinen ns. Outward Bound -koulu. Merikoulun tarkoituksena oli opet-
taa nuorille miehille purjehdustaitoja tulevia sodan koitoksia varten. Sodan päätyttyä Hah-
nin toiminta jatkui ns. Outward Bound -liikkeen ideoijana, sekä Atlantic Collegen ja eri-
laisten palkintojärjestelmien kehittelijänä. Suomessa ”Edinburgin herttuan” avartti – pal-
kintojärjestelmä on vielä ehkä tuntematon, eikä ole vielä ainakaan saanut kovin suurta huo-
miota kasvatus- ja opetuskulttuurissamme. Kuitenkin sen mahdollisuudet uusien ja vaihto-
ehtoisten kansallisten ja kansainvälisten toimintatapojen kehittämiseksi ovat hyvät. Avartti
on kansainvälinen 14–25 -vuotiaiden toimintaohjelma, johon vuosittain osallistuu noin
puoli miljoonaa nuorta eri puolilla maailmaa. (Telemäki & Bowles 2001, 17, 52, 56.)

Telemäki (Telemäki & Bowles 2001, 46, 48) näkee hahnilaisen pedagogiikan ja metodin
ydinasiana luonnon, joka antaa mahdollisuuden tasapainon, valppaan mielen, fyysisen
kyvykkyyden, itsenäisyyden ja anteliaisuuden kehittämiselle. Näitä humaaneja ominai-
suuksia piti opettaa prinssi von Badenin (1867–1929) Boden-järven rantamilla sijaitsevassa
perintölinnassa, jonka sisäoppilaitoksen ensimmäiseksi rehtoriksi Kurt Hahn kutsuttiin.
Myöhemmin alueelle perustettiin maaseutukouluja, joiden reformipedagogisena kasvatus-
näkemyksenä oli ulkoilman, ympäristön ja luonnon hyväksikäyttö lapsen ja nuoren oppi-
miseen ja kasvuun. Omalla kulttuurialueellaan saksalaisen kirjallisuuden mukaan Hahn
mainitaan mm. reformipedagogiseen liikkeeseen kuuluvana Hermann Lietzin Landerzie-
hungsheimbewegung -ideologian jatkajana sekä maaseutukoulujen, Skotlannin Gordons-
toun-koulun ja Walesin Atlantic-collegen perustajana. (Olkers 1996, 148, 277, Scheibe
1999, 112, 116–117, Flitner 2001, 187–188, Skiera 2003, 178.)

Kurt Hahnin tavoitteena oli suojella nuorisoa yhteiskunnallisilta sairauksilta ja myr-
kyiltä, joihin katsottiin kuuluvan 1. huono fyysinen ja psyykkinen kunto, joka johtui liik-
kumisen liiallisesta helpottumisesta 2. aloitekyvyttömyys ja yritteliäisyyden väheneminen
3. vastuuttomuus itsestä ja toisista 4. itsekurin puute ja tavoitteisiin sitoutumisen puute lii-
allisten virikkeiden ja ärsykkeiden vuoksi sekä 5. säälimisen ja empaattisuuden puute kii-
reen ja lisääntyvän tehokkuuden takia sekä 6. pitkäjännitteisyyden ja sitkeyden puute hel-
pottuneen elämän vuoksi Tähän viittaa myös Reinersin (1995, 15) mainitsema 1920-luvun
käsite ”Zivilisationskrankheiten” (siviilisaatiosairaus), johon pyrittiin vaikuttamaan elä-
mysterapeuttisilla jaksoilla ja toiminnoilla: yleisliikunnallisilla tuokioilla, luontoon suun-
tautuvilla retkillä, taide- ja käsityöprojektien muodossa ja pelastuspalvelulla. Liikuntahar-
joituksiin kuului tuolloin mm. vuoristokiipeily, kanoottimelonta, hiihto tai purjehdus. Ret-
keilyyn sisältyi mm. luonnossa liikkuminen ja yöpyminen, suunnistus ja muonitus. Projek-
titoiminta käsitti mm. ympäristötietouden, luonnonsuojelun ja sen tutkimisen sekä teknilli-
sen tuotosprosessi ja käytännön pelastuspalvelutehtävään liittyi mm. ensiapu, merivalvonta
ja vuorikiipeilyyn liittyvä pelastuspalvelu. (Heckmair & Michl 2002, 24–25.)

Kriittistäkin arviota on Hahnista esitetty. Brumlikin (2000, 28) mukaan Hahnin pedago-
ginen näkemys osoittaa, että hän ei koskaan oikein tajunnut demokratian olemusta, vaan
hänen pedagogiikkansa ohjautui ”autoritaarisesta, mieskeskeisestä, platonisesta ritariperin-
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teestä”, jolla ei ole kovinkaan paljon tekemistä tämän päivän monimutkaisen, moniarvoi-
sen demokraattisen yhteiskunnan kanssa. Suoritusmerkit, ”kurzschulet”, ekspeditio-retket,
solot, tai palvelut eivät kykene motivoimaan nyky-yhteiskunnan nuoria eivätkä paranta-
maan monitasoisia sosiaalisia ongelmia. Jotta ymmärrettäisiin aikanaan Kurt Hahnin lau-
sumien ja ajatuksien peruspiirteet, ja jotta ne voitaisiin kääntää nykytodellisuutta vastaa-
viksi siltä osin kuin mitä ne kuvaavat, tulisi ne Jörg Ziegenspeckin (1992) mukaan suhteut-
taa sen aikaiseen historialliseen taustaan. Kun Hahn puhuu esimerkiksi henkisestä rappeu-
tumisesta, on lähtökohtana ilmeisesti antiikin Kreikan demokraattisen ihannevaltion
yhteiskunnallinen harmonia, jossa ihmisen toiminta oli ehkä fyysisesti, sosiaalisesti ja hen-
kisesti tasapainoisempaa modernin maailman näkökulmasta katsottuna. Ziegenspeckin
mielestä nykyään tiedämme liiankin tarkkaan, että sopusointu ja epäsopusointu (harmonia
ja disharmonia) kuuluvat kiinteästi yhteen ja ovat olleet kautta aikain ihmishistorian osia.
Toisaalta molemmat ovat terävästi toisiaan vastaan, toisaalta taas täydentävät toisiaan mie-
lekkäässä vuorovaikutuksessa. Voidaan sanoa, että harmonia ja disharmonia jopa tarvitse-
vat toisiaan, sillä kehitys ilman kriisejä ei ole mahdollista. Tästä näkökulmasta käsite ”rap-
peutuminen”, siten kuin Kurt Hahn sitä käytti on ehkä vanhentunut. (Ziegenspeck 1992,
94.)

2.2.2 Suomalaista seikkailu- ja elämyspedagogiikan historiaa

Suomalainen seikkailukasvatusilmiö eroaa Euroopan suurkaupunki-urbaanikulttuurista
monessa mielessä, koska lasten ja nuorten luontosuhde on ainutlaatuinen jokamiehenoi-
keuksineen verrattuna esimerkiksi Berliinin suurkaupungissa asuvaan ikätoveriin, jonka
suhde luontoon, puistoon tai metsään voi olla etäinen ja ahdistava. Berliinissä vierailu
kaupungin Waldschuleen (Metsäkoulu) pyritään saamaan jokaiselle lapselle toteutettua
ainakin kerran elämässä (Waldschule Spandau 2002, Comenius-kurssi). Suomen kulttuu-
rin, historian ja yhteiskunnan kehittymisen jaksot eivät myöskään ole täysin vertailukel-
poisia keski-eurooppalaiseen kehitykseen.

Seikkailullinen, elämyksellinen ja kokemuksellinen toiminta ovat kuitenkin kuuluneet
perinteisesti suomalaiseen elämään ja kulttuuriin. Kalevalasta, suomalaisen mytologian ja
kansanperinteen aarreaitasta, löytyy monia kokemuksellisen oppimisen esikuvia. Suoma-
laisten suurelle enemmistölle elämä on ollut vuosisatojen ajan taistelua ja yhteistoimintaa
luonnon kanssa. Ihmisten välitön ja pelokkaan kunnioittava luontosuhde näkyi myös hen-
genelämässä luontojumalten ja eläinten palvonnassa: Ahdilta toivottiin runsaita kalansaa-
liita, Tapiolta riistaa ja Otsoa kunnioitettiin metsän isäntänä. (Nieminen 1999, 71.)

Niemisen (1999, 74–81) mukaan 1800-luvun lopulla raittiusliikkeiden, uskonnollisten
nuorisoliikkeiden ja nuorisoseuraliikkeen synnyttyä alkoi suunnitellumpi retkeilytoiminta
perehdyttää nuorisoa kotiseutuun ja luontoon, joka tarjosi otollisen ympäristön kotiseutu-
tunteen, raittiuden ja luomistyön juurruttamiseksi herkistyneeseen mieleen. Maaseudulla
elämä luonnossa oli arkipäiväistä, eikä siihen liittynyt romantiikkaa lukuun ottamatta San-
teri Alkion kehittelemiä ideoita maaseudun nuorison sivistys- ja kulttuuritoiminnasta. Vuo-
sisadan alussa tilanne Euroopassa alkoi muuttua jännitteiseksi, mikä vaikutti myös Suo-
meen. 1920-luvulla alkoi suojeluskuntien leiritoiminta, jolla tähdättiin tulevien sotilaiden
koulutukseen. Leiritoimintaan sisältyi kenttäpalvelusta, uintia, yleisurheilua, isänmaan his-
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toriaa, pesäpalloa, ammuntaa ja aseenkäsittelyä. Nieminen arvelee, että retki- ja leiritoi-
minnan hiipuminen Suomessa johtui toisen maailmansodan vaikutuksista ja seurauksista.
Talvi- ja jatkosodissa vuosien 1939–45 aikana moni luonnonystävä, retkeilijä ja leiriläinen
joutui käyttämään kaiken taitonsa ja voimansa pysyäkseen etulinjassa hengissä. (emt., 81)

Sotien jälkeen 1950-luvulla toiminta politisoitui ja leireistä muodostui eräällä tavalla
propagandan välineitä johtuen myös poliittisesta ja yhteiskunnallisesta kokonaistilanteesta
Euroopassa. Tilanne jatkui kutakuinkin muuttumattomana useiden vuosikymmenten ajan.
1990-luvulla uudelleen löydetty seikkailukasvatus ei ponnistanut suomalaisen nuorisotyön
lähes satavuotisesta retki- ja leiritraditiosta. Sen sijaan seikkailukasvatusta tuotiin maahan
eri tahoilta mm. lastensuojelun ja nuorisohuollon terapeuttisena menetelmänä ja progres-
siivisen pedagogiikan sävyttämänä angloamerikkalaisena keksintönä ja hengentieteellises-
tikin virittyneenä mannermaisena muunnoksena. 1960- ja 70-luvuilla epäyhteiskunnalli-
seksi luokitellut työmuodot otettiin 1990-luvulla vastaan edistyksellisinä nuorisotyömuo-
toina. Seikkailun pedagogis-terapeuttinen arvo keksittiin uudelleen ja toiminnasta alkoi
pikkuhiljaa muodostua myyvä tuote myös yleisillä markkinoilla. Myös retki- ja leiritoimin-
nan kasvatuksellinen ja elämyksellinen merkitys yhteistyön, omatoimisuuden ja itseluotta-
muksen kehittämiseksi on tunnustettu. (Nieminen 1999, 87–95.)

Koulussa elämyspainotteisia tapahtumia ja opetusta on ollut kautta historian eri muo-
doissaan: leirikoulut, liikunta- ja teemapäivät, vierailut eri kohteisiin, koulukirkko, luku-
vuoden eri juhlat, kinkerit, ympäristötempaukset jne. ovat esimerkkejä koulun elämyksel-
lisestä opetuksesta (Iisalo 1988, 221–223). Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa ei ole tietoi-
sesti toteutettu, vaan elämykset, jännitys ja toiminnallisuus ovat kuuluneet luonnollisena
osana opetukseen. Elämyspedagogiikka reformipedagogisine sisältöineen ja teoreettisine
taustoineen on ollut kuitenkin pitkään tuntematon osa-alue kasvatusajattelussamme, jota on
leimannut herbartilainen perinne. Kuitenkin Rousseaun ja Pestalozzin lapsikeskeisen kas-
vatuksen ideat ovat olleet tuttuja 1900-luvun alun kansakouluissa. Uuden koulun tunnetuin
suuntaus oli 1900-luvun alussa suosiota saaneen Georg Kerschensteinerin (1854–1932)
työkouluaate, joka kuitenkin romahti ensimmäisen maailmansodan seurauksena. Työkou-
lun ansiosta suomalaiset kiinnostuivat myös muista reformipedagogiikan ajatuksista, joita
olivat työvihot, leirikoulut, ryhmätyöt ja muut omatoimisuutta korostavat työmuodot.
Reformipedagogiikan edustajien tavoitteena oli saada varsinkin alempien luokkien oppi-
laille kokonaisopetussuunnitelma. Kuitenkin useat suomalaiset kansakoulun asiantuntijat
olivat sitä mieltä, että täydellisen kokonaisopetuksen tavoitteet olivat liian korkeat. (Valta
2002, 52.)

Kokonaisopetuksen periaate Aukusti Salon mukaan (1948, 220) pohjautui elämänkehä-
ajatteluun. Esimerkiksi kotiseutuoppi käsitti yhtenä aineena monia sellaisia asiaaineksia,
jotka myöhemmin eroavat eri oppiaineiksi ja elämässä suuriksi tietopiireiksi: luonnontie-
teeksi, maantieteeksi, yhteiskuntaopiksi, historiaksi ja terveysopiksi. Kunakin työviikkona
liikutaan tietyssä elämänkehässä, joka päivien ja viikkojen kuluessa saa yhä uutta sisältöä.
Kokonaisopetus oli kokemuksellista ja joustavaa. Ohimenevät hetket, jotka eivät kuuluneet
alustaviin suunnitelmiin, piti käyttää hyväksi: raittiusviikko, Kalevalan päivä, heikon jään
uhri, ensilumi. ”Kokonaisopetus ei saa muodostua konemaiseksi, vaan sen tarkoitus on
herättää elämää ja harrastusta”. (Salo 1948, 223.) Kokonaisopetuksen traditiossa, elämän-
kehä -ajattelussa, opetussuunnitelman joustavuudessa ja kokemuksellisuudessa on havait-
tavissa yhtymäkohtia siihen seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan, jota voidaan toteuttaa
niin, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 16– 21) mukainen eheyt-
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täminen ja aihekokonaisuudet voisivat toteutua. Täydellistä kokonaisopetusta lienee mah-
dollista toteuttaa hyvin perusopetuksen alaluokilla. Ylemmillä luokilla on mahdollisuus
soveltaa kokonaisopetusta siten, että tiettyjä aihepiirejä yhdistellään. Tällöin voidaan
puhua Aukusti Salon mukaan toteutetusta osittaisesta kokonaisopetussuunnitelmasta, joka
koostuu hallitsevaan aineeseen sulautetuista sekä irrallisista aineista. Salon mielestä ”tämä
’höllennetty’ kokonaisopetus on helpoin ja yksinkertaisin tapa toteuttaa kyseistä opetus-
suunnitelmaa”. (Salo 1948, 226.)

Seikkailukasvatus nykymuodossaan on tunnettu yli 50 vuotta – ajan jolloin monet sosi-
aaliset liikkeet ovat tulleet tiensä päähän (Telemäki & Bowles 2001, 26). Vasta viime vuo-
sina seikkailukasvatuksesta on alettu puhua yhtenä pedagogisena vaihtoehtona yhä kiristy-
vässä tietopainotteisessa koulujärjestelmässämme, jonka monissa yhteyksissä on todettu
toisaalta tasapäistävän, jopa passivoivan tiedonhaluisen oppilaan ja toisaalta syrjäyttävän
heikommin eväin varustetut oppilaat (Telemäki 1995, 48, Siljander 1996, 11, Karppinen
1998, 2, Ziegenspeck 1999, 135). Seikkailutoiminnan renessanssin voi havaita lasten seik-
kailuleirien yleistymisessä, mutta myös yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja keskias-
teen oppilaitosten kurssitarjonnassa, seikkailuelämyksiä tarjoavien yritysten määrän
lisääntymisessä. Jopa TV:n ohjelmisto tarjoaa katsojille viikoittain ”extreme-seikkailua”
viihteellisessä muodossa, jota ei liene syytä verrata kasvattavaan seikkailuun tai elämyspe-
dagogiikkaan. Seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan opetus- ja oppimistapahtuma
vaatii takeet henkisen ja fyysisen turvallisuuden riittävästä huomioimisesta sekä toiminnan
ohjaajalta, opettajalta ja koululta avoimen, refleksiivisen oppimisprosessin ymmärtämistä
ja käyttöä (Heckmair & Michl 2002, 246–250).

Seikkailun ja elämyksen käytöstä kasvatuksessa ja opetuksessa on sangen niukasti käsit-
teistöä, määritelmiä ja sanastoa, mikä voi osaltaan vaikeuttaa toimintaan kiinnostuneita
pedagogeja ja ehkä hidastaa seikkailullisen toiminnan leviämistä laajemmalle koulutuksen
kenttään. Toisaalta elämyskäsitteen ja elämykseen liittyvän logiikan vaatimatonkin
ymmärtäminen kasvatukseen liittyvänä ilmiönä ovat palkitseva haaste niin teoreetikolle
kuin käytännön pedagogille.

Kuten edellä totesin kokemuksellisen oppimisen, seikkailukasvatuksen ja elämyspeda-
gogiikan määrittelemisen ongelmana niin Suomessa kuin muualla Euroopassa on ensinnä-
kin elämys- ja kokemuskäsitteistön moninaisuus ja tulkinnallisuus sekä toisaalta niiden
”opetus- ja oppimiskäsitteiden” laajempi sisältö, koska ne pohjautuvat käsitykseen komp-
leksisesta, kokonaisvaltaisesta opetus- ja oppimistilanteesta. Reformipedagogiikan seman-
tiikka, johon elämyspedagogiikka kytkeytyy, lienee haastava koetus jopa alan ammattilai-
selle, mutta määritelmien selkiyttäminen auttaa ymmärtämään ilmiön monitasoisuutta.
(Oelkers 1996, 16, 25, 34, 40–47, Stähler 1998, 14, Scheibe 1999.)

2.3 Seikkailu- ja elämyspedagogiikka opetus- ja oppimisnäkemyksenä

Edellä olevan tarkastelun perusteella seikkailu- ja elämyspedagogista toimintaa voidaan
kuvata käsittein: seikkailukasvatus, -pedagogiikka, -terapia, -liikunta, ympäristökasvatus,
toiminnalliset menetelmät, kokemusoppiminen, elämyskasvatus tai elämyspedagogiikka.
Kaikki kuitenkin, myös moderni median luoma kuva, tarkoittanevat samaa ilmiötä eli toi-
minnallisuuden, elämysten ja yhteistoiminnan avulla tapahtuvaa iloa, virkistystä sekä
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tavoitteellista kasvua ja oppimista ulkona turvallisesti. Elämyspedagogiseen ajatteluun
kuuluu projekti- ja prosessilähtöisyys: oppiminen tulkitaan prosessiksi, jonka kuluessa
yksilölliset ja yhteisölliset prosessit vahvistavat toivottavaa sosiaalista, emotionaalista ja
tiedollista kehitystä. Toinen oleellinen elämyspedagogisen toiminnan muoto on yhteisön
kasvattava merkitys, jolloin oppiminen liittyy sosiaalipedagogiseen viitekehykseen ja
strategioihin: koetaan elämyksiä ryhmässä ja opitaan yhteisten tunneelämyksien välityk-
sellä itsestä ryhmän jäsenenä ja sosiaalisessa viitekehyksessä. Yhteistoiminnallisessa
oppimisessa korostuu yksilöllinen vastuu sekä yhteisöllinen vastuun ja tehtävien jakami-
nen, jolloin aktiivinen osallistuminen ryhmätoimintaan on todellista ja merkittävää oppi-
laalle. Taustalla on sosiaalipedagoginen näkemys siitä, että ihminen on aktiivinen ja sisäl-
täpäin ohjautuva ja hänen oppimiseensa ja muuhunkin toimintaansa on sosiaalisella yhtei-
söllä huomattava vaikutus. (Hämäläinen 1998, 164, Heckmair & Michl 2002, 39–40,
147–148.)

Tarkastelen seuraavassa seikkailu- ja elämyspedagogiikan opetus- ja oppimisnäkemyk-
seen liittyviä osa-alueita. Ensiksi tuon esille muutamia yleisiä opetukseen ja ohjaukseen
liittyviä periaatteita ja elämykselliseen oppimiseen liittyviä ulottuvuuksia. Näiden jälkeen
esittelen seikkailun avulla tapahtuvaa opetus- ja oppimistapahtumaa ja erilaisia seikkailu-
ja elämyspedagogiikkaan liittyviä vaikutusmenetelmiä. Seuraavaksi käsittelen yleisiä seik-
kailuohjelmia ja -suunnitelmia sekä luon katsauksen oppimisen siirtovaikutukseen eli
transferiin. Lopuksi tarkastelen seikkailulliseen opetukseen ja oppimiseen liittyvää moti-
vaatiota.

2.3.1 Opetuksen ja oppimisen periaatteita

Käsillä olevan tutkimuksen käytännön sovelluksena toteutetun seikkailu- ja elämyspeda-
gogisen kokeilun metodiset periaatteet kytkeytyvät menettelytapoina yhtäältä elämyspe-
dagogiikan metodiikkaan (Methodik der Erlebnispädagogik, Reiners 1995, 35) ja toi-
saalta peruskouluopetuksen toteuttamiseen, oppimiskäsityksiin, -ympäristöön, toiminta-
kulttuuriin ja työtapoihin (vrt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 7–8).
Elämyspedagogiikassa ja peruskouluopetuksessa opetus- ja oppimisprosessi on suunnitel-
mallisesti ja asianmukaisesti etukäteen valmisteltua, monipuolista toimintaa, jonka avulla
tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Reinersin mukaan (emt., 36) toiminnallisessa elä-
myspedagogiikassa tavoitteet, ongelmanratkaisu, oppilaan tarpeet ja suoritustason vaati-
mukset on määriteltävä ja suunniteltava toisiaan tukeviksi ja yhteneviksi. Hän toteaa, että
tavoitteenasettelussa tulisi huomioida opetusmenetelmän kokonaisrakenne (kehollinen,
sosiaalinen, tiedollinen), tilaolosuhteet, välineet ja materiaali sekä ajankäyttö. (vrt. Karp-
pinen 1996, 1997, 1998, 1999, Karppinen & Valta 1998, Turun Sanomat 7.12.2002, Hel-
singin Sanomat 7.5.2000. A14, Kaleva 10.5.1999, 4, Pelastakaa Lapset 1999, 4–6 , Opet-
taja 17.9.1999, 40–42).

 Oppimisprosessiin liittyy seuraavat periaatteet:
1. Oppimisprosessin lähtökohtana ovat toiminnallisuus ja sosiaalinen oppiminen (Hand-

lungsorientierte und soziale Lernen).



38
2. Oppimisessa korostuu oppijan subjektiivisten rajojen (Grenzerkundung) ja omien
kykyjen tiedostaminen ja tunteminen erilaisissa yllättävissä, haasteellisissa ja selviy-
tymistä vaativissa tilanteissa.

3. Elämyksen tulee olla kokonaisvaltaista (ganzheitlich); oppimistilanne käsittää kogni-
tiivisen, emotionaalisen ja toiminnallisuuden tasot.

4. Tilanteessa tulee ryhmäsidonnaisuuden ja ryhmän yhteisvastuun antaa kehittyä mah-
dollisimman vapaasti ja omaan tahtiin.

5. Tilanteiden on oltava todellisia, suoria, konkreettisia ja autenttisia, mutta henkisesti ja
fyysisesti turvallisia.

6. Toiminnallisuuden on oltava monipuolista (vielfältiges Angebot): liikunnallisuus,
sosiaalisuus ja luovuus. (Reiners 1995, 35–36, Heckmair & Michl 2002, 42–44.)

7. Prosessia tarkastellaan, arvioidaan ja pohditaan reflektion avulla.
Tässä tutkimuksessa sovelletun seikkailu- ja elämyspedagogiikan avoimen oppimispro-

sessin lähtökohtana on Kurt Hahnin ajatteluun liittyvä reformipedagogiikkaan kytkeytyvä
elämyspedagoginen Herz, Kopf und Hand -ihmiskäsitys, jossa sovellan kokonaisvaltaisen
persoonallisuuden käsitettä (vrt. Lehtovaara 1986, 15). Hahnin (1958, 9) mukaan lasta tulee
kunnioittaa, mutta hänen oppimisestaan ei tule luoda liian valmista ja helppoa: oppimisen
esteet oli tehty voitettaviksi omalla luovuudella, nokkeluudella ja älykkyydellä. Opetus on
siis kokonaisvaltaista, jolloin lähtökohtana on kasvattajan riittävän selkeä käsitys itsestään
ihmisenä, persoonana. Seikkailu- ja elämyspedagogiikan opettajan ihmiskuvaan kuuluu
käsitys ihmisestä, lapsesta, oppilaasta tai nuoresta aina kasvavana ja kehittyvänä, avoimena
järjestelmänä. On siksi tärkeää, että kasvattaja itse näkee itsensä ainutkertaisena, kokonai-
sena, pystyvänä, arvokkaana, mahdollisuuksia omaavana ja omaehtoisesti toimivana ja jat-
kuvasti kehittyvänä persoonana. Lehtovaaran (1986, 35) mukaan opettaja pystyy ymmär-
tämään, että myös hänen oppilaansa ovat jatkuvassa kehitysprosessissa, jolloin tällainen
”prosessiopettaja” uskaltaa antaa oppilailleen vapauden kasvaa. Vapaus ei kuitenkaan tar-
koita mielivaltaa, vaan vastuullisia tekoja ja toimimista opettajan opastuksen, kannustuk-
sen ja neuvojen ohjaamana. Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan sisältyy omakohtaisten
rajojen kokeminen ja kokeileminen (esim. kiipeilyssä oman rohkeuden ja voimien rajalli-
suus) sekä yleisten sosiaalisten rajojen kokeminen ja kokeileminen ryhmätoiminnoissa
(esim. ryhmän sääntöjen noudattaminen retkellä tai kaverin auttaminen), jotka oppilas itse
havaitsee ja usein kouriintuntuvasti kokee vasta kantapään kautta. Elämystoiminta proses-
sioppimisen muotona tarjoaa siten erinomaisen tilaisuuden rajojen kokeilemiselle, niiden
käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle pohdittaessa tilanteita reflektiivisesti jälkeenpäin.

Tutkimuksen käytännön sovelluksena toteutetun seikkailu- ja elämyspedagogiikan
kokonaisvaltainen oppimiskäsitys perustuu ilmaisuun ”oppiminen sydämen, käden ja
ymmärryksen välityksellä” (Lernen durch Herz, Hand und Verstand) (Ziegenspeck 1999,
138, Fischer & Ziegenspeck 2000, 19, 24–27). Tällä tarkoitan Ziegenspeckin toteamaa
oppimisen kokonaisvaltaisuutta, joka syrjäyttäisi yksipuolisen tiedonpänttäämisen. Kurt
Hahnin mukaan lasten, nuorten ja yhteiskunnan kehitykselle vaarallisimpia myrkkyjä oli-
vat jo 1900-luvun alussa kehollinen rappio, vastuullisuuden puute, toimeliaisuuden vähyys
ja osallistumattomuus, jotka hänen mukaansa johtuivat osaltaan senaikaisesta koulutus-
kulttuurista. Näitä neljää sivilisaatiosairautta vastaan oli hahnilaisella kasvatuksella oma
tehtävä: pedagogiset metodit, jotka liittyivät kehon harjoitteluun ja ”treenaukseen”, projek-
teihin ja hankkeisiin, retkiin ja palvelutehtäviin. (Heckmair & Michl 2002, 24). ”Pään,
sydämen ja käden” välityksellä oppimisessa kehitetään kokonaisvaltaisesti kaikkia persoo-
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nallisuuden osa-alueita. Ziegenspeckin (1992, 133, 1999, 138) mukaan ”aivot, sydän ja
käsi” kuuluvat yhteen ja luovat inhimillisen elämän ja sosiaalisten suhteen kokonaisuuden,
mutta tuossa edellä mainitussa järjestyksessä. Hän puhuu myös ”sydämestä, kädestä ja
ymmärryksestä”: sydän tarkoittaa elämää ja rakastamista, käsi toimimista ja suorittamista,
ymmärrys oppimista ja ohjaamista, joilla kaikilla yhdessä tulee mahdolliseksi maailman
mielekkyys, ihmisen tietoisuus, vapautuminen ja itsenäistyminen. Ihmisen oppimisen tulee
olla kokonaisvaltaista, koska ihmisen perusolemukseen kuuluu kokonaisvaltainen suhde
todellisuuteen.

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan avulla tapahtuva oppiminen tarjoaa vaihtoehtoisen
lähestymistavan kognitiiviselle ja behavioristiselle oppimiskäsitykselle (Hopkins & Put-
nam 1993, 78). Gilsdorfin (1999, 25) mukaan varsinaisen elämyspedagogiikan pyrkimyk-
senä on lapsen ja nuoren oman identiteetin löytäminen ja siten mahdollisuuden saaminen
mielekkääseen elämään. Samalla vahvistetaan luottamusta omiin kykyihin, valmiutta
omien tunteiden havainnointiin ja hyväksymiseen, kykyä intensiiviseen kokemiseen ja elä-
mästä nauttimiseen, rohkeutta kohdata uusia ja tuntemattomia asioita sekä varmuutta luot-
taa omiin päätelmiin ja ratkaisuihin. Gilsdorf toteaa elämyspedagogiikan sisältävän kolme
tärkeää näkökulmaa: kasvuhakuisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja itseohjautuvuuden, joi-
hin liittyen käsillä olevan tutkimuksen kokeiluna toteutetun seikkailu- ja elämyspedagogii-
kan oppimisen perusteina ovat seuraavat kuusi ulottuvuutta. Ne jaetaan Heckmairin ja
Michlin mukaan (2002, 97–104) sisällöllisiin/merkityspohjaisiin eli dimensioihin seuraa-
vasti (Dimensionen des Lernens in der Erlebnispädagogik):
1. Antropologinen eli ihmistieteellinen dimensio, joka korostaa ihmisen biologiaan,

inhimilliseen kulttuuriin ja kehitykseen liittyviä ilmiöitä. Ihminen on biologinen
olento, jonka tulisi kehittää inhimillisessä vuorovaikutuksessa toisten ”lajikumppa-
neidensa” kanssa aistejaan, mieltään, kehoaan ja lihastoimintojaan. Harjoittaen moni-
puolisesti ja tasapainoisesti eri psykofyysisiä toimintoja, ajatellen, miettien, kävellen,
juosten, uiden, kiipeillen, rentoutuen ja terveitä elämäntapoja noudattaen sekä terveel-
listä ravintoa nauttien ihminen kehittää sosiaalista ja kulttuurista ympäristöään suotui-
saksi myös tuleville sukupolville. (emt., 99–100.)

2. Uskonnollinen (hengellinen, mietiskelevä) dimensio, jossa pohditaan vertauskuvalli-
sesti ihmisen rajallisuutta, elämän katoavaisuutta, mahdollisuuksia, tarkoitusta, maa-
ilman ja luonnon syntyä, alkulähteisyyttä ja uskoa korkeampaan voimaan, Jumalaan.
Elämyksellisyyttä, joka ”syrjäyttää ihmisen avaruudellisen ja aikakäsityksen” voi-
daan verrata pedagogiikan ja kasvatustieteen ”Arkhimedeen lakiin”, koska elämyspe-
dagogisessa toiminnassa ihminen voi – väliaikaisesti, hetkellisesti – kokea irtautu-
vansa ”mukavasta elämästä” läheisesti ja konkreettisesti elämän ”raadolliseen” ja
”epämiellyttävään” tilaan ja olosuhteisiin: vuoret, kalliot, luolat, laaksot, erämaat ja
vuolaat kosket. (emt., 100.)

3. Sosiaalisuuden dimensio, joka kehittyy erilaisten ryhmätyön ja -toiminnan keinoilla.
Kanoottiretket ja purjehdusmatkat ovat perinteisiä keinoja vahvistaa yhteenkuuluvuu-
den tunnetta (”Alle sind in einem Boot”), jolloin ryhmän kanssa koetut ilot, surut tai
jäsenten roolitehtävät avaavat mahdollisuuden sosiaaliseen oppimiseen. Suunnittelun,
toteutuksen ja jälkitarkastelun (Nachbereitung, debriefing) (jälkipuinti, pohdinta, ref-
lektio) aikana jokainen osanottaja saa oman roolin, useimmiten toivotun, mutta toisi-
naan epämiellyttävän. Ryhmä luo yksittäiselle oppilaalle otollisessa tilanteessa
me-henkeä (Wir-Gefühl) ja todellista tunnetta/yhteyttä kuulumisesta johonkin viite-
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ryhmään. Ryhmä voi luoda yksilölle lisää itsevarmuutta ja vastuunottamisen var-
muutta. Ryhmässä koetaan myös yhteistyön merkitys, kuten myös arvokkaat konflik-
titilanteet, jotka toki on tarkoitettu ratkaistaviksi. Moderni elinympäristömme tarjoaa
yhä vähemmän mahdollisuuksia oppia sosiaalisia taitoja: elämme epätodellisen yhtei-
söllisyyden ja yksilöllisyyden ajanjaksoa. Leikkitoiminta on ryöstettyä ja rajoittunutta
kaupunkielämässä, esikoululaiset kärsivät suorituspaineista, koululaiset ja nuoret voi-
vat pahoin korkeissa tavoiteasetelmissa. Yksilapsiset perheet ovat eristäytyneet sosi-
aalisista verkostoista, sukulaisista ja naapureistaan. Sosiaaliset taidot ja kanssakäymi-
nen korvataan tavaralla ja hemmottelulla (emt., 101).

4. Ympäröivän maailman dimensio, jolloin pyritään mukautumaan luontoon ja ympäröi-
vään yhteisöön kunnioittaen ja arvostaen ihmisen ekologista ympäristöä (emt., 101–
102).

5. Persoonallisuuden vahvistamisen dimensio, joka korostaa oppimista tekemällä:
”Learning by doing” ja ”Lernen durch Kopf, Herz und Hand”. Oppiminen on käytän-
nöllistä ja kokonaisvaltaista konkreettista toimintaa kehittäen koko yksilön persoonal-
lisuutta ja minäkuvaa. Esimerkiksi vaellus luonnossa ja kiipeily kehittävät fyysistä
kuntoa, eri aistitoimintoja, nousutekniikkaa, ilmaston, maaston ja luonnon tunte-
musta, ensiaputaitoa, suunnistustaitoa, sisäistä tunnetta, ajattelua, itsehillintää, vas-
tuuta ja huolellisuutta (emt., 102–103).

6. Terapeuttinen dimensio, jossa pyritään eliminoimaan fyysinen ja henkinen rappeutu-
minen sekä edistämään kehon suorituskykyä, huolellisuutta, aloitteellisuutta sekä toi-
sen ihmisen kunnioittamista. Terapeuttinen kävely, vaellus ja retki luontoon tai yhtei-
sesti koettu purjehdusretki saattavat olla alkusysäyksenä persoonallisuuden kriisin
eheyttämiselle usein nopeammin kuin lukemattomat terapeutin analyysitunnit. Esi-
merkiksi kaihoisasti lepattava leirinuotio, kirkas tähtitaivas, yhteinen hiljentyminen
pitkän vaelluksen jälkeen tai ryhmässä koettujen vaaratilanteiden voittaminen voivat
olla elämyksiä, joilla on hoitavia ja terapeuttisia vaikutuksia yksilöön (emt., 103–
104).

2.3.2 Opetus ja oppiminen seikkailun ja elämysten avulla

Seikkailulliset ja kokemukselliset elementit koulussa toteutuvat monesti huomaamatto-
masti tavallisten ulkoliikuntatuntien puitteissa. Seikkailullisuutta voidaan toki sisällyttää
eheyttävästi kaikkiin oppiaineisiin eri teemaviikkojen tempauksilla, luontopoluilla,
pyörä-, suunnistus- tai hiihtoretkillä arkisen koulupäivän lisänä. Ongelmana yleisopetuk-
sen ryhmissä ovat suuret oppilasmäärät, joiden toimintaan ja liikuttelemiseen koulun
ulkopuolisessa ympäristössä liittyy opettajan kannalta riskejä. Yhä useampi ala-asteen
luokka aloittaa varojen keruun leirikouluun, jossa järjestetään seikkailullista toimintaa
joko opettajan tai seikkailujärjestön toimesta. Peruskoulun opetussuunnitelma antaa seik-
kailutoimintaan hyvät mahdollisuudet ja opettajallekin vapauden toteuttaa kasvun ja oppi-
misen tavoitteita, kunhan opetus on eettisesti kasvattavaa ja turvallista. Muutamaa artik-
kelia ja pro-gradu -tutkielmaa lukuunottamatta seikkailumenetelmistä ei ole tehty Suo-
messa laajempia kartoituksia, vaikka seikkailualaan liittyvää tietoa onkin alan julkai-
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suissa (ks. esim. Cavén 1992, Telemäki 1995, Aalto 1997, Lehtonen (toim) 1999, Karppi-
nen 1998, Suoranta (toim) 1999, Telemäki & Bowles 2001).

Ala-asteella seikkailutoimintaa on mahdollista toteuttaa ilman suuria panostuksia varus-
teisiin tai kuljetuksiin. Koulun seikkailun ei tarvitse olla korkean riskin seikkailua tai ext-
remeseikkailu-urheilua, jollaiseen koulutetaan seikkailuohjaajia eri seikkailukoulutuskes-
kuksissa. Opettajalta vaaditaan normaalin pedagogisen tietämyksen lisäksi aktiivisuutta ja
suuntutumista ulospäin ympäröivään luontoon tai ympäristöön sekä turvallisuusnäkökoh-
tien huomioimista. Seikkailutapahtuma on yleensä yksilön kokonaisvaltaista kokemista
ryhmässä – yksilöllistä yhteistoimintaa, jolloin opettajalta vaaditaan kokemuksellisen ja
kokonaisvaltaisen oppimisen ymmärtämistä. Opettajalla on yleensä vankka kasvatustie-
teellinen tausta, jolloin hän kykenee laatimaan kouluun soveltuvia motivoivia, tavoitteelli-
sia ja turvallisia seikkailutoimintoja. Kurt Hahnia pidetään lähes kaikkien seikkailutoimi-
joiden esikuvana, eikä hänelläkään ollut seikkailualan koulutusta vaan toteutti käytännössä
elämyspedagogiikkaa ja -terapiaansa seikkailullisin menetelmin (vrt. Telemäki & Bowles
2001, 88, Hopkins & Putnam 1993, 23–34).

Kokenutta apuopettajaa tai varsinaista seikkailuohjaajaa voidaan toki käyttää opettajan
työparina silloin, kun opetuksessa käytetään alhaisen riskitason ylittäviä, kohtuullista vaa-
raa sisältävää seikkailua, esimerkiksi veneessä oloa, melontaa tai seinä- ja köysikiipeilyä.
Näiden lajien tekniset vaatimukset ja turvallisuusnäkökohdat edellyttävät vetäjiltään tietä-
mystä ja koulutusta, joita ei välttämättä koululiikunnanopettajillakaan ole. Ehkä tärkein
opettajaan liitetty vaatimus on seikkailuun liittyvän oppimisprosessin ymmärtäminen ja
sen saattaminen loppuun asti. Seikkailuun tarvittavien varusteiden ja välineiden hankinta
ei tuottane ongelmia. Ei ole tarkoituksenmukaista hankkia purjevenettä koulun määrära-
hoista ja kajakeitakin voidaan vuokrata seuroilta. Koulun yhteistyö eri järjestöjen ja seura-
kunnan kanssa ei ole kiellettyä. Myös julkisesta nuorisotyöstä lienee mahdollista saada
välineitä ja henkilöstöä lainaksi. Joskus voidaan rakentaa omia tarvikkeita, käyttöesineitä
ja välineitä, jolloin seikkailuprosessin toteuttaminen vaatii aikaa. Yleensä tarvittavat väli-
neet ovat jo olemassa tai niitä voi tehdä vaikkapa käsityötunnilla, kuten vaelluskepit, puu-
lapiot, melat, onget tai lumen mittausvälineet. Seikkailemisessa tarvitaan ilmastoon sovel-
tuvat varusteet kesällä ja talvella, mikä ei liene ongelma suomalaiselle koululaiselle. (Darst
& Armstrong 1991, 14–19, Hopkins & Putnam 1993, 25, 99–100, Karppinen 1998, 198.)

Seikkailuun soveltuvia alueita löytyy koulujen pihasta, lähimetsistä, vesistöjen ran-
noilta, joista ja kaupunkien puistoista. Myös betoninen kaupunkiympäristö tarjoaa mahdol-
lisuuksia kokea cityseikkailuja, jotka voivat olla täynnä jännitystä ja yllätyksiä (Eichinger
1995, 19). Yleensä koulun seikkailuympäristönä on luonto, jossa luokkaa on helpompi hal-
lita. Jokamiehen oikeudet ovat Suomen kansalaisille etuoikeus, mutta ne velvoittavat pitä-
mään huolen kestävästä kehityksestä luonnossa.

Darstin ja Armstrongin (1991, 3–4, 44–51) mukaan eri seikkailumuodot ovat kulttuuri-
sidonnaisia, mutta yleensä vain vähän yksilölle pelkoa ja vaaratilanteita aiheuttavia alhai-
sen riskin (low risk) toimintoja ovat esimerkiksi rannalta onkiminen, piknickretkeily, luon-
nossa kävely, valokuvaaminen ulkona, pyöräily, perheen kanssa telttailu, suunnistus ja luis-
telu luonnon jäällä. Nämä soveltuvat sellaisille oppilaille, jotka eivät odota seikkailulta
vaativaa fyysistä rasitusta. Kohtalaisesti riskejä ja vaaratilanteita sisältäviä seikkailutoi-
mintoja (medium risk) ovat maastopatikointi (backpacking), uinti, ratsastus, maastohiihto,
lumikengillä vaellus, seinäkiipeily, tornista tai matalalta kalliolta laskeutuminen köyden
avulla, soutaminen, veneily ja rauhallinen melonta, joiden vaaroista oppilaiden olisi hyvä
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olla tietoisia etukäteen. Kohtuullisen riskin toiminta vaatii oppilailta henkistä sitkeyttä ja
fyysistä ponnistelua. Korkean riskin (high risk) ja vaaramomentin seikkailuja Darst ja
Armstrong eivät lainkaan suosittele kouluissa käytettäväksi. Näitä ovat esimerkiksi lasku-
varjohyppy, vaijerilaskeutuminen, korkeiden kallioiden ja vuoristojen kiipeily, talvitelt-
tailu, luolavaellus, koski- ja kajakkimelonta, kumivenelasku, purjehdus ja laite- ja luonnon-
sukellus, joihin osallistuvien tulee olla henkisesti harjaantuneita aikuisia ja fyysisesti vah-
voja.

Koulun ulkopuolelle suuntautuvien pienoisretkien avulla voidaan toteuttaa tutkivaa,
etsivää ja havainnoivaa oppimista. Yhdysvalloissa kehitelty expeditionary learning-näke-
mys on eheyttävä uudistusmalli ala- ja yläasteille sekä lukioon. Malli korostaa aktiivisen
oppimisen, luonteen kehittymisen ja yhteistyön avulla tapahtuvaa suoriutumista tehtävistä.
Opettajien tehtäviin sitoutuminen ja ammattitaito antavat mahdollisuuden toteuttaa haas-
teellisella tavalla todelliseen maailmaan ja ympäristöön suuntautuvia projekteja, joita kut-
sutaan oppimisen löytöretkiksi. Kirjallisuuden ja tietojen integroiminen oppimisen löytö-
retkiin liittyy erityisenä osana malliin. ”Löytöretkioppimisen” kehittely alkoi yhteistyössä
Outward Bound -säätiön kanssa Yhdysvalloissa vuonna 1992, jolloin pyrittiin kehittele-
mään uusia oppimismalleja ja reformeja koulun kehittämiseksi. Oppimisretket (learning
expeditions) ovat yksi opetussuunnitelman, oppimistapahtuman, ohjeiden ja arvioinnin
muoto. Opettajat ja oppilaat pyrkivät kiinnostavien projektien ja tapahtumien pohjalta pit-
käaikaiseen henkiseen ja älylliseen tutkimiseen, etsimiseen ja löytämiseen. Tutkimukset
johdattavat oppilaat ulos maailmaan tuoden maailman luokkahuoneeseen ja usein tarjoavat
oppilaille mahdollisuuden osallistua yhteisönsä hyödyttämiseen. Oppimisretkien tehtävä
kohdistuu kriittiseen ajatteluun, tärkeisiin taitoihin ja toimintatapoihin sekä luonteen kehit-
tämiseen. Jatkuvalla arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilaita korkeammille toiminnan
ja suoriutumisen tasoille. (Udall & Mednick 1996, Cousins 1998, 67.)

2.3.3 Toimintamallit ja ohjelmat

Seikkailuun ja elämyksiin liittyvä kasvatustoiminta on kulttuurisidonnainen ilmiö. Esi-
merkiksi amerikkalainen käsitys adventure education -kasvatuksesta kytkeytyy laajem-
min kasvatuksen ja koulutuksen lisäksi virkistystoimintaan ja terapiaan. Teoriassa seik-
kailutoimintaa vetävä henkilö voi siis olla yhtä aikaa opettaja, ohjaaja, kasvattaja ja tera-
peutti, mikä ei ehkä eurooppalaisessa ajattelussa ole mielekästä, koska kasvatus ja tera-
pia erotetaan eri toimintamuodoiksi. Tämän vuoksi esimerkiksi alan amerikkalaiset kehit-
täjät John C. Miles ja Simon Priest (1999) ovat alkaneet yhä enemmän puhua adventure
programming -toiminnasta, joka kattaa kaiken seikkailuun liittyvän toiminnan seikkailu-
matkailusta, -virkistykseen, -kasvatukseen ja seikkailuterapiaan sekä ulkoilma koulutuk-
seen, eko- ja ympäristökasvatukseen.

Tämänkin tutkimuksen kannalta eri yhteyksistä ja kulttuureista lainattujen käsitteiden
kirjo aiheuttaa ristiriitoja suhteessa kouluun liittyvien seikkailu- ja elämyspedagogisen
opetustyön määritelmien kanssa. Koulun perinteinen toiminta painottuu kasvattamisen ja
opettamiseen, eikä niinkään terapiaan, jolloin avainkäsitteiden muuttaminen koulukonteks-
tiin soveltuviksi on vaikeata. Seuraavassa tarkastelen seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan
liittyviä käytännön käsitteitä ja malleja sekä luon silmäyksen muutamiin opettajuuteen liit-
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tyviin seikkoihin. Vaikka nämä käsitteet yleensä liitetään käytännön seikkailutoimintaan,
voitaneen niitä soveltaa myös seikkailu- ja elämyspedagogiseen opetukseen koulussa (vrt.
Priest 1999c, 237–239, Reiners 1995, 60–63, Heckmair & Michl 2002, 55).

Tutkimuksessa toteutetun seikkailu- ja elämyspedagogiikan käytännön sovelluksessa
oletetaan tilanteen elämyksellisyyden muodostuvan sitä voimakkaammaksi mitä läheisem-
min ihminen osallistuu itse elämysten prosessiin tai on itse suorassa yhteydessä siihen. Zie-
genspeck (1999, 138) kutsuu tätä prosessia kokonaisvaltaiseksi oppimiseksi, jossa oppilas
kokee välittömästi tapahtumia ja ilmiöitä sydämen, käden ja pään eli ymmärryksen tasoilla.
Elämyspedagogiikan yleisenä tavoitteena on elämysten avulla 1. vaikuttaa suoraan yksilön
kasvuun ihmisenä kehittäen identiteettiä, kestävyyttä, aloitteellisuutta ja omatoimisuutta 2.
helpottaa kasvuprosessia lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen ja 3. auttaa kohtaamaan
kypsymiseen ja elämään liittyvät kehitysprosessit ja liittää koetut elämykset todelliseen
elämään (vrt. Hopkins & Putnam 1993, 110). Toimintamallit jaotellaan seuraavien vaiku-
tusmallien (saks. Wirkungsmodelle) mukaisiin osa-alueisiin (vrt. Priest 1999c, 237–239,
Heckmair & Michl 2002, 55):
1. Vuoret puhuvat puolestaan -mallin (”The Mountains Speak for Themselves”, ”Die

Berge sind stille Meister”) mukaan konkreettisten elämysten itsessään katsotaan ole-
van positiivisia, syvällisiä ja voimakkaita ja niiden siirtovaikutusta (transfer) arkipäi-
vään pidetään automaattisina ja riittävinä. Pohdiskelevaa ja analysoivaa palautekes-
kustelua elämyksen vahvistajana ei pidetä tarpeellisena, vaan elämysten vaikutus jää
ikään kuin osallistujan itsensä työstettäväksi. Tavoitteena on ensisijaisesti teknillisvä-
linoeelliset taidot ja ruumiillinen kykenevyys suorittaa vaativia harjoituksia. Tästä
johtuen opettaja/ohjaajalta ei vaadita niinkään terapeuttista tai keskustelevaa lähesty-
mistapaa.

2. Reflektiomallissa (myös: ”Outward Bound plus -malli”) pyritään muodostamaan elä-
myksiä, joiden kkemisen yhteydessä tai prosessin jälkeen oppilas reflektoi eli tarkas-
telee aktiivisesti toimintaperiaatteitaan ja yhdistelee niiden vaikutuksia tai aineksia
omaan todelliseen elämäänsä opettaja/ohjaajan johdolla. Mallin toteuttaminen voi
muodostua liian tekniseksi, jolloin mahdollisuus ainutkertaisuuden katoamiseen elä-
myspedagogiikasta lisääntyy. Voidaan sanoa, että kokemuksista oppimisesta tällöin
tuleekin kokemuksien mukaan oppimista. Mallista esitetty kritiikki liittyy myös sii-
hen, että varsinaisesti haluttu oppiminen lykkääntyy ajallisesti toiminnan ja kokemi-
sen reflektioon eli pohdintaan, jolloin ainutkertaisuus ja oppimistilaisuudet, jotka jo
olivat itsessään, jäävät havaitsematta/ymmärtämättä, eikä niitä vastaavasti tule hyö-
dynnettyä. Toimintasisältöjen pohdintavaiheen vaikeutena on lisäksi, että tärkeitä
kokemuksia saatetaan vääristää harhaanjohtavilla tulkinnoilla.

3. Vertauskuvallisessa eli metaforisessa oppimismallissa (metaphoric, metaphorische)
oppilaan odotetaan kykenevän ”siirtämään” psykologisesti samantapaiset tai samansi-
sältöiset (isomorfiset) periaatteet elämyksen kokemisesta arkipäiväiseen elämäntoi-
mintaansa. Toiminta perustuu ns. kahteen todellisuuteen: ajankohtaiseen elämyspeda-
gogiseen oppimistilanteessa ilmenevään todellisuuteen ja toisaalta hänen isomorfi-
seen arkitilanteeseensa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään mahdollisimman suureen
samankaltaisuuteen arkipäivän ja opetustilanteen rakenteiden välillä. Osanottajat tie-
dostamattaan rinnastavat arkipäivän käyttäytymisensä oppimistilanteen käyttäytymis-
vaihtoehtoihin. (Reiners 1995, 65.) 
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4. Priestin (1999c, 237–239) mukaan opettajan tai ohjaajan (leader) roolina on ohjel-
moida (programming) tarkoituksenmukaisia toimintoja kasvatuksellisten tavoitteiden
ja muutosprosessien aikaansaamiseksi oppilaissa. Tällöin opettajan tehtävänä on toi-
mia kokemusten heijastusvaikutusten fasilitaattorina, opastajana ja helpottajana.
Muutokset prosessoituvat toiminnan heijastusvaikutuksina ja ajatussisältöinä, joita
pohtimalla todellisuus jäsentyy ja rakentuu muuttuneeksi ymmärrykseksi. Pohdinnan
eli reflektion laadut ovat: induktiivinen (yksittäisistä elämyksistä muodostuu koko-
naiskäsitys), deduktiivinen (yleisestä kokonaiselämyksestä kehitellään ja rakennetaan
useita yksityiskohtia) ja arvioiva (evaluoiva, jossa elämyksen vaikuttavuus on ensisi-
jaisesti havaittu ja huomioitu).

Seikkailukasvatus jaetaan toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisiin osaalueisiin.
Tällöin puhutaan seikkailutoiminnan ohjelmista. Ohjelmien sisältö riippuu osallistujien
tarpeista, jotka räätälöidään heille tilanteen mukaan. Adventure Programming -toiminnan
eli seikkailullisen ja kokemuspohjaisen opetuksen ja elämyspedagogiikan toimintaohjel-
mat pyritään kohdistamaan eri psyykkisen ja käyttäytymisen tasoille. Seikkailuohjelmien
katsotaan vaikuttavan ensinnäkin tunnetasoon, toiseksi ajatteluun, kolmanneksi toimintaan
ja käyttäytymiseen ja neljänneksi häiriökäyttäytymiseen (emt., 237, ks. myös Heckmair &
Michl 2002, 54, 92). Näitä tasoja pyritään vahvistamaan, kehittämään tai muuttamaan
ohjelmamalleilla (programme designs; Programmtypen, Lernmodelle). Ensimmäinen
ohjelmatyyppi liittyy vapaa-aikaan ja virkistykseen (Recreational programs, Freizeit und
Erholung), jolloin painopiste on tunnepitoisissa tavoitteissa eli ”change the way people
feel”. Toinen malli korostaa kasvatusta ja opetusta (educational programs / Bildung), jol-
loin laajennetaan tietoja, käsitteitä ja ajatuksia erilaisissa tilanteissa tai murretaan vanhoja
asenteita positiiviseen suuntaan eli ”change the way people think”. Kolmannen ohjelma-
mallin avulla keskitytään vahvistamaan toivottua käyttäytymistä ja muuttamaan epätoivot-
tua käyttäytymistä uusissa tilanteissa ”change the way people behave”. Se on käyttäytymi-
seen liittyvien toimintamallien kehittämisohjelma (developmental programs / training).
Neljännen ohjelmamallin avulla pyritään kuntouttamaan ja korjaamaan ei-toivottua ajatte-
lua, asennetta tai käytöstä. Mallin sovellutus on terapiaa (therapeutic programs / Therapie),
jolloin painopistealueina ovat terapeuttiset ja ihmisen omaksumien väärien käyttäytymis-
mallien muuttamisen tavoitteet eli ”change the way people misbehave”. Ohjelmatyypit
riippuvat kohderyhmästä, sen tarpeista ja vaatimuksista. (emt., Heckmair & Michl 2002,
92.)

2.3.4 Siirtovaikutus eli transfer

Oppimisen tutkimuksen vanhimpia ja visaisimpia ongelmia on ollut koko oppimisen tut-
kimisen ja historian ajan transfer eli siirtovaikutus, aiemmin opittujen tietojen ja taitojen
hyväksikäyttö uusia opittaessa, uusissa tilanteissa (von Wright 1996, 17). Reinersin
(1995, 59) mukaan tavoiteltavan ja suotuisan siirtovaikutuksen suunta on konkreettisesta
abstraktiin, jolloin osanottaja kykenee siirtämään todellisesta opetustilanteesta omaksu-
mansa oppimiskokemuksen ja yleistämään sen toiseen arkiseen tilanteeseen.

Arvioidessaan kunkin oppimiskokemuksen vaikutusta ja kestoa, myös elämyspainottei-
sen opetuksen ja kokemuksellisen seikkailuopetuksen opettajat ovat Michael A. Gassin
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(1999, 227) mukaan usein kohdistaneet mielenkiintonsa ongelmaan, kuinka elämysten
kautta ja niiden avulla tapahtuva oppiminen tulee palvelemaan ja hyödyttämään oppilasta
tulevaisuudessa. Hän ei puhu erillisestä oppimisesta, vaan pitää elämyksellisen oppimisen
lähtökohtana oppimisen tai harjoituksen siirtovaikutusta toiseen samankaltaiseen tilantee-
seen (the transfer of learning/training). Oppimisen ja siirtovaikutuksen samaa tarkoittava
merkitys lienee ymmärrettävä silloin, kun kyseessä on leiri- tai kurssikoulutustilaisuus, jol-
loin osallistujien käytännön oppimista on helppo tarkastella kurssin aikana. Koulukulttuu-
rissa oppiminen ja siirtovaikutus ovat ehkä moniselitteisempiä ilmiöitä, joita ei voi välttä-
mättä pitää synonyymeinä. Kouluoppimisen siirtovaikutusta ei välittömästi voida todentaa
esimerkiksi arkielämään, vaikka tietoja ja taitoja voidaan hyväksikäyttää uutta opittaessa.
Von Wrightin (1996, 17) mukaan empirismin ja behaviorismin piirissä keskityttiin taitojen
oppimiseen ja transferiin luotiin teoria, ns. yhteisten elementtien teoria. Psykomotoristen
taitojen saralla tämä teoria näyttää edelleenkin toimivan, taitojen transferoituessa ärsyke-
vihjeiden ohjaamina. Käsitteiden ja käsitteellisten tulkintojen transfer edellyttää jo jotakin
enempää, lähinnä ymmärtämistä, jolloin ymmärtämisen eräänä kriteerinä käytetään usein
sitä, että opittua voidaan käyttää mielekkäästi uusissa tilanteissa, toteaa von Wright. Hän
viittaa metakognitiivisiin taitoihin ja valmiuksiin, jolloin voidaan asennoitua uusiin ongel-
matilanteisiin ja kohdata uusia haasteita niin, että tavoitteena on sellaisten toimintamallien
omaksuminen, jotka edesauttavat selviytymistä uusissa tilanteissa (emt., 18).

Gassin mielestä siirtovaikutus on arvokas monen oppimistilanteen, aihepiirin tai ohjel-
man sisällön kannalta, koska niiden onnistuminen, jatkuvuus ja/tai jännittävyys perustuu
siihen, mikä vaikutus niillä on oppilaiden tulevaisuuteen. Hän toteaa, että jokainen oppi-
mistapahtuma ja -prosessi voidaan määritellä sen mukaan, kuinka prosessi vaikuttaa tule-
vaan toimintaan ja käyttäytymiseen. Etenkin seikkailutyyppisen opetuksen transferiin liit-
tyy kriittisiä arvioita, kuten se, että oppiminen tapahtuu oppilaalle usein täysin vieraassa
ympäristössä (esim. vuoristossa). Siirtovaikutuksen aikaansaamisen ongelma liittyy myös
käyttökelpoisten menetelmien ja tiedon puutteeseen. Gassin (1999, 229) mukaan siirtovai-
kutuksen voidaan katsoa ilmenevän seuraavilla tasoilla:
1. erityinen eli kohdistettu siirtovaikutus (”specific transfer”),
2. ei-erityinen eli kohdistamaton siirtovaikutus (”nonspecific transfer”) ja
3. vertauskuvallinen eli metaforinen siirtovaikutus (”metaphoric transfer” ).

Jerome Brunerin (1960, 17) mukaan oppimista voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kah-
della tavalla. Ensinnäkin oppimista voidaan hyödyntää sen erityisen soveltuvuuden vuoksi
sellaisissa tehtävissä, jotka ovat hyvin paljon samanlaisia kuin aikaisemmin opitut suori-
tukset. Psykologit viittaavat tähän erityiseen ilmiöön ”kasvatuksen erityissiirtovaikutuk-
sena”. Brunerin mielestä sitä pitäisi kutsua ”tapojen, assosiaatioiden tai mielleyhtymien
laajentumaksi”. Sen hyödyllisyys näyttää olevan rajoittunut pääasiassa siihen, mitä käsi-
tämme taidoiksi. Tätä voidaan Brunerin mielestä kutsua siis ”erityissiirtovaikutukseksi”,
vaikka yleisesti sitä kutsutaan psykomotoristen taitojen oppimisen siirtovaikutukseksi (vrt.
von Wright 1999, 17).

Brunerin tulkinnan toinen tapa, jolla aikaisempi koulutus tai harjoitus tekee tulevan suo-
rituksen tehokkaammaksi on se, mitä sopivasti kutsutaan ”ei-erityiseksi siirtovaikutuk-
seksi” tai täsmällisemmin: ”periaatteiden ja asenteiden siirtymäksi”. Pohjimmiltaan se
koostuu Brunerin käsityksen mukaan aluksi ei pelkästään taidon, vaan yleiskäsityksen
oppimisesta, jota voidaan sitten käyttää myöhempien ongelmien tunnistamisen perusteena
erityistapauksina tästä käsitteestä, joka alunperin oli hallinnassa.
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Brunerin (1960, 17) mukaan kolmas siirtovaikutuksen muoto – vertauskuvallinen siir-
tovaikutus – toteutuu, kun samansuuntaiset prosessit yhdessä oppimistilanteessa tulevat
analogisiksi oppimisessa jossakin toisessa kuitenkin samankaltaisessa tilanteessa, johon ne
eivät suoranaisesti tai välittömästi liity. Esimerkiksi tilanne, jossa ryhmässä soudetaan
”samaa venettä” siirretään vertauskuvallisesti samoja periaatteita vaativaan arkipäivän
sosiaaliseen tilanteeseen, kuten kotiin tai luokkaan. Samalla kun oppimistransfer voi olla
positiivista, negatiivista tai olematonta – ei-eksistenttistä – oppimisympäristöjen välillä,
yksi keskeisistä tarkoituksista elämyksellisessä oppimisessa ja seikkailuohjelmissa on kui-
tenkin kehittää positiivista oppimistransferia oppilaiden tulevissa elämäntilanteissa. Ilman
positiivista siirtovaikutusta elämys- ja seikkailuohjelmilla on vain vähän tai ei ainakaan pit-
käaikaista arvoa oppilaille (vrt. Gass 1991, 6).

Edellä mainitut, ei-erityinen ja metaforinen siirtovaikutuksen muoto, viittaavat jo käsit-
teiden ja käsittellisten tulkintojen transferiin, joka edellyttää lähinnä asioiden ja ilmiöiden
ymmärtämistä, jolloin usein puhutaan ns. metakognitiivisista taidoista (vrt. von Wright
1999, 17).

Baconin mukaan (1983, 4) päätekijä määriteltäessä, ovatko elämykset metaforisia, on
isomorfismin aste metaforisen tilanteen ja todellisen elämäntilanteen välillä. Isomorfinen
tarkoittaa, että omataan sama rakenne. Kun kaikkia tärkeimpiä elementtejä jossain koke-
muksessa edustavat vastaavat elementit jossain toisessa kokemuksessa, ja kun tämä yleis-
rakenne näissä kahdessa kokemuksessa on hyvin suuressa määrin samankaltainen, silloin
nämä kaksi kokemusta ovat toistensa metaforeja. Tämä ei tarkoita sitä, että näiden vastaa-
vien elementtien täytyy olla kirjaimellisesti samankaltaisia, mieluummin niiden täytyy olla
symbolisesti eli vertauskuvallisesti samankaltaisia.

Bacon erottaa siis kaksi realiteettia: ajankohtaisen opetustilanne/kurssitodellisuuden ja
(psykologisesti käsitettävän) isomorfisen arkitodellisuuden (Reiners 1995, 65). Isomor-
fismi on Gassin (1991, 7) mukaan luonnontieteilijöiden ja matemaatikkojen alunperin
kehittelemä käsite. Siinä kaksi monimutkaista eri tilanteissa ilmenevää rakennetta tai nii-
den osasia pyritään kartoittamaan toinen toisiinsa, jotta samankaltaisten piirteiden välillä
voidaan nähdä yhteys. Kun yhteys näiden piirteiden välillä on tehty, niiden tehtävien ja
ominaisuuksien samankaltaisuus, joita ne näyttelevät kukin omassa rakenteessaan luovat
välineen muutokselle. Tämä väline tarjoaa mahdolliset yhteydet siirtovaikutukselle eli
arvokkaiden ominaisuuksien ja tietojen siirtymiselle, jotka on opittu toisessa ympäristössä
käytettäväksi tulevaisuudessa jossakin toisessa ympäristössä. Gassin mukaan Bacon
(1983) on tarjonnut arvokkaan sillan metaforien käytölle terapeuttisten seikkailuelämysten
hyväksikäytössä ja kehittämisessä. Bacon on todennut tutkimuksissaan, että metaforien
tehokkaaseen käyttöön tulisi kuulua neljä asiaa. Ensiksi metaforan tulee olla kiinnostava ja
kiehtova. Toiseksi sillä täytyy olla erilainen, mutta suotuisa lopputulos verrattuna todelli-
seen elämään. Kolmanneksi sillä olisi oltava isomorfisia yhteyksiä todellisuuteen. Lopulta
sen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta se voisi helpottaa yksilön ”transderivatio-
naalista etsintää” ts. henkilökohtaisten tarpeiden ja merkitysten prosessia. Näiden ehtojen
täyttyessä on seikkailuelämyksien avulla mahdollista saada terapeuttisesti menestykselli-
sempiä ja positiivisempia muutoksia ja lopputuloksia yksilöiden häiriintyneisiin käyttäyty-
mismuotoihin. (Gass 1991, 7, Gass 1999, 230.)
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2.3.5 Motivaatio ja aloitteellisuus

Koulun opetussuunnitelmassa olevien käytännön taitoaineiden avulla voidaan oppimisen
lisäksi vahvistaa oppilaan vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa ja sosiaalista toimintakykyä.
Taitoaineita ovat esimerkiksi liikunta, musiikki, kuvaamataito, käsityö ja kotitalous, joi-
den lisäksi muissakin oppiaineissa voidaan käyttää monipuolisia ryhmä- ja yhteistyöme-
netelmiä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 8) mukaan opetuksessa
tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla
tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Monipuolisten työtapojen tehtävänä on kehittää
oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja sekä aktiivista osal-
listumista. Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan eri ikäkausille ominaista luovaa
toimintaa, elämyksiä ja leikkiä.

Virallisen koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys on korostunut viime vuo-
sina. On todettu, että ihminen oppii elämänlaajuisesti osallistumalla monenlaiseen toimin-
taan koulun ja luokkahuoneen ulkopuolella. Kasvu ja oppiminen voivat tapahtua arkisessa
elämässä, perheen piirissä, harrastusten ja viihteen parissa. Elinikäisen oppimisen strategiat
ja teknologian kehitys ovat näet nostaneet esille niin sanotut avaintaidot, joita ovat esimer-
kiksi itseohjautuvuus, ongelmaratkaisutaidot, kommunikaatiotaidot ja ryhmässä työskente-
lemisen taidot, joita virallinen koulutus yleensä kykenee opiskelijoille vain osin tuotta-
maan. (Nyyssölä 2003, 510–511.) Koulu on oppimispaikka ja sosiaalinen kohtauspaikka,
jossa oppilaat voivat verrata toimintaansa, suunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Tavoitteet
ohjaavat oppilasta käyttämään erilaisia menetelmiä, toimintatapoja ja strategioita, jotka
johtavat menestymiseen tai epäonnistumiseen (Malmberg & Little 2002, 127). Jos tavoite
on ollut sopiva ja haasteellinen ja jos se on saavutettu, on ihmisellä taipumus kokea hyvän
olon tunne (vrt. Csikszentmihalyi 1991, 48–49). Päinvastaisessa tapauksessa ihminen
kokee jännitystä, jopa pahoinvointia, kun ei päässytkään tavoitteeseen ponnisteluista huo-
limatta. Oppimisen motivaatiota ja sen kehittämistä on tutkittu kymmeniä vuosia. Motivaa-
tiosta on esitetty monta erilaista teoriaa (Ausubel, Novak & Hanesian 1978, Salmela-Aro
& Nurmi 2002, Ruohotie 1998, Ames 1992, Dweck 1986, Blumenfeld 1992). Motivaatio
jaetaan yleensä sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäinen motivaatio kohdistuu toimintaan, joka tuot-
taa toimijalle henkistä tai fyysistä tyydytystä. Sisäiset tarpeet nähdään itsensä toteuttamisen
ja kehittämisen motiivina. Sisäinen motivaatio tai sen puute, on melko vakiintunut jo lap-
sen aloittaessa koulunkäynnin. Ulkoinen motivaatio puolestaan on syntynyt jonkin väli-
neellisen päämäärän tavoittamiseksi ja saavuttamiseksi, jolloin motiivin kohde esim. ulkoi-
nen palkkio on väline tarpeen tyydyttämisestä. (Ruohotie 1998, 38.) Motivaatio vastaa
kysymykseen: miksi ihminen asettaa tietynlaisia tavoitteita? Tavoite on asia, jota yksilö
haluaa oppia, ymmärtää, hallita tai välttää. Tavoite on ihmisen tajunnassa ja näin ollen
enemmän sidoksissa tietoisuuteen ja valinnaisuuteen kuin tarve, joka on sidoksissa ihmisen
biologiseen olemukseen. Melkein kaikki tavoitteet ihmisen koko elämänkaaressa ovat mui-
den asettamia. Ne voivat kuitenkin sosialisaation kautta muuttua sisäisiksi motiiveiksi.
(Malmberg & Little 2002, 129– 130.)

Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti seikkailua oppimisen, motivaation ja kouluviihtymisen
kannalta. Tällöin korostuvat opettajan mielekäs ohjaustoiminta sekä opetusmenetelmien
valinta oppilaiden tarpeita vastaavaksi.

Oppilas motivoituu ja suuntautuu oppimiseen eri tavoin. Amesin mukaan (1992, 262)
motivoituminen toimintaan voidaan nähdä usein kahden erilaisen tavoitemallin avulla,
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jotka ovat hallinta- ja pätemistavoitemallit. Mallit edustavat erilaisia käsityksiä onnistumi-
sesta ja sitoutumisesta suoritustoimintaan, sekä siitä, millaiseksi henkilö käsittää itsensä,
omat tehtävänsä ja tehtäviensä tuotokset (Ames 1992, 262). Käsillä olevan tutkimuksen
osalta kiinnostukseni kohdistuu seikkailutilanteen, opettajan toiminnan ja oppilaan oppimi-
sen suhteisiin. Amesin (1992) kehittelemässä suoritusmotivaatioteoriassa painotetaan
näkemystä siitä, että oppimistulos on yhteydessä yrittämiseen ja opiskeluponnistuksiin.
Ames toteaa, että luokan oppimisympäristö vaikuttaa oppilaan oppimisen käsitykseen.
Tästä seuraten on mahdollista luoda oppimisympäristö, joka vaikuttaa oppilaan orientoitu-
miseen oppimista kohtaan joko hallinta- tai pätemistavoitemallin mukaisesti. Oppijan tule-
vaisuuden kannalta parempi tavoitevaihtoehto olisi tehtävän hallintaorientaatio, jossa
tavoitteena on kehittää oppilaan ahkeruutta, ponnistelemista, uskoa itseensä, oppimista ja
kehittymistä. Pätemisorientaatiossa oppilas pyrkii sen sijaan vain menestymään saadessaan
palkkioita, aikuista miellyttääkseen ja pätemään itsekeskeisesti.

Mastery goal -hallintatavoitemallissa (”Opin koulussa elämää varten”) yksilöt orientoi-
tuvat uusien taitojen kehittämiseen, oman työnsä ymmärtämiseen, oman taitotasonsa jatku-
vaan kehittämiseen tai parhaaseen mahdolliseen, omien taipumustensa mukaiseen menet-
telyyn. Lyhyesti: tarkoituksena on motivoitua oppimaan. Tästä seuraa Amesin (1992, 261)
mukaan oppilaiden lisääntyvä ajankäyttö oppimistehtävien tekemiseen, periksiantamatto-
muus ja laadullinen sitoutuminen tehtäviin eli tehokkaampi ote ongelmanratkaisutehtäviin,
koska oppilas uskoo, että parhaansa yrittämällä hän voi oppia ja menestyä ja vaikeuksien
ilmaantuessa hän voi muuttaa strategioita. Mallin oletetaan vaikuttavan integroivasti yksi-
lön ja yhteisön yhteenkuuluvuuteen, koska oppilas uskoo olevansa omana itsenään tärkeä
ja aktiivinen osallistuja koko oppimisprosessissa.

Tutkimusten mukaan (Rubens 1998, 67, Malmberg & Little 2002, 140) arvosanoilla on
yhteyttä etenkin pätemistavoitteisiin, ei niinkään hallintatavoitteisiin. Siirryttäessä
ala-asteelta ylemmille luokka-asteille hallintatavoitteet vähenevät ja pätemistavoitteet voi-
mistuvat. Koulun suorituspainotteisuuden lisääntyminen ja taitovaatimusten kasvaminen
ovat ristiriidassa lasten ja nuorten tarpeiden kanssa. Varsinkin ala-asteelta yläasteelle siir-
ryttäessä oppilaiden elämässä tapahtuu suuria muutoksia: turvallinen, jopa kodikas ja tuttu
fyysinen tila eli oma luokkahuone häviää siirryttäessä aineluokkajärjestelmään, luokan-
opettaja vaihtuu aineenopettajaksi, kaverit vaihtuvat, kokeiden merkitys kasvaa, yhteen-
kuuluvaisuus heikkenee. Kuinka koulujärjestelmämme Suomessa (koskee myös muuta
Eurooppaa) voi yhtäältä ruokkia sisäistä motivaatiota, hallintatavoitteita, viihtyvyyttä ja
hyvinvoinnin kehittymistä ja toisaalta luoda oppilailleen realistista kuvaa heidän vahvuuk-
sistaan ja heikkouksistaan, joita tarvitaan tulevaisuudessa ja todellisessa elämässä? Riski-
ryhmässä ovat etenkin ne lapset ja nuoret, joilla on keskitasoa heikompi menestys koulussa
ja sellaiset oppilaat, jotka oppivat mieluummin tekemällä kuin pulpetissa istumalla. (emt.,
140.)

Amesin (1992, 264, 268) mielestä oppimiskokonaisuuden yksi tärkein motivaatioon
vaikuttava tekijä on arvioinnin eli evaluaation suorittamistapa. Usein oppilas näet orientoi-
tuu oppimiseen sen mukaan, miten hän tietää evaluoinnin tapahtuvan. Motivaatio yhdiste-
tään liian usein yksilön käyttäytymisen kvantitatiivisiin muutoksiin (esim. pitempikestoi-
nen oppiminen, korkeampi suoritustaso) mieluummin kuin kvalitatiivisiin muutoksiin
oppilaiden tarkkaillessa itseään suhteessa tehtävään, sitoutumista oppimisprosessiin ja rea-
goidessa eri toimintoihin tai tilanteisiin. Hänen mielestään liian usein koulussa motivaati-
olla ymmärretään ulkoisten kannustimien käyttöä, joilla saadaan oppilas sitoutumaan tiet-
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tyyn käytöstapaan ja motivaatio strategiat kääntyvät vapaa-aikaan tai erityistoimintoihin,
jotka eivät olekaan hyödynnettävissä käytäntöön.

Rubens (1998, 67) toteaa, että eri tutkimuksin on osoitettu, kuinka luokan opiskelujär-
jestelyillä ja opetusmenetelmien avulla voidaan vaikuttaa oppilaiden oppimisorientaatioon.
Kokemuksia oppimisessa korostavien ajattelijoiden, kuten J. Bruner, J. Dewey, J. Piaget ja
C. Rogers, ideat ovat olleet suurena tukena esimerkiksi seikkailukasvatuksessa, mutta aja-
tusten todistaminen kokeellisesti on ollut vielä vähäistä. Rubens jatkaa, että kasvattajina ja
opettajina meidän tulisi painottaa oppilaiden orientoitumista kohti hallintatavoitetta, mie-
luummin kuin pätemistavoitetta. Tärkeämpää on oppilaiden rohkaiseminen uskomaan
itseensä. Onnistumisen tunteet säilyttävät motiiveja ja ylläpitävät näin opintoponnistusten
jatkuvuutta ja kehittymistä (emt., 69).

Blumenfeld (1992, 277) on havainnut, että 1980-luvun kognitiivisen oppimisteorian
motivaatiokäsityksestä on 1990-luvulla siirrytty enemmän konstruktivistiseen viitekehyk-
seen, joka painottaa sitä, että ymmärtämisessä on kyse tiedon rakentumisesta ja muuntami-
sesta, eikä tiedon hankkimisesta tai keräämisestä. Konstruktivismin kannattajat viittaavat
tiedon ymmärtämiseen ja korostavat ymmärryksen avulla tapahtuvan siirtovaikutuksen tär-
keyttä. Tämä käsitys on saanut vahvistusta suoritusmittauksista, joissa oppilaat tietävät pal-
jon yksityiskohtia, mutta eivät kykenekään käsittelemään hankittua tietoa kriittisesti tai liit-
tämään sitä koulun ulkopuolisiin ilmiöihin. Syvää oppimista voi tapahtua silloin, kun oppi-
joille annetaan mahdollisuus painiskella autenttisten ja monimutkaisten ongelmien kanssa
arkielämää muistuttavissa olosuhteissa, joissa käytetään kognitiivisia välineitä, eri tietoläh-
teitä ja voimavaroina myös muita yksilöitä. Oppiminen on myös sosiaalinen tapahtuma,
jossa eri toimijat ovat keskenään vuorovaikutuksessa.

Blumenfeld (emt., 278) löytää tavoitemotivaation ja konstruktivismin suuntauksille seu-
raavia eroja. Tavoiteteoria korostaa, että jos opettaja minimoi kykypainotteisuutta, oppilaat
muuttuvat oppimista kohtaan aktiivisiksi yrittäjiksi ja tulevat näin kognitiivisesti suuntau-
tuneiksi. Konstruktivistinen teoria puolestaan olettaa, että kun opettajat painottavat merki-
tyksellistä oppimista ja rakennusteline(scaffolding) -tyyppistä ohjeistusta, opiskelijat moti-
voituvat harkitsemaan uudelleen ymmärtämistään, etsimään tietoa ja kokemuksia, rikastut-
tamaan tietämystään ja arkielämän ongelmanratkaisua. Motivaatio syntyy yrityksistä sel-
vittää oikeita tehtäviä, sosiaalisesta interaktiosta, omasta tyytymättömyydestä tilanteeseen,
ja uusien ideoiden kiehtovista selityksistä.

Konstrukitivismin ideat oppimisesta, merkityksellisten tehtävien roolista ja ohjeiden
roolista eroavat tavoiteteorian periaatteista, mutta toisaalta ne ovat sovitettavissa hyvin toi-
siinsa. Esimerkiksi monet konstruktivistiset ajatukset sisältyvät tavoiteteorian kehyksiin.
Tavoiteteoria korostaa, että oppiminen lisääntyy kun oppilas tajuaa luokkansa painottavan
hallintaorientaatiota mieluummin kuin pätemistavoitetta. Molemmat teoriat hyväksyvät
strategisen ajattelun, mutta konstruktivistit painottavat että oppiminen tarkoittaa käsitteel-
lisesti rikkaan, relevantin ja monialaisen tiedon kartuttamista Konstruktivismin teoriassa
toiminnan tarkoituksellisuus ilmenee toimimisessa todellisessa tilanteessa (authentic task)
yhdessä toisten kanssa. Tällöin käytetään välineitä ja harjoitellaan itsesäätelyä. Tapahtuma
on samalla erikoinen ja haasteellinen, jolloin on välttämätöntä, että oppilaat uudistavat,
soveltavat ja transferoivat tietoaan tilanteen mukaan. Blumenfeld (emt., 278–279) toteaa,
että konstruktivististen oppimisteorioiden ja menettelytapojen sekä motivaatioteorioiden
välillä voidaan huomata merkittäviä yhteneväisyyksiä ja etenkin tavoiteteoriaan perustuvat
käsitykset tukevat luokan oppilaiden motivaation ymmärtämistä.
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2.4 Reflektiivisen ja kokemuksellisen oppimisen näkökulma

Reflektiivinen toiminta kytkettynä kokemukseen voidaan käsittää monin tavoin. Ungerin
(2001, 892) mukaan mm. Yhdysvalloissa reflektiivisestä opetuksesta alettiin kehittää
1960-luvulla vaihtoehtoista näkemystä yleisen peruskoulun automaattiselle tiedonjakami-
selle. Tarkastelen seuraavassa reflektiota oppimisen välineenä ja reflektiivistä oppimista
kokemukselliseen oppimiseen kytkeytyvänä menettelytapana. Reflektio liittyy seikkailu-
ja elämyspedagogiikan oppimisprosessin suunnittelun ja varsinaisen toiminnan jälkei-
seen tarkasteluun, pohdintaan (vrt. reflektiomalli ja metaforinen malli).

Lähtökohtana on ajatus että, oppiminen (laajassa merkityksessä) on tehokasta silloin,
kun oppilas saadaan osallistumaan ja sitoutumaan alun alkaen oppimisprosessiin. Tämän
lisäksi osallistuvaan oppimisprosessiin liittyy toiminnan perustelut, jolloin määritellään
kokemuksille merkitykset. Sitoutuminen oppimisprosessiin on otollista silloin, kun oppilas
kokee tarvetta oppia jonkin asian ja näkee siinä itselleen merkityksen. Reflektiivisessä
oppimisessa pyritään tarkastelemaan kokemuksen esilletuomia ilmiöitä ja merkityksiä,
jotka ovat toiminnan tarkkailua ja reflektointia. Kokemuksellisen oppimisen teoriassa
oppimisprosessia kuvataan yleensä nelivaiheisena prosessina, jossa dialektisesti ja sykli-
sesti vaihtelevia tasoja ovat kokemisen, tarkkailun ja reflektion, abstraktisen uudelleeny-
leistämisen ja aktiivisen kokeilemisen tasot (Osterman & Kottkamp 1993, 20, Kolb 1984,
21, Mezirow 1998, 21–22, Boud, Keogh & Walker 2000, 1–5).

Kokemuksellista oppimista on usein käytetty kuvaamaan kaikkea, mikä liittyy koke-
mukseen ja oppimiseen. Seikkailu- ja elämyspedagogiikassa pyritään noudattamaan kom-
munikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvää periaatetta, jossa toiminta ei jäisi pelkäksi
irralliseksi kokemukseksi, vaikka toki silläkin on tärkeä merkitys kaikessa elämässä. Pyr-
kimyksenä on kuitenkin, että ilmiölle annetaan merkityksiä ja tulkintoja, mikä vasta tar-
koittaa kokemuksen ymmärtämistä. Kun sitten myöhemmin tätä tulkintaa käytetään pää-
töksenteon tai toiminnan ohjenuorana, merkityksen antaminen muuttuu oppimiseksi, jol-
loin puhutaan reflektiivisestä eli kommunikatiivisesta oppimisesta. Reflektiivisen oppimis-
käsityksen mukaan oppiminen voidaan määritellä prosessiksi, jossa tietyn kokemuksen
merkitys tulkitaan uudelleen tai sen tulkintaa tarkistetaan siten, että syntynyt uusi tulkinta
ohjaa myöhempää ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa. (Osterman & Kottkamp 1993,
20–21, Mezirow 1998, 17.)

Mezirowin (emt., 17) mukaan suuri osa oppimastamme edellyttää sellaisten uusien tul-
kintojen tekemistä, joilla voimme kehitellä, eriyttää ja uudelleen vahvistaa vakiintuneita
viitekehyksiämme tai luoda uusia merkitysskeemoja. Tämän lisäksi keskeistä olisi aiem-
min opitun jälkikäteisreflektointi, jolla selvitetään onko oppimamme yhä perusteltua. Tätä
hän kutsuu kommunikatiiviseksi oppimiseksi. Hänen mielestään oppimisteoreetikot ovat
kiinnittäneet hämmästyttävän vähän huomiota tähän oleellisen tärkeään oppimisprosessiin.
Hän toteaa, että kun kohtaamme jotakin meille outoa, aloitamme osittaisista oivalluksista,
joiden opastamina sitten keräämme lisätietoja; vertaamme tapahtumia, avainkäsitteitä tai
-sanoja ja suhteutamme ilmaantuvat mallit metaforisesti omiin merkitysperspektiivei-
himme. Jokainen merkitsevä informaatiopalanen muuttuu merkityksen rakennuskiveksi, ja
myöhemmät oivallukset muuttavat merkitystä edelleen. (Mezirow 1998, 21, 25.)

Perinteinen instrumentaalinen kouluoppiminen kohdistuu Mezirowin mukaan opettele-
miseen, joka on mitattavissa empiirisesti. Instrumentaalinen oppiminen sisältää oppimis-
prosessin, jonka tavoitteena on valvoa tai manipuloida ympäristöä tai muita ihmisiä. Sen



51
uskomusten pätevyyden arviointikriteerit perustuvat 1. tiedolliseen konsensukseen koskien
käytettyyn ongelmanratkaisuprosessin paradigmaan sisältyvää analyysi- ja päättelylogiik-
kaa sekä 2. empiiriseen näyttöön siitä, olemmeko onnistuneet ongelmanratkaisussa. Perim-
mältään on kyse luonnontieteissä vakiintuneeksi muodostuneesta ongelmanratkaisumene-
telmästä, jota me kaikki käytämme enemmän tai vähemmän onnistuneesti aina opetelles-
samme suorittamaan jotakin. Kommunikatiivinen oppiminen keskittyy koherenssin saavut-
tamiseen sen sijaan että pyrittäisiin syy-seuraus -suhteiden entistä tehokkaampaan valvon-
taan suorituksen parantamiseksi, niin kuin instrumentaalioppimisessa tapahtuu. Kommuni-
katiivisessa oppimisessa lähestymistapana on opiskelijan yritys ymmärtää mitä toinen
puheen, kirjoituksen, draaman, taiteen tai tanssin välityksellä tarkoittaa. (Mezirow 1998,
24–25.)

Koulussa tapahtuvan kokemustoiminnan tehtävä on pyrkiä saamaan kokemus oppimi-
sen välikappaleeksi, jolloin se toimii abstraktisen mitattavan tieto-oppimisen tukena. Mezi-
rowiin tukeutuen tällainen toiminta on kommunikatiivista ja reflektiivistä, jolloin koke-
muksista keskustelemalla ja omaa toimintaa arvioimalla luodaan merkityksiä ja sisältöjä
oppimiseen.

Seikkailu- ja elämyspedagogiikassa erotetaan kokemuksellisen oppimisen jatkumolla
kolme päätyyppiä: a) puhdas käytännön toiminta, b) käytännön toiminta ja sen tarkastelu
reflektiolla sekä c) käytännön toiminta ja sen tarkastelu reflektiolla tavoitteena metafori-
nen, ajatuksen tasolla tapahtuva aikaisemman toiminnan ja asenteiden kehittyminen tai
aikaisemman ongelmallisen toiminnan ja asenteiden muuttaminen hyväksyttäväksi (Schad
1993, 50–52). Seuraavassa tarkastelen edellä olevia malleja lähemmin (ks. luku 2.3.3):
a) Puhdas käytännön toiminta ja oppiminen (practical learning), johon kuuluu ns. lear-

ning by doing -tyyppinen oppiminen, jolloin tyydytään puhtaaseen kokemuksen anta-
maan kannustimeen tai ärsykkeeseen. Seikkailutoiminnassa tämä malli on tullut
tunnetuksi ilmaisussa: ”Mountains speak for themselves” eli oletetaan, että vuoret
osaavat puhua ja hiljaisuudellaan vaikuttavat oppilaaseen.

b) Toiminta ja reflektio eli kokemuslähtöinen/elämyspainotteinen oppiminen (expe-
rince-based learning) on kyseessä silloin, kun oppimistapahtumaan sisällytetään kes-
kustelua ja reflektiota. Seikkailutoiminnassa tästä käytetään ilmaisua Outward Bound
Plus -reflektiomalli. Reflektion sisällyttäminen toiminnan jälkeiseksi tarkasteluksi on
osoittautunut, että kohderyhmien tarpeiden ja sisältöjen tavoitteet saavutetaan parem-
min. Tämän mallin toteuttamisessa voidaan nähdä piirteitä enemmän tai vähemmän
tavanomaisesta terapeuttisesta hankkeesta, jonka toimintapaikkana on luonto. Uhkana
on, että reflektion toteuttaminen voi muodostua liian tekniseksi, jolloin mahdollisuus
seikkailun ainutkertaisuuden kadottamiseen elämyspedagogiikasta lisääntyy. Schadin
mielestä kokemuksista oppimisesta tällöin tuleekin kokemuksien mukaan oppimista.
Eräs tästä toimintamallista esitetty kritiikki liittyy siihen, että varsinaisesti haluttu
oppiminen lykkääntyy myös ajallisesti toiminnan ja kokemisen reflektioon eli poh-
dintaan, jolloin ainutkertaisuus ja oppimistilaisuudet, jotka jo olivat itsessään, jäävät
tiedostamatta ja hyödyntämättä. Reflektiovaiheen vaikeutena on lisäksi, että tärkeitä
kokemuksia saatetaan vääristää harhaanjohtavilla tulkinnoilla (Schad 1993, 50).

c) Reflektiivisen ja kokemuksellisen oppimisen keskeisessä roolissa arvokkainta ei ole
itse elämys, vaan siitä johtuva oppiminen, joka seuraa reflektoitaessa elämystä. Ref-
lektiossa käytetään sanoja ja keskustelua, joiden avulla merkityksiä tulkitaan. Käsitän
oppimisen tietojen lisäksi tietämyksen ja tietoisuuden oppimisena, jolloin oppiminen
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kytkeytyy kuntouttavaan opetusprosessiin. Reflektioon kuuluu verbaalinen kommuni-
kaatio oppilaiden kesken tai oppilaan ja opettajan välillä. Tähän liittyy Mezirowin
(1998, 29) tulkinta kriittisestä reflektiosta, joka on aikaisemman oppimisen
ennakko-oletusten pätevyyden kyseenalaistamista. Samalla kyseenalaistetaan vakiin-
tuneet ja tavanmukaiset odotustottumukset, merkitysperspektiivit, joilla oppilas on
tulkinnut kohtaamaansa maailmaa, kanssaihmisiä tai omaa itseänsä. Meistä tulee
kriittisesti refleksiivisiä, kun asetamme kyseenalaiseksi jonkin käsiteltävän ongelman
vakiintuneen määritelmän, kenties löytämällä uuden metaforan, joka suuntaa ratkai-
suponnistuksemme uudelleen ja tehokkaammalla tavalla. (Mezirow 1998, 29.)

Positiivisesta elämyksestä ei välttämättä seuraa laadukasta oppimista, vaan laadukas
oppiminen syntyy hyvin toteutetusta reflektiosta. Reflektiivinen kokemuksellinen oppimi-
nen pyrkii käyttämään kokemuksen tarkastelussa ajatusta ja mielikuvia, joita reflektoiden
etukäteen, toiminnan aikana ja vielä pitkälle jälkikäteen tarkastellaan oppimisen välineenä.
Seikkailutoiminnassa tätä mallia kutsutaan metaforiseksi malliksi, jolloin pyritään saa-
maan muistia aktivoimalla kokonaisvaltainen käsitys oppimisesta tai elämänhallinnan peri-
aatteista. Kyseessä on tällöin yleisimmin terapeuttinen interventio. (Heckmair & Michl
2002, 94–95.) Metaforassa on Swierschin (1995, 173) mukaan kokemukseen sisältyvä
emotionaalinen merkitys ja sanoma, joka voidaan yhdistää tai tulkita analogisesti arkipäi-
vän samankaltaiseen tapahtumaan.

Tässä mallissa oppilaan odotetaan kykenevän ”siirtämään” psykologisesti samantapai-
set tai samansisältöiset (isomorfiset) periaatteet elämyksen kokemisesta arkipäiväiseen elä-
mäntoimintaansa. Toiminta-ajatus perustuu ns. kahteen todellisuuden käsitteeseen: ajan-
kohtaiseen elämyspedagogiseen oppimistilanteessa ilmenevään realiteettiin ja toisaalta iso-
morfiseen arkitilanteeseen (Schad 1993, 52). Reinersin (1995, 65) metaforinen idea voi-
daan ymmärtää siten, että seikkailun tai elämyksellisen tapahtuman tarkastelussa pyritään
löytämään oleellisia rakenteellisia samankaltaisuuksia arkipäivän ja opetustilanteen välillä,
niin että oppilaat tiedostamattaan rinnastavat oppimistilanteen ja arkipäivän käyttäytymi-
sen toiminta-, asenne- ja arvovaihtoehdot.

Elämyspedagogiikan metaforisissa interventioissa opettajan/ohjaajan tulee siis tietää
käytettyjen aktiviteettien kätketyt/piilossa olevat eli salatut psykologiset sanomat. Hänen
täytyy kyetä sovittamaan kurssiaktiviteetit niin, että vertauskuvat ovat mahdollisimman
samanmuotoisia hänen ryhmänsä osanottajien tarpeiden kanssa. Toiminnasta vastuussa
oleva ohjaaja tarvitsee keinojen eli tekniikkojen ohjelmiston, joiden avulla hän voi tukea
vertauskuvallisten haasteiden ratkaisuprosessia. Metaforista mallia käytetään usein elä-
myspainotteisissa ja seikkailuun liittyvissä terapiaohjelmissa (Gass 1991, 7). Metafora voi-
daan esittää juttuina, anekdootteina ja esimerkkeinä, joiden tulisi olla tilanteeseen nähden
isomorfisia, uusia ratkaisuja tarjoavia, kiinnostavia yksityiskohtia sisältäviä ja elävästi ker-
rottuja. Ne voidaan esittää myös affektiivisesti nonverbaalisen viestinnän avulla, jolloin
sanojen ja toiminnan olisi oltava sopusoinnussa (Bacon 1998, 30–35.) Esimerkiksi psyko-
terapeuttisessa metaforassa käytetään C. G. Jungin kehittämiä arkkityyppi -käsitteitä, jotka
perustuvat Jungin syvyyspsykologian käsitykseen alitajuntaan kiinnittyneistä, tiettyyn
yksilöön, kulttuuriin tai historialliseen ajankohtaan liittyvistä teemoista. Arkkityyppejä
ovat: pyhä paikka, oikeudenmukaisuus, kohtalo, äiti, perhe/yhteisö, johtaja, erakko, sankari
ja taivasmatka. Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan liitettynä edellä mainittu Jungin meta-
fora-ajattelu voisi toimia selventävänä mallina myös opettajalle, koska voidaan olettaa, että
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seikkailutapahtuma, retki tai lyhytkurssi toimii ihmisen kehityskaaren, kypsymisen ja kas-
vun pienoismallina lapsuudesta aikuisuuteen (Heckmair & Michl 2002, 54, 103, 120.)

Seikkailutapahtumassa osanottaja joutuu keinotekoisesti epätasapainon tilaan silloin,
kun hän joutuu outoon ja tuntemattomaan ympäristöön ja jossa hänen tulisi ratkaista erilai-
sia ongelmia. Tasapainottomuuden tilassa oppilas joutuu ajattelemaan ja toimimaan komp-
leksisesti ja ehkä korjaamaan aikaisempia vääristyneitä käsityksiään. Samanaikaisesti luo-
daan tilanne, jossa yhteistoiminnan avulla voidaan saavuttaa tuloksia ja ratkaista ongelmia
(vrt. Heckmair & Michl 2002, 89). Tässä viitataan yhteen konstruktivismin näkemykseen
ihmisten arkikäsitysten taustalla usein olevista tiedostamattomista perusoletuksista, jotka
voivat toimia esteenä uuden tiedon oppimiselle ja vaikeuttaa vallitsevien tieteellisten käsit-
teiden ymmärtämistä. Tynjälän (2002, 166) mukaan yksi keino käsitysten tiedostamisen ja
niiden muuttamisen välineenä on saada aikaan kognitiivinen konflikti oppilaan mielessä
siten, että osoitetaan oppilaiden arkikäsitysten ja tieteellisten käsitysten ristiriitaisuus. Seik-
kailutapahtumassa yksinomaan pelottavan ympäristön tai tilanteen kohtaaminen jo sinäl-
lään saattaa tuottaa oppilaalle lapsenomaista regressiota tai fyysinen vaatimustaso voi tuot-
taa vastarintaa. Tällöin ohjaajan tai opettajan tukeva rooli korostuu etenkin reflektiossa,
jossa elämyksestä muodostetaan oppimiskokemus, joka voidaan yleistää koskemaan oppi-
laan elämäntilannetta. Arkkityyppien toiminnallinen kohtaaminen helpottaa siirtymäriittiä
lapsuudesta aikuisuuteen, vääristyneistä mielikuvista todellisuuteen tai epätasapainotilasta
tasapainoisuuteen. (Bacon 1998, 79–108.)

Elämyksellisen, kokemuksellisen tai kokemuspainotteisen (experience-based (expe-
riential) learning) oppimisen sovellusmuotoja ja periaatteita on monenlaisia. Ungerin
(2001, 405) määrittelyn mukaan sillä tarkoitetaan tietojen ja tietämyksen omaksumista
tapahtumasta suoran havainnoinnin tai osallistumisen avulla: ”Knowledge acquired by
direct observation or participation in an event”. Tiedon ja tietämyksen rakentumista sosi-
aalisen vuorovaikutuksen kautta on lähestytty viime aikoina ns. kollaboratiivisen oppimi-
sen tutkimuksen yhteisöllisen (collaborative learning) tai yhteistoiminnallisen oppimisen
(co-operative learning) näkökulmista, joiden sukulaiskäsitteitä ovat mm. vertaisoppiminen
(peer collaboration), koordinoitu oppiminen (coordinated learning) ja kollektiivinen oppi-
minen (collective learning) (Häkkinen & Arvaja 2002, 208–209). Niiden kaikkien katso-
taan tavoittelevan koulutukseen osallistuvien työ- ja/tai toimintatapojen uusimista, itsetun-
temuksen kasvattamista, erilaisten toimintastrategioiden aktiivista kokeilua ja uusien asen-
teiden sisäistämistä. Oppijan kokemuksilla – elämyksillä – on prosessissa keskeinen rooli:
niissä ilmenee yksilön minä (self) ja niitä reflektoimalla yksilö kehittää itseään. Yhteistoi-
mintaan ja yhteisiin kokemuksiin pohjautuvilla oppimisnäkemyksillä käsitetään jaettujen
merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamista vuorovaikutuksessa toisten ihmisten
kanssa. (vrt. Rauste-von Wright & von Wright 2000, 140, Häkkinen & Arvaja 2002, 209).8

Seikkailu- ja elämyspedagogisen oppimisen teoreettisena taustaoletuksena käytän
Boud, Cohen & Walkerin (2000) kokemuksellisen oppimisen prosessimallia, joka soveltuu
hyvin koulussa tapahtuvaan toiminnallisen ja kokemuksellisen opetuksen malliksi. Boud
ym. (2000, 1) pitävät oppimista kokemisen eli kokemuksen välityksellä (learning from
experience) kaiken oppimisen perustana. Heidän mukaansa kokemuksen hyödyntäminen
oppimisessa on jäänyt luokkahuoneen sisällä tapahtuvan oppimisen tutkimiseksi. Oppimi-
sen maailma on nopeasti muuttumassa ja yhä suurempi kiinnostus kohdistuu informaali-
seen, virallisen koululaitoksen ulkopuoliseen oppimiseen. Oppiminen sisältää muutakin
kuin yksilön ja tiedon välistä vuorovaikutusta. Oppiminen ympäröi ihmistä kaikkialla, se
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hahmottaa ja auttaa luomaan oman elämämme – keitä me olemme, mitä teemme. Siihen
sisältyy ongelmien ratkaisua, henkilökohtaisia päätöksiä, vuorovaikutusta, mielialojen ja
tunteiden kohtaamista, jotka liittyvät erottamattomasti osana elämään ja kulttuuriin.

 Boud ym. ovat tunnistaneet kokemusten välityksellä tapahtuvassa oppimisessa merkit-
täviä ilmiöitä, joita kuvaavat seuraavat väittämät (emt., 8–17).
1. Kokemus on oppimisen perusta ja kannustin. Oppiminen rakentuu ja virtaa kokemuk-

sesta ulkoisista yllykkeistä huolimatta, kuten opettajasta, materiaalista tai mielenkiin-
toisista tilanteista riippumatta. Oppimista voi tapahtua vain silloin, kun oppija on
kokemukselle alttiina vähäiselläkin tasolla. Oppiminen on yhteydessä aikaisempaan
opittuun, eikä koskaan ole puhdasta pöytää, jolta aloittaa (vrt. Ausubel, Novak &
Hanesian 1978, 38–81, Ausubel & Robinson 1969). Mikäli uudet ideat tai kokemuk-
set eivät ole yhteydessä aikaisemmin koettuun, ne jäävät abstraktioiksi ilman merki-
tystä. Aikaisemmilla kokemuksilla on joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus tule-
viin kokemuksiin. Elämänhistoria vaikuttaa siihen, miten koetaan ja mitä tunnistetaan
kokemukseksi. Vaikka kokemusta pidetään oppimisen perustana, se ei välttämättä
suoraan johda oppimiseen, vaan siihen tarvitaan aktiivista osallistumista: kokemuk-
sen kanssa työskentely on avain oppimiseen. Reflektio (refleksio) eli toiminnan tar-
kastelu on prosessi, jossa huomioidaan kolme pääelementtiä (vrt. Mezirow 1998, 23):
– kokemuksen mieleen palauttaminen,
– tunteiden huomioonottaminen ja 
– kokemuksen uudelleenarviointi.
Kokemuksen mieleen palauttamiseen kuuluu tärkeimpien tapahtumien kokoaminen,
alkuperäisen kokemuksen kertaaminen mielessä tai kertominen muille osallistujille.
Reflektoinnissa pitäisi pyrkiä kertomaan asiat siten kuin ne todellisuudessa olivat,
eikä niin kuin niiden toivoisi olevan. Tunteiden huomioonottamiseen liittyy kaksi
näkökulmaa; positiivisten tunteiden hyödyntäminen ja ehkäisevien tunteiden pois-
työstäminen. Hyvien kokemusten tietoinen kokoaminen herättää oppimista kohtaan
positiivista asennoitumista, ja negatiivisten tunteiden poistyöstäminen on taas usein
edellytys asioiden järkevälle arvioinnille ja negatiivisten asenteiden muuttamiselle.
Kokemusten uudelleenarviointi on keskeinen elementti reflektiivisessä oppimisessa.

8. Kokemuksen ja elämyksen liittäminen pedagogiseen ajatteluun on johtanut erilaisiin tulkintoihin ja jopa
eklektiseen johdatteluun (vrt. Miettinen 1998, 84–97). Eri oppisuunnista muodostetut, valikoivat oppimiskä-
sitykset esimerkiksi Deweyn oppimiskäsityksistä ovat selkeästi nähtävissä mm. Kolbin (1984, 21) kokemuk-
sellisessa oppimismallissa, jonka Miettinen tyrmää eklektisenä metodina, tieteennormien vastaisena ja huo-
nosti pedagogiseen ja kriittiseen ajatteluun soveltuvana. Kolb puhuu kokemuksellisesta oppimisesta (expe-
riential learning), Dewey kokeellisesta toiminnasta ja ajattelusta (experimetal thought and activity). Kolbin
kokemuskäsitys kytkeytyy humanistiseen psykologiaan ja korostaa ainutkertaista, yksilöllistä ja välitöntä
kokemusta. Dewey puolestaan korostaa kahdenlaisen kokemuksen ja ajattelun ja oppimisen, reflektiivisen ja
ei-reflektiivisen eron olennaisuutta ja niiden toisiinsa liittymistä. Deweylla reflektion ja tutkimisen kohteena
ei ole kokemus yleensä, vaan aivan erityinen kokemus: ei-tietoisen toimintatavan romahtamisesta johtuvan
ongelmatilanteen ehtojen tutkiminen, ongelmanratkaisua koskevan hypoteesin muodostaminen ja sen testaa-
minen käytännön toiminnassa. Miettinen toteaa, että näiden vaiheiden välillä on peruskäsitteestä, esineelli-
sestä, käytännöllisestä toiminnasta seuraava elimellinen ja välttämätön yhteys. Ongelma määritellään, koska
käytännön toiminta ei suju. Hypoteesi muodostetaan ongelman ratkaisemiseksi ja sitä testataan ratkaisun löy-
tämiseksi ja toiminnan jatkamiseksi. Reflektiivinen ajattelu liittyy elämäntoiminnan ongelmien ratkaisuun ja
siihen, että ongelmanratkaisulla on kaksoistulos, elämäntoiminnan lisääntynyt kontrolli sekä toimintaa ja sen
ehtoja koskeva käsite. (Miettinen 1998, 94, Miettinen 2000b, 55, 70.)
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Reflektoinnin tuotoksena syntyy uusi näkökulma aikaisempiin kokemuksiin, joka
saattaa auttaa kehittyneempien käytäntöjen ja toimintatapojen synnyssä. Uudelleenar-
viointi ei useinkaan ole mahdollinen, mikäli kaksi ensimmäistä vaihetta eivät ole
toteutuneet. Viimeisen vaiheen tarkoituksena on uuden tiedon liittäminen oppijan tie-
torakenteeseen ja kehittyneemmän käytännön aikaansaaminen. (ks. myös Boud ym.
1985, 26–31.)

2. Oppijat rakentavat aktiivisesti kokemuksiaan. Tätä väittämää Boud ym. (2000, 8–17)
perustelevat sillä, että oppijan aikaisemmilla kokemuksilla on vaikutusta jokaiseen
kokemukseen. Jokaisella on oma käsityksensä tapahtumista ja vain henkilö, joka
kokee ilmiöitä voi lopulta antaa tarkoituksen kokemalleen asialle. Kun työskente-
lemme ryhmässä, meillä on taipumus jakaa merkityksiä ja voimme siten saavuttaa
yleisesti hyväksytyn tulkinnan siitä maailmasta joka toimii tietyn kontekstin puit-
teissa, vaikka nämä eivät koskaan täysin ole osallistujien omien kokemusten kaltaisia.
Kokemus rakentuu oppilaan ja häneen yhteydessä olevan miljöön eli ympäristön tran-
saktiossa (siirtotoiminnassa). Tapahtumalla voi olla vaikutusta oppijaan, mutta vain
jos oppija on etukäteen taipuvainen (predisposed) olemaan vaikutukselle alttiina.
Samoin oppija voi luoda rikkaita kokemuksia pienimuotoisestakin tapahtumasta,
mutta vain silloin kun hänellä on sille käyttöä, jolloin voidaan ajatella olevan kysy-
myksessä erilaiset oppimistyylit. Oppimistyylien kartoituksessa mennään kuitenkin
harhaan, jos unohdetaan kunkin henkilön historia ja tapa kokea maailmaansa. Opetta-
jien ja ohjaajien on huomioitava, kuinka tärkeää on antaa mahdollisuus oppijalle
ilman ulkoisia suorituspaineita konstruktoida oppimistilannetta. On hyvä tietää, että
yksilön henkilökohtainen käsitys kokemuksesta voi olla hyvin varjeltu, eikä siihen
ole edes oppijan itse kovin helppoa päästä sisälle. Joskus oppija ei mielellään paljasta
kokemustaan tai kokemusta ei voida kuvata sanoin. On kuitenkin olemassa monia eri-
laisia tapoja auttaa oppijoita konstruoimaan ja rekonstruoimaan kokemuksiaan, esi-
merkiksi reflektoimalla ja lähestymällä aihetta kirjoittamalla.

3. Oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi. Oppiminen usein jaetaan kognitiiviseen
(ajattelu), affektiiviseen (arvot ja tunteet) ja konatiiviseen tai psykomotoriseen (toi-
minta ja tekeminen) osa-alueisiin (Ausubel & Robinson 1969, 345–474, 131–343).
Näin tilannetta kuvattiin vielä 1970-luvulla, vaikka nykyään on vallitsevana käsityk-
senä kokonaisvaltaisempi oppimisen rakentamisen prosessi, jossa oppijalla on aktiivi-
nen rooli tiedon ja tietämyksen havainnoimisessa ja käsitteiden konstruoinnissa (vrt.
Patrikainen 1999, 151). Kuitenkaan oppiminen ei rajoitu aikaan, paikkaan, eikä se
rajoitu tiettyyn persoonallisuuden osa-alueeseen vaan toteutuu kattavasti eri osa-alu-
eiden yhteistyönä. Kaikki oppiminen koostuu tunteista ja emootiosta, älyllisyydestä ja
aivotoiminnasta ja toiminnasta ja tekemisestä. Elämän tarkoituksellisuuden kannalta
kognitiivisen ja konatiivisen oppimiskäsityksen korostaminen ja ennakkomieltymys
esim. englantia puhuvissa yhteisöissä on vallitseva ja affektioiden kehittäminen on
estynyt välineellisen ajattelun kustannuksella niin koulutuksessa kuin työssä.
Kokemuksesta oppimisen selitystavassa on ongelmana, miten yksilön ja seikkailu- ja
elämyspedagogisen oppimiskulttuurin välinen suhde ja itse konteksti tulisi ymmärtää
ja miten suhdetta voidaan kuvata mielekkäällä tavalla. Kokonaisvaltaisessa oppimis-
käsityksessä joudutaan tekemisiin emotionaalisten elämysten, tunne-elämysten ja
kokemusten kanssa, joiden suhteen voidaan erottaa useita osatekijöitä: fysiologiset
muutokset, ilmeliikkeet, käyttäytymisvalmiudet, kognitiot ja elämykset. Kaikkien
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osatekijöiden ei tarvitse olla ilmeisiä, jotta psyykkinen tila tunnistettaisiin emotionaa-
liseksi: pokerinaama voi tuntea syvästi ja kostonhimoisen pulssi ei välttämättä kiihdy
tai tunne-elämys voi kokonaan puuttua, kuten joissakin paniikkitilanteissa (vrt. Son-
nier 1982, 70, 74, Myllyniemi 1991, 360.)

4. Oppiminen on sosiaalisesti ja kulttuurisesti konstruoitua. Aivan samoin kuin oppijat
konstruoivat omia kokemuksiaan, he tekevät niin myös tietyssä sosiaalisen tilanteen
kontekstissa ja kulttuuristen arvojen piirissä; oppijat eivät ole ympäristöstään irralli-
sina. Tämä sekä rajoittaa oppimista, että mahdollistaa ilmaisun muotoja oppijalle.
Historiassa on olemassa monia esimerkkejä kuuluisuuksista, jotka ovat joutuneet vai-
notuiksi sen vuoksi, koska eivät sopineet tietyn kulttuurin sisälle. Pienemmässä mitta-
kaavassa on olemassa monia tapoja rajoittaa oppimista ellei se toteudu perinteiseen
tapaan. Kulttuurin ja kontekstin vaikutusta ei ole mahdollista välttää, mikä todentuu
ihmisen sosiaalistumisprosessissa, jossa yksilöstä rakentuu sosiaalinen ja kulttuurinen
yhteisön jäsen. Emme voi koskaan peruuttaa sitä mitä olemme aikaisemmin kokeneet.
Meillä on ainoastaan mahdollisuus uudelleen tulkita näitä tapahtumia uuden tiedon ja
ajattelun valossa. Oppiminen ryhmissä on hyvä esimerkki siitä tilanteesta, jossa tois-
ten ihmisten vaikutus on läsnä. Me emme kuitenkaan voi paeta ulkoisia normeja ja
arvoja, koska ne on sisäistyneenä yhteisön kielessä ja niissä käsitteissä, joita olemme
muokanneet kokemusten merkityksiksi.

5. Oppiminen on sosiaalisemotionaalinen tapahtuma (ks. edellinen kohta 3). Oppimi-
seen vaikuttaa siihen liittyvä sosioemotionaalinen konteksti, jossa oppiminen tapah-
tuu. Emootiot ja tunteet ovat ilmiöitä, joita yhteisömme eniten laiminlyö pitämällä
niitä etenkin ylemmän tason kouluyhteisöihin sopimattomina tabuina. Tunteiden huo-
mioiminen on avaintekijä oppimisessa ja niiden väheksyminen on oppimisen vähek-
symistä. Oppimiseen vaikuttavia tärkeitä seikkoja on kaksi: henkilön aikaisempi
kokemus ja toisten ihmisten kannustava rooli tässä hetkessä. Aikaisemmat kokemuk-
set luovat odotuksia, jotka vaikuttavat nykyisyyteen ja joita oppijat käyttävät omissa
sosioemotionaalisissa konteksteissaan, jotka ovat taas kokoelma heidän käsityksiään
ja odotuksiaan siitä, mitä saa tai ei saa tehdä. Tämän hetkinen konteksti voi toimia
oppimisen vahvistajana tai vastustajana tässä tilanteessa.
Yksi voimakkaimmista tekijöistä oppimisessa kokemuksen välityksellä on itseluotta-
mus ja minäkäsitys. Elleivät oppijat usko olevansa riittävän kyvykkäitä toimintaan, he
tekevät asiat vaillinaisesti. Sitoutuminen oppimisen haasteisiin on yhteydessä onnis-
tumisen tunteeseen, jota jokainen oppija tarvitsee luottamuksen ja kannustamisen
lisäksi. Ihminen tarvitsee henkistä tukea, käytännön tukea ja yhteisöllistä tukea. Se
tapa, miten me tulkitsemme kokemusta on yhteydessä siihen millaisina me näemme
itsemme. Itseluottamuksen kehittäminen ja minäkäsityksen voimistaminen virtaavat
(flow) kokemuksesta ja ne ovat välttämättömiä asioita, jotta kokemuksen välityksellä
voi oppia. Jos emme luota omiin havaintoihimme tai siihen, mitä näemme tai tun-
nemme, silloin emme voi hyödyntää sitä informaatiota jota todellisuus meille tarjoaa.
Uskominen omiin kykyihin ja toimintaan on oppimisen ennakkoehto, jota ilman
olemme passiivisia osallistujia toisten rakennelmissa. Edellä olevan perusteella Boud,
Cohen & Walker haluavat muistuttaa, että oppiminen on yksilöllistä ja usein yhteen
sopimatonta eikä katsaus ole kuin mosaiikin osa siitä kokonaisuudesta, mitä oppimi-
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nen kokemuksen välityksellä todellisuudessa käsittää. Oppiminen ei ole välttämättä
aina lineaarista tai kivaa, eikä eletty kokemus ole koskaan verrattavissa toiseen eikä
se heijastele samoja vaikutuksia vaan on ainutkertainen (Boud ym. 2000, 8–17).

2.5 Seikkailu- ja elämyspedagogiikka konstruktivistisena tulkintana

Konstruktivistisen pedagogiikan teoreettisia ideoita esiintyy jo 1700-luvun Immanuel
Kantin (1724–1804) ajatuksista alkaen, joiden mukaan ihmisen mieli ohjaa aktiivisesti
havaintotapahtumaa. Ihminen ei voi saada tietoa todellisuudesta sellaisenaan, vaan aino-
astaan ilmiöstä sellaisena kuin se ilmenee meille käsitteiden ja tietokykymme suodatta-
mana. (Rauste von Wright & von Wright 2000, 143, Jank & Meyer 2002, 117, 146, Sil-
jander 2002, 206.) Yhtenäistä konstruktiivisen pedagogiikan eri suuntauksille on Tynjälän
(2002, 163) mukaan tiedonkäsitys, jonka mukaan tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä
olevaa objektiivista heijastumaa maailmasta, vaan se on aina joko yksilön tai sosiaalisen
yhteisön rakentamaa. Oppimisessa ei tällöin ole Tynjälän mielestä kysymys passiivisesta
tiedon vastaanottamisesta, vaan oppiminen nähdään oppijan aktiivisena kognitiivisena ja/
tai sosiaalisena toimintana, jossa hän jatkuvasti rakentaa kuvaansa maailmasta ja sen
ilmiöistä tulkiten uutta informaatiota aikaisempien tietojensa, käsitystensä ja uskomus-
tensa pohjalta ja osallistuen sosiaalisten yhteisöjen toimintaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 7) mainitaan peruskoulussa
annettavan opetuksen toteuttamiseen liittyvänä osa-alueena oppimiskäsitys, jossa oppimi-
nen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,
jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Peruskoulun uudessa oppimiskäsityksessä on
konstruktivistinen painotus, jonka oletuksena on, että oppiminen riippuu oppijan aiemmin
rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista (ks. luku 2.3,
myös Patrikainen 1999).9

Reich (1997, 76, 115–117) kutsuu systeemikonstruktivistiseksi pedagogiikaksi teoreet-
tista malliaan, jossa todellisuus kuvataan kolmitasoisena kokonaisuutena: symbolisena
(symbolische Realität), kuvitteellisena (imaginative Realität) ja realistisena maailmana
(Reale). Siljander (2002, 212) kutsuu tätä Reichin kolminkertaista opetusmallia (dreifache
”Entfaltungsaufgabe” für Unterricht) konstruktivistiseksi oppimiseksi, jossa ihminen
konstruoi alituisesti uusia todellisuuksia. Ihminen luo uutta tietoa, tekee uusia havaintoja,
hankkii uusia kokemuksia ja elämyksiä ja luo merkityksiä havaitsemilleen asioille. Vaikka
oppimisprosessi on oppijan kannalta uusien todellisuuksien jatkuvaa konstruointia, se on
samalla myös rekonstruktiota, uudelleen rakentamista. Rekonstruoinnissa aiemmin tuo-
tettu tieto, kokemukset ja tulkinnat luodaan uudelleen. Konstruktivistinen oppimisprosessi
voi olla myös olemassa olevien konstruktioiden purkamista eli dekonstruktiota, jolloin
kyseenalaistetaan olemassa olevat tietorakenteet. (Jank & Meyer 2002, 296, Siljander
2002, 213.)

Seyfriedin (2001, 44) mukaan Reichin (emt., 76, 115–117) systeemikonstruktivistista
pedagogiikkaa voidaan soveltaa seuraavasti:

9. Konstruktivismissa voidaan nähdä eri painotuksia ja suuntauksia, joihin voi tutustua alan kirjallisuudesta
(mm. Berger & Luckmann 1994, Heiskala 1994, Tynjälä 1999, 2002).
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a) Konstruktiossa me keksimme (invent) oman todellisuutemme. Kommunikoides-
samme vaihdamme ajatuksia ja erilaisia näkemyksiä. Jokainen tapa nähdä asioita on
konstruktio. Päätavoitteenamme ei kuitenkaan ole vakuuttaa toisia oman näkemyk-
semme oikeellisuudesta, vaan ratkaisevaa on kunkin ihmisen oma todellisuuden kuva,
jonka he itse rakentavat.

b) Rekonstruktiossa me löydämme (discover) oman todellisuutemme. Rekonstruktio tar-
koittaa todellisuutemme rakentamista aikaisemmin muodostettuja konstruktioitamme
tarkentaen.

c) Dekonstruktiossa me joudumme hylkäämään käsityksemme todellisuudestamme.
Dekonstruktio tarkoittaa, että asetamme kyseenalaisiksi konstruktiomme ja kehi-
tämme tilalle uusia konstruktioita.

Seyfried jatkaa, että oppilaan tarpeiden, toiveiden ja kiinnostuksen eli konstruktioiden
ja koulun tarjoaman ”tiedon” välinen kuilu on jatkuvasti kasvava. Seyfriedin mukaan
luonto tarjoaa hyvän mahdollisuuden korvata luokkahuoneoppimisen puutteellista konst-
ruktiota. Suora ja perusteellisesti ajateltu luonnon ja ympäristömme analysointi antavat
mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä konstruktioita ja dekonstruktioita asioista ja ilmiöistä,
jotka kehittyvät subjektiiviseksi todellisuudeksi. Yksilö voi mieltää omat tulkintansa tai
kuvaannolliset arvonsa näihin konstruktioihin ja kokea ne mielekkäiksi oman todellisuu-
tensa kanssa. Tässä mielessä ulkona tapahtuva oppimistoiminta (esim. outdoor adventure
education) (vrt. Hopkins & Putnam 1993, 5–6) ei ole uusi menetelmä tai käsite, mutta yksi
vastaus muuttuvaan opetuksen ja kasvatuksen muotoiluun, paradigmaan. (Seyfried 2001,
45.)

Edellisen lisäksi seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoria-ajatteluun sopii Reichin kon-
struktivistisen pedagogiikan ajatukset opetustilanteen refleksiivisyydestä oppilaan ja opet-
tajan välillä, jolloin on huomioitava oppilaan metakognitiiviset tiedot ja taidot. Peruskou-
lussa oppilaat eivät välttämättä yksin kykene metakognitiivisten tietojensa avulla reflektoi-
maan omaa oppimisprosessiaan, vaan siihen tarvitaan aikuisten tukea ja ohjausta. Myös
paljon kritisoituun Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen malliin liitettynä Reichin
systeemikonstruktivistinen ajattelu tuo uudenalaista uskottavuutta.

Konstruktivistia oppimiskäsityksiä yhdistää voimakas siirtometaforan kritiikki: opettaja
ei siirrä tietoa oppilaaseen, vaan oppijan on itse luotava se (Siljander 2002, 212). Seikkailu-
ja elämyspedagogiikassa korostuu luokan ulkopuolella tapahtuva toiminta, luonnollisessa
ympäristössä, autenttisessa tilanteessa, jolloin ns. opittujen ilmiöiden siirtovaikutukselle eli
transferille suodaan luonnollinen siirtymä todellisuuteen. Ala-asteikäisten kouluopetuk-
sessa on helpompaa järjestää kokonaisopetuksellisia tilanteita, joissa elämykset ja koke-
mukset voidaan hyödyntää oppimisen ja kehittymisen siirtämiseen arkielämään. Ongel-
mana ylemmillä kouluasteilla on se, että aina ei ole mahdollista järjestää kaikkiin kouluti-
lanteisiin todellisen elämän kokemuksia. Tynjälän (2002, 166) mukaan konstruktivismissa
oppimista ei nähdä pelkästään kykynä toistaa opetettuja tietoja, vaan muutoksena yksilön
käsityksissä, jotka koskevat kyseistä ilmiötä. Oppimiskokemukseen on liitettävä tietoista
reflektiota, jotta sen perusteella voisi syntyä oppimista. Reflektion on kohdistuttava erityi-
sesti niihin perusolettamuksiin, jotka ohjaavat yksilön havaintoja ja toimintaa. Tynjälä
toteaa, että olemassa olevien käsitysten tiedostamista pidetään tärkeänä opetuksen, oppimi-
sen ja asiantuntijuuden kehittymisen lähtökohtana.

Toinen selkeä ero on opettajajohtoisen opettamisen käsitteen korvaaminen ohjaamisen
käsitteellä: seikkailutoiminnassa ei opeteta jakamalla valmista tietoa tai tietoisuutta, vaan
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siinä ohjataan osallistujaa itsenäisesti tiedon, tietämyksen ja tietoisuuden havainnointiin ja
omaksumiseen. Seikkailutapahtuma on toiminnallista, mutta samalla se on yksilölle sisäi-
nen oppimisprosessi, joka perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja on sisäisesti säädeltyä,
jolloin olisi ristiriitaista puhua seikkailun opettamisesta. Opettajan tehtävänä on organi-
soida oppimisympäristöä tavalla, joka tukee oppilaan konstruointiprosessia eli opettaja ei
perinteisesti opeta vaan toimii ohjaajana ja organisoijana. Opettajuus on usein myös ns.
parityöskentelyä, jolloin opettajan apuna toimii usein työpari eli nuoriso- tai seikkailuoh-
jaaja, joka hoitaa ns. teknillisen seikkailutoiminnan (kiipeilyn, melonnan, jousiammunnan,
vaelluksen, suunnistuksen, jne.).

Konstruktivistinen käsitys oppimisesta liittyy myös oppijan kykyyn oppia itse, vaikka
tapahtuma etenkin peruskoulussa edellyttää myös oppimisprosessin ulkoista säätelyä eli
selvää ohjaajan/opettajan roolia. Tämä vaikuttamisen ajatus on ”piilotettu” ja eroaa perin-
teisestä opettajan sosiaalibehavioristisesta opetustapahtumasta. Konstruktivismissa tiedon-
siirtämisen ajatus eroaa siis opettajan teosta, jolla yleensä ymmärretään valmiin tiedon siir-
tämistä lapselle tai nuorelle. Tämä kaikki voidaan Siljanderin tavoin (2002, 212, 215)
ymmärtää siten, että opettaja ei esitä oppijalle varsinaisesti mitään, vaan säätelemällä oppi-
misympäristöjä hän tarjoaa useita erilaisia lähteitä tiedon ja todellisuuden konstruointipro-
sessille. Perinteisessä opettajajohtoisessa opetuksessa opettajan tulkinnat, konstruktiot,
opiskeltavasta asiasta ovat hallitsevia, vaikka oppilas muokkaa, työstää ja tulkitsee näitäkin
konstruktioita. Tällöin kuitenkin ajatellaan, että opettajan tai muun asiantuntijan muodos-
tama käsitys tai tulkinta opiskeltavasta asiasta on pätevämpi kuin esimerkiksi oppilaan tul-
kinta, jolloin opettajan valmis tulkinta ikään kuin vapauttaa oppijan harharetkiltä. Toinen
oletus on, että opettajalla on taito pedagogisoida opiskeltava aines, jolloin opettajan konst-
ruktio toimii oppilaan konstruktion keskeisenä materiaalina. Konstruktivistisessa ajatte-
lussa opettaja ei esitä oppijalle varsinaisesti mitään valmista, vaan säätelemällä oppimis-
ympäristöä hän tarjoaa useita erilaisia lähteitä tiedon konstruointiprosessille. (Kraft 1999,
181–186, Siljander 2002, 215–218.) 

Liitettynä seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan opettajan tekoja ovat esimerkiksi oppi-
misympäristöä koskevat järjestelyt, haastavat tehtävien asettelut, luovat ratkaisumallit,
vapaat ja epäviralliset oppimistapahtumat, mahdollisuus epämuodolliseen oppimiseen sekä
kokonaisvaltainen oppiminen. Oppijan kannalta tarkasteltuna ehkä olennaisin ero luokassa
tapahtuvaan oppiainekeskeiseen oppimisajatteluun on vapaampi toiminta, aktiivisuus ja
laajempi subjektiivinen tulkintamahdollisuus, koska oppimis- ja kasvutapahtumassa anne-
taan jokaiselle mahdollisuus omaan tulkintaan ilmiöstä tai elämyksestä, josta yhdessä ref-
lektoimalla rakennetaan oppimis- tai kasvukokemus (vrt. Heckmair & Michl 2002, 59, 89).
Esimerkiksi oppijan aikaisemman tietotason ja kykyjen huomioonottaminen, ymmärtämi-
sen painottaminen ”pänttäämisen” ja suoriutumispainotteisuuden sijaan, yksilöllinen arvi-
ointi perinteisen (numero)arvioinnin sijaan, harrastuksen herättäminen, ongelmanratkaisu-
taitojen kehittäminen ja yhteisöllisyys lisäävät uskoa itseen, oman arvontuntoa ja motivoi-
tumista oppimista ja kehittymistä kohtaan. (Blumenfeld 1992, 227, Ames 1992, 262.)
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2.6 Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa ohjaavan opettajan toiminta

Tutkimuksen käytännön sovelluksena toteutetun seikkailu- ja elämyspedagogisen kokei-
lun opettajuuden jäsentäminen liittyy holistiseen, kokemukselliseen, konstruktivistiseen
ja reflektiiviseen käsitykseen opetuksesta, oppimisesta ja kuntoutumisesta. Opetus- ja
oppimisnäkemykseltään kokonaisvaltaisesti ajattelevalta opettajalta vaaditaan muutamia
avainominaisuuksia, jotka liittyvät opetustapahtuman ja oppilaan huomiointiin.

Opettajuuden lähtökohta liittyy kokonaisvaltaisen oppimisen ajatteluun (sydän, käsi,
ymmärrys), jossa oppimisella ymmärretään muutakin kuin opettajan suunnittelemien tieto-
käsityksen opettelua tai ennalta suunniteltujen oppimäärien omaksumiseen (Ziegenspeck
1999, 138). Oppiminen on laajentuva ja kokonaisvaltainen, koko ihmistä koskeva tapah-
tuma, jossa toimitaan, havainnoidaan ja reflektoidaan. Toiseksi opettajuudessa huomioi-
daan oppilaan lähtökohdat, tilanteen arviointi ja ymmärtäminen: psyykkisen, sosiaalisen,
emotionaalisen sekä fyysisen ja kulttuurisen taustan tunteminen. Kolmas näkökohta liittyy
kontekstiin ja oppimisympäristöön. Opetusta voidaan toteuttaa ja oppimiskokemuksia
omaksua erilaisissa ympäristöissä ja vaihtoehtoisilla keinoilla. Lopuksi opettajuuteen liit-
tyvä ominaisuus liittyy informaation ja kokemusten hyödyntämiseen sekä merkitysten tul-
kintaan. Todellisuus muodostuu siitä, mitä kuhunkin tilanteeseen osalliset henkilöt havain-
noivat ja miten näitä käsitteitä konstruoidaan. Tällöin voidaan olettaa, että ei voida rakentaa
yhtä ainoaa ja ehdotonta totuutta, vaan on olemassa monimutkainen ja moniulotteinen
totuus. Tästä myös seuraa ettei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa opettajuutta eikä opetus-
tapaa: Tietoa siirtävää opettamista (transmissive teaching) ja kokemuksellista oppimistapaa
voidaan toki integroida onnistuneesti. (vrt. Sonnier 1980, 70–74, Dennison & Kirk 1990,
15, Ziegenspeck 1992, 133, Ziegenspeck 1999, 138, Boud et al. 2000, 8–17.)

Homfeldtin (1995, 232) mukaan seikkailu- ja elämyspedagogiikan opettajan avainomi-
naisuudet (Schlüsselqualifikationen) liittyvät kolmeen käsitykseen, jotka ovat pedagogisen
toiminnan perustana arkisessa seikkailu- ja elämyspedagogiikan opetuksessa. Ensimmäi-
nen viittaa kehon ominaisuuksien tuntemiseen (saks. Körper) ja siihen liittyvistä kaikkien
aistien yhteistoiminnasta ja kokonaisuudesta (Alle Sinne beisammen zu haben). Toinen
käsitys viittaa opittavan ilmiön välittämiseen oppilaalle ja keinoihin (das Medium). Tämän
käsityksen mukaan opetuksen tehtävänä on esimerkiksi vaeltamisen, kiipeilyn tai kanoo-
tilla melomisen muuttaminen kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen välineiksi (pädagogi-
sche Medien) siten, että ne saavat aikaan ihmisten välistä läheisyyttä ja yhteyttä sekä mah-
dollistavat tilanteen aktiiviselle osallistumiselle. Kolmas pedagogisen toiminnan käsitys
liittyy kasvun, opetuksen ja oppimisen arviointiin ja tulkintaan muodostaen lopulta reflek-
tiivisen hermeneuttisen kehän, jonka avulla voidaan ymmärtää käytännön pedagogista toi-
mintaa.

Homfeldtin (1995, 233) mukaan erityisesti elämyspedagogisessa työssä on välttämä-
töntä yhdistää todellinen ihminen jatkuvasti uudistuvan näkemyksen ja käsityksen avulla
opetuksellisesti keskeiseen, yleiseen kokemukseen. Kasvatustieteilijän, pedagogin tai opet-
tajan on yhteistyössä nuoren ihmisen kanssa yhä uudelleen luotava laajentunutta ja avartu-
nutta tietoa kulloiseenkin tilanteeseen liittyvänä teoriana. Ennalta annettu tieteellinen tieto
ei auta enää todellisten tilanteiden tajuamisessa, niiden esiymmärtämisessä. Homfeldt viit-
taa perinteisessä koulupedagogiikassa tapahtuvaan opetukseen, joka tapahtuu vielä nyky-
äänkin usein opettajajohtoisesti tietyn aikajaksotuksen puitteissa. Koulutoimintaa säätele-
vät rutiinit, suunnitelmat, yhteiset pelisäännöt ja käytänteet ovat päivittäisen toiminnan
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kannalta välttämättömiä. Opetustavoitteet muodostuvat usein erillisistä tietopainotteisista
sisällöistä, joiden yhteyttä arkielämään on kuitenkin vaikea hahmottaa.

Jatkuvassa teknologia- ja tiedontulvassa oleva yhteiskunta kuitenkin edellyttää, että
oppilaat jaksavat opiskella opetussuunnitelman mukaisesti ja kykenevät aktiiviseen tiedon-
hankintaan. Tähän tarvittavaa motivaatiota ja itsetuntoa ei kaikilta oppilailta kuitenkaan
löydy, jolloin joudutaan turvautumaan jo olemassa olevan menetelmän vaihtoehtoihin tai
perinteistä opetusta tukeviin menetelmiin (vrt. Haapaniemi 2003, 201–203). Opettajan roo-
lin on tällöin muututtava mieluummin tiedonsiirtäjästä havainnoivaan ja eläytyvään oppi-
misen seurantaan, ohjaamiseen sekä tietämyksen reflektointiin ja rakentamiseen jolloin
voidaan puhua konstruktiivisesti orientoituneesta oppimisesta. Kuten aikaisemmin todet-
tiin, opettajan on tunnettava konteksti, jonka puitteissa oppilas tulkitsee ja konstruoi asiat.
Konstruktivistisesti orientoituneessa oppimisessa korostuu opettajan kehämäinen ymmär-
täminen (konstruointi) oppilaan konstruktioprosessien tulkinnoista (vrt. von Wright 1996,
14). Opettajan on oltava selvillä siitä, miten oppilaat hahmottavat opetusprosessin kuluessa
uuden informaation tai millaisen viitekehyksen puitteissa he konstruoivat toimintaansa.
Elämyspedagogiikkaan sisältyy tiedollistaidollisten oppimisprosessien lisäksi persoonalli-
sen kasvun, sosiaalisen toimintakyvyn ja elämysterapian dimensiot (Heckmair & Michl
2002, 97–104).

Seuraavassa tarkastelen lyhyesti seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan soveltuvaa ope-
tuksen ohjaamisen ja havainnoin menetelmää eli hermeneuttista tulkintakehää (saks. Päda-
gogischhermeneutische Zirkel),10 jota Homfeldt (1995, 234) pitää käyttökelpoisena mene-
telmänä elämyspedagogiikan kokonaisvaltaisen toimintaprosessin ymmärtämisessä.

Kehä on Homfeldtin mukaan osoittautunut hänen tähänastisessa kasvatustieteellisessä
työssään mielekkääksi käytännön ja teorian yhteennivomisessa, koska se havainnollistaa ja
täsmentää havainnointia (Wahrnehmen) (mm. pedagogista tajuamista), ymmärtämistä
(Verstehen) (empaattista kykyä), tulkintaa eli subjektiviteetin ja objektiviteetin tuottamisen
yhteyttä pedagogisessa kenttätapahtumassa (Interpretieren) ja toimintaa oppimisen apuna
(Handeln). Tällä menetelmällä voidaan osoittaa, että tiedon ja kokemuksen laatu ja määrä
edistävät tai vähentävät mainittuja kasvatustieteellisiä kykyjä, mutta eivät etukäteen mää-
rää niitä. Menetelmässä yhdistyy kasvatuksellinen ja pedagoginen tieto varsinaiseen peda-
gogiseen toimintaan. Homfeldtin näkemyksenä on, että pedagogishermeneuttinen kehä
nimittää ja ilmaisee paljon siitä, mitä elämyspedagogiikkaa opettavan opettajan täytyy
osata ja hallita.

10. Hermeneuttisen metodin yksi klassinen luonnehdinta, mikä tulee myös W. Diltheylla esiin, liittyy käsittee-
seen hermeneuttinen kehä eli hermeneuttinen spiraali, jossa yksilö rakentaa merkitysmaailmansa kulttuurisi-
donnaisen kielen avulla monimutkaisten sosiaalisten konventioiden verkostossa (Siljander 1988, 115). Suti-
nen (2003, 221–227) toteaa, että kasvatuksen avulla kasvavalle jäsennetään kielelliseen muotoon hänen toi-
mintaansa ja näin pyritään mahdollistamaan tilanne, jossa kasvavalle avautuu käsitteelliset välineet tarkas-
tella omaa toimintaa ja ratkaista toiminnassa olevia ongelmia.
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Kuvio 1. Pedagogishermeneuttinen kehä Homfeldtiä (1995, 234) mukaellen.

Kuviossa 1 esitettyyn suunnitteluun (Planung) kuuluvat opettajan tai ohjaajan tieto,
kokemus, mielenkiinto, mielikuvitus ja sisäinen näkemys (intuitio). Toiminnan (Handeln)
voidaan katsoa käynnistyvän suunnittelun ja esiymmäryksen perusteella. Esiymmärrys
(Vorverständnis) voidaan käsittää jonkin asian ennakkoymmärtämiseksi tai -käsitykseksi
ilman perusteellisempaa tutkimista ja syvällisempää käsittämistä. Kyky käsittää prosesseja
aistein toiminnan aikana määrää havainnoinnin asteen ja eriytymisen (Wahrnehmung).
Osallistuminen ja käytännön rooleissa toimiminen kehittävät ja syventävät ymmärtämistä
(Verstehenden). Havaintojen suuresta joukosta ymmärtävää henkilöä/ ymmärtäjää kosket-
tavat tavallisesti yksittäiset ilmiöt. Ne johtavat tulkinnan tiivistelmään, kiteytykseen, josta
lopulta yleiset merkityssuhteet tiedostamalla muodostuu tulkinta (Interpretation) (interpre-
taatio = eräänlainen teoria, kuvaus tai selitys). Tulkinnasta kiteytynyt käsitys, tiivistelmä
(Erkenntnis) palautuu ymmärrykseen korkeammalla tasolla kuin aiemmin ja täsmentää
samalla sen yksittäisiä ilmiöitä. Tulkintaprosessin aikana esiymmärrys muuttuu ja syventyy
vaikuttaen havainnoinnin kautta edelleen tulkintaan, ymmärtämiseen ja uuden teorian
muodostumiseen (erweitertes Vorverständnis). Näin kehä jatkaa eteenpäin edellisen kuvion
mukaisesti. (Homfeldt 1995, 234.)

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan opettajan taidot ovat kulttuurisidonnaisia ja kytkey-
tyvät eri maiden, kulttuurien, seikkailupalveluita tuottavien instituutioiden ja yhdistysten
toimintaperiaatteisiin. Esimerkiksi koulukulttuurissa tapahtuva seikkailukasvatus lienee
lähtökohdiltaan erilaista verrattuna seikkailuyhdistysten ohjelmiin ja kurssitarjontaan. Kui-
tenkin yleisinä vaatimuksina kaikkialla erotetaan seuraavat kolme osa-aluetta eli kovat tai-
dot (hard skills), pehmeät taidot (soft skills) ja metataidot (meta skills), jotka kattavat seik-
kailu- ja elämyspedagogiikan opettajalle asetetut vaatimukset (Reiners 1995, 87, 94–96).
Opettajalle asetettuja kovia ominaisuuksia ovat ensinnäkin fysiologiset, teknilliset ja
ympäristölliset sekä turvallisuuteen liittyvät taidot. Näiden opettajan taitojen avulla seik-
kailutoiminta on turvallista ja määrätietoista. Toiseksi opettajan pehmeisiin taitoihin (soft
skills) kuuluvat sosiaaliset ja psykologiset taidot sekä järjestelyyn, suunnitteluun ja arvioin-
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tiin liittyvät taidot. Pehmeiden taitojen avulla seikkailuun liittyvät luvat, järjestelyt, muo-
nitukset, majoitukset, kuljetukset ja aikataulujen noudattaminen onnistuvat hyvin. Opetta-
jan sosiaaliset ja psykologiset taidot liittyvät ohjaamiseen, joka vaikuttaa mm. ryhmädyna-
miikkaan, osallistujien vuorovaikutuksen kehittymiseen, riitojen selvittämiseen tai itse-
luottamuksen kasvuun. Pehmeillä taidoilla rakennetaan myös seikkailuista kasvattavia ref-
lektiotilanteita, joiden avulla on mahdollisuus saada elämyksistä oppimisen ja kasvun
kokemuksia ja siten mahdollisesti toivottuja muutoksia yksilöissä ja ryhmässä. Kolman-
neksi tulevat metataidot (meta skills), joilla yhdistetään kovat ja pehmeät taidot käsitteelli-
seksi kokonaisuudeksi. Näistä käytetään myös nimitystä käsitteellistämisen taidot (concep-
tual skills), joihin kuuluvat arvostelukyky ja luovuus. Seikkailutoiminnan johtaminen vaa-
tii opettajalta joustavuutta valita kuinka, miksi ja milloin kutakin taitoa olisi käytettävä.
Yleensä opettaja ei päätä asioista yksin, vaan delegoi tehtäviä ja antaa oppilailleen vastuuta
niin, että koko ryhmä osallistuu demokraattisesti toimintaan ja päätöksiin. Opettajalla on
kuitenkin päävastuu seikkailun onnistumisesta. (ks. myös Priest 1999c, 238.)



3 Tutkimuksen menetelmälliset valinnat ja niiden perustelu

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa ei ole olemassa yhtä ja ylitse mui-
den käyvää tutkimusotetta tai paradigmaa. Kvalitatiivisten ja vaihtoehtoisten lähestymis-
tapojen avulla voidaan kuitenkin lähestyä sellaisia kasvatukseen liittyviä ongelma-alu-
eita, joita on vaikea tutkia tavanomaisin menetelmin. Opettaja-tutkijan on oltava tietoi-
nen siitä, mitkä on hänen ihmiskäsityksensä ja perususkomusjärjestelmänsä kiinnostuksen
kohteena olevan tutkimuksensa tekemisestä. Kriittisyyttä vaihtoehtoista ihmistieteellistä
tutkimusta kohtaan lisäävät tulkinnat metodologisista sitoumuksista. Esimerkiksi Guba ja
Lincoln (1994, 109) erottavat neljä erilaista paradigmaa eli tutkimuksen viitekehystä:
positivistinen, uuspositivistinen, kriittinen teoria ja konstruktivistinen eli naturalistinen
paradigma, joita voidaan tarkastella ontologisella, epistemologisella ja metodisella ulottu-
vuudella. Tässä tutkimuksessa korostuu edellisen jaottelun pohjalta konstruktiivinen para-
digma, jonka metodologisena sitoumuksena ovat etnografian ja toimintatutkimuksen
sovellutukset. 

Konstruktiivisen tutkimusotteen (emt., 110–111) mukaan todellisuus (reality) koostuu
useista konstruktioista, totuuksista (”trues”) ja todellisuus on suhteellista (relative), ajasta,
paikasta ja kontekstista riippuvaista. Konstruoidut totuudet eivät aina ole yleisen totuuskä-
sityksen mukaisia, joten niitä voidaan muuttaa ja jalostaa (alterable). Voidakseen ymmärtää
tutkimuskohdettaan on opettaja-tutkijan tulkittava sitä interaktiivisessa kokonaisuudessa,
jolloin sekä oppilaat että opettaja-tutkija vaikuttavat toinen toisiinsa. Tulkintametodina voi-
daan käyttää hermeneuttista ja dialektista lähestymistapaa, joiden avulla konstruktioita
pyritään vertailemaan ja jalostamaan molempia osapuolia tyydyttäväksi ”konsensukseksi”.
(Lincoln & Guba 2000, 158–159). Sekä käsillä olevan tutkimuksen teoreettisessa tutkimus-
otteessa ja empiirisessä opetusmenetelmän toteuttamisessa voidaan nähdä piirteitä
konstruktiivisesta paradigmasta. Tässä tutkimuksessa konstruktiivinen tutkimusote tarkoit-
taa ennalta valittuun teoreettiseen viitekehykseen sidotun tarkastelutavan kriittistä kehitte-
lyä ja jalostamista. Ensinnäkin seikkailu- ja elämyspedagogiikan käsitteeseen liittyy tilaa
monille totuuksille, joita tarkastelen kirjallisuuteen ja käytäntöön peilaten ja pyrin tulkitse-
maan, rakentamaan ja luomaan uusia konstruktioita ja merkityksiä. Toiseksi pyrin muutta-
maan toiminnan ja käytännön havaintojen pohjalta esiin tulevia strategioita niin, että seik-
kailu- ja elämyspedagogiikasta jalostuu kohteeseen sopivat ja mielekkäät toimintatavat.
Kolmantena konstruktiivisena piirteenä on oppilaiden kokemusten tarkastelu sisältä päin
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niin, että omat opettaja-tutkijan tulkintani ja käsitykseni syntyvät vuorovaikutuksessa koh-
teen kanssa, jolloin ne ovat enemmän tai vähemmän subjektiivisia totuuksia, eivätkä siten
laajemmin yleistettävissä. 

Suomessa ei ole seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan nimityksiä, käsitteitä,
tavoitteita tai sisältöjä kovinkaan täsmällisesti määritelty, eikä niiden merkitystä tutkittu tai
arvioitu. Suorannan (1999, 131) mukaan tällä hetkellä seikkailukasvatus on monin sitein
mukana tieteenalojen ja käytäntöjen legitimaatiossa, teorian ja käytännön oikeuttamis-
kamppailussa. Hän toteaa, että käytäntönä se joutuu määrittelykamppailuihin, joissa toi-
saalla neuvotellaan sen asemasta ja paikasta osana vakiintunutta koulutusjärjestelmää, toi-
saalla asetetaan rajoja sille, mitä seikkailukasvatuksella ylipäätään tarkoitetaan, kuka voi
antaa seikkailukasvatusta, miten sitä säädellään, ja ennen kaikkea, kuka jakaa todistuksia
ja diplomeja seikkailukasvattajille. Suoranta (1999, 130–131, keskustelu 20.8.2004) viittaa
seikkailukasvatuksen oikeuttamiskamppailusta teoriana ja käytäntönä ranskalaisfilosofi
Michel Foucault’n ”yhteen ja keskeiseen ideaan, jonka sivun tarkka paikantaminen on Fou-
cault’n teoksista täysin mahdotonta”. Idea liittyy Foucault'n ajatuksiin tiedon arkeologiasta
ja tieteenalojen historiallisesta muotoutumisesta, joita hän tarkasteli lukuisissa suomenta-
mattomissa teoksissaan sekä esimerkiksi teoksessaan Tarkkailla ja rangaista (2001).

Nämä puutteet tekivät tutkimuksestani haastavan ja työlään. Matti Telemäki (s. 1935, k.
2001) ja Steve Bowles kirjoittivat teoksen Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö (2001),
jonka sanoma jäi hieman käsitteiltään ja sisällöltään epäselväksi ja keskeneräiseksi. Käsillä
olevan tutkimukseni voisi ajatella jatkavan kasvatukseen ja kouluopetukseen liittyvää joh-
dattelua seikkailu- ja elämyspedagogiikan teorianäkemykseen.

Aihepiiriin liittyvien tieteellisten tutkimusten vähäisyys johtunee ehkä paradoksaalisesti
ilmiön itsestäänselvyydestä: seikkailu ja elämys ovat olleet aina osa inhimillistä toimintaa.
Toisaalta seikkailu ja elämys kasvatuksen ja opetuksen käsitteinä ovat uusia ilmiöitä.
Encyclopedia of American Education -teoksessa (Unger 2001, 405) ei määritellä seikkai-
lukasvatus -käsitettä, vaan seikkailu-, retki- ja leiritoiminta liitetään kuuluvaksi vaihtoeh-
toisena menetelmänä kokemuksellisen oppimisen (”experiential-based (experiential) lear-
ning”) alueeseen. Kokemista/elämystä (Erleben/Erlebnis) on pidetty historiallisesti ja sys-
temaattisesti filosofis-antropologiseen elämänfilosofiaan kuuluvana käsitteenä. Elämyk-
sellinen opetus, elämyspedagogiikka (Erlebnispädagogik) on vasta 1990-luvulla mainittu
yhtenä traditionaalisen opetuksen vaihtoehtoisena ja täydentävänä opetussuuntauksena
Pädagogik-Lexikon -teoksessa. (Reinhold, Pollak & Heim 1999, 135.)

Seikkailua tarjoavia yhdistyksiä ja yrityksiä on leimannut pitkään kilpailuasenne eten-
kin Yhdysvalloissa, mutta sama ongelma lienee olemassa myös Suomessa. Amerikkalaisen
emeritusprofessori Simon Priestin (1999, 14) mukaan ulkoseikkailutoiminnan (out-door
adventure education) kehittämisen ongelmana on kokonaan systemaattisen, riippumatto-
man tutkimustahon puuttuminen. On olemassa deskriptiivistä näyttöä seikkailutapahtuman
toteutuksesta, ohjelmista, sisällöstä ja siitä mitä niiden aikana tapahtuu. Samoin on pyritty
vertailemaan seikkailutoimintoja perinteiseen opetukseen tai vapaa-ajan toimintoihin.
Priestin mielestä suurin ongelma on kuitenkin se, että on lähdetty todistelemaan seikkailu-
toiminnan vaikutuksia ja muutoksia ihmisen käyttäytymisessä ilman tieteellistä suunnitte-
lua, perusteita tai luotettavuutta ikään kuin muutokset johtuisivat ainoastaan ulkoilmaseik-
kailusta. Ongelmaa lisäävä seikka voi riippua myös tutkimuksen tilaajan intresseistä, mikä
saattaa muokata tilaustutkimuksesta epäeettisen.
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Priestin mukaan (1999, 19) seikkailun laadun ja vaikutusten tutkiminen on vaikeata,
mikäli tutkimuksen kohteena oleva taho ei hyväksy tieteellisen tutkimuksen jakoa määräl-
liseen ja laadulliseen näkemykseen. Kvalitatiivinen seikkailun tutkimus kuvailee sitä, mil-
laista on toiminta, mitä tehdään, miten ja miksi. Laadullinen tieto on luonnollista, se liittyy
pieniin otoksiin, ”idiografisiin” erityistapauksiin ja sisältöihin, joten se sopii paremmin esi-
merkiksi vuorovaikutteisen ja erityislaatuisen seikkailutoiminnan tarkasteluvälineeksi.
Ongelmana on yleistettävyys. Kvantitatiivinen (määrällinen) tieto kuvaa määriä ja erilaisia
yleisiä suureita, kuten seikkailuresursseja. Se on lisäksi mittaavaa ja tilastollista ja etuna on
yleistettävyys. Ongelmana on yleisen ja määrällisen tarkastelun vaikeus tavoittaa sisällöl-
lisiä tekijöitä ja kuvata yksittäistapauksia. Priest suomii sangen suorin sanoin tähänastisia
kvantitatiivisia vaikuttavuuteen keskittyviä seikkailututkimuksia niiden epäeettisyydestä.
Hänen mukaansa useat seikkailuyritykset pyrkivät sopiviksi katsomillaan mittareillaan
osoittamaan laadukkuuttaan ja vaikuttavuuttaan. Nämä asiakaskyselyt, testit tai suoritemit-
taukset eivät kuitenkaan anna kuvaa toiminnan sisällöllisistä ulottuvuuksista, laadusta ja
vaikutuksista. Oman liikeideansa pönkittämiseksi tulokset yritetään yliyleistää (over-gene-
ralize) koskettamaan laajempaa kulttuurista kontekstia. Priest toteaa, että puutteellisesti
toteutettujen tutkimusten löydöksillä on taipumus ”evankeliuminomaisesti” harhauttaa tot-
tumattomia lukijoita. Samalla niiden johtopäätökset vahingoittavat ammattikuntaa, kun
arveluttavia tuloksia esitellään alan julkaisuissa: ”Treating the outcomes as gospel has the
potential to harm the profession by incorrectly communicating results in the popular litera-
ture”. (Priest 1999, 15–16.)

Edellä mainitut näkökohdat osoittavat seikkailutoiminnan tutkimisen tärkeyttä, mutta
samalla ongelmallisuutta ja näin korostavat laadullisen lähestymistavan etuja (Priest 1999,
17, Priest, Attarian & Schubert 1995, 426–428). Seikkailu- ja elämyspedagogiikan kyt-
kentä koulun opetuskulttuuriin on myös ongelmallinen, koska aiheesta ei ole olemassa val-
miita tieteellisiä tutkimuksia, joihin käsillä olevaa tutkimustani olisi voinut peilata. Lähes
kaikki seikkailu- ja elämyspedagogiset käsitteet olen määritellyt itsenäisesti kääntäen ne
saksasta tai englannista suomeen ja suomalaiseen pedagogiseen käsitteistöön soveltuviksi.
Kasvatukseen liittyvän käsitteistön muuntaminen järkeväksi vaatii yhtäältä seikkailukasva-
tuksen ja elämyspedagogiikan ja toisaalta kasvatustieteen ja pedagogiikan ilmiöiden
ymmärtämistä sekä mielellään näiden todentamisen käytännössä. Ei ole olemassa kvalita-
tiivista, eikä liioin määrällistä riippumatonta mittaristoa. Laadullinen etnografinen metodi
on työläs ja pitkäjännitteisyyttä vaativa tutkimustapa, eikä se sovellu kaikille opettaja-tut-
kijoille eikä tutkimuskohteille. Tässä tutkimuksessa opettaja-tutkijan rooli on käsitettävä
ensisijaisesti käytännön opettajana toimimisena, jolloin opetuksesta ja opetusjärjestelyistä
huolehtiminen ovat pääasioina. En pidä tätä kaksoisroolin ymmärtämistä kuitenkaan mah-
dottomana, koska kaikki on kiinni omasta luovuudesta, sitkeydestä ja järjestelytaidosta.

3.1 Etnografinen toimintatutkimus

Ihmistä pidetään tietoisena, kehollisena ja sosiaalisiin yhteisöihin kuuluvana olentona,
jonka oppiminen kytkeytyy vastavuoroiseen interaktioon perustuvaan sosiaaliseen
ohjaustilanteeseen. Tiedonmuodostuksen ja sosiaalisen oppimisen kannalta on oleellista
merkityksen muodostaminen kielen välityksellä. Merkitysten syntymiseen kielessä tarvi-
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taan toisia ihmisiä. (Harré 1993, 1–2, Tynjälä 1999, 57, Kuusela 2000, 25.) Tähän näke-
mykseen liittyy seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmään kuuluva reflektio-osuus,
jossa kielen ja sanojen avulla pyritään ilmentämään seikkailukokemuksia.

Elämyksistä ja kokemuksista rakennetaan selityksiä ilmiöille, jotka luovat perustaa
käsittämiselle, ymmärtämiselle ja persoonalliselle kasvulle ja oppimiselle vuorovaikutuk-
sessa ja kielellisessä kommunikaatiossa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa tapahtuva ilmiöiden kielellistäminen voidaan nähdä osana koko
lapsen ja nuoren sosiaalisen minän kehittymistä (vrt. Sutinen 2003, 159–160). Voidaan
olettaa, että kokemuksellinen oppiminen on sosiaalisesti ja kulttuurisesti konstruoitua, jol-
loin ilmiön observointi ja tarkastelu laadullisella menetelmällä lienee tarkoituksenmukai-
sinta (vrt. Boud ym. 2000, 14–15, Priest 1999, 16–17).

Koululuokka ja opetusmenetelmä voidaan katsoa kuuluvan osana kulttuurin tutkimi-
seen. Tähän liittyy antropologisen paradigman filosofinen tutkimussuuntaus, johon etno-
grafinen tutkimusprosessi ja -tulos sisältyvät kokemuksia ja merkityksiä kuvaavana meto-
dina (Tedlock 2000, 455). Koululla yhteiskunnallisten instituutioiden maailmassa on sille
oma kulttuurinsa, koulukulttuuri, luokkakulttuuri. Se on abstraktio, jonka avulla kuvataan
koululle (tai luokalle) tyypillisiä toimintatapoja, uskomuksia, käsityksiä, arvoja ja riittejä
samaan tapaan kuin antropologit tekevät kansojen kulttuureita tutkiessaan. Koulu- ja luok-
kakulttuureita eivät kuitenkaan tutki yksin antropologit, vaan koulu on meidän jokaisen
mielenkiinnon ja tarkkailun kohteena. (Sahlberg 1997, 126.) Luokan ja opetuksen tutkimi-
nen ei ole tarkoitettu ainoastaan tiedemiehille ja -naisille. Luokan toimintaa ja omaa työ-
tänsä voi tutkia myös itse opettaja, joka tarkastelee, tutkii ja kehittää omaa työtään
”self-study”:lla käytännöstä käsin. Tällä asenteella voin myös osoittaa, ettei vain akateemi-
set tutkijat ole niitä, jotka luovat teorioita muiden käyttöön tai joilla on yksinoikeus tuottaa
kasvatuksellista ja opetuksellista tietoa. Myös käytännön opettaja voi osallistua tiedon tuot-
tamiseen. (Zeichner & Noffke, 2001, 304.)

Laadullinen tutkimus ei ole Wollcotin (1992, 2, 39) mukaan tutkimusala, eikä siinä ole
tarkasti osoitettavia toimintoja, joita jokin asiantuntija harjoittaisi. ”Väite siitä, että on
pätevä laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa enimmillään sitä, että tuntee yleisesti nykyistä
tutkimusta ja ehkäpä omaa kokemusta yhdellä tai kahdella alueella, esimerkiksi ’on hyvä’
keräämään ja tulkitsemaan elämäkertoja tai ’on’ symbolinen interaktionisti”. Tutkimukseni
osuus luokan kulttuurista ja arkitodellisuudesta on etnografista seurantaa, osallistuvaa
havainnointia ja tulkinnallista kuvausta luokan sosiaalisesta todellisuudesta periaatteena
Wollcotin ajatus: ” We are all self-styled researcher ” (emt., 39).

Tavoitteenani on pyrkiä asettumaan tutkittavien asemaan ja ymmärtämään ihmismielen
prosesseja ja tekojen taustalla olevia merkityksiä tarkkailemalla tilanteita, ikäviä ja onnel-
lisia tapahtumia, eleitä, olemuksia, hiljaisuutta, kieltä ja tekoja (vrt. Syrjäläinen 1994, 77).
Vaikka tutkimukseni päätehtävä liittyy seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan arkisena kasva-
tus ja opetusmenetelmänä ja erään erityisen ryhmän toiminnan kuvaukseen, ei tarkoitukse-
nani ole laaja-alainen antropologinen kulttuurisen pienryhmän kuvaus.

Käytännön ”self-study”- ja ”teacher-as-researcher”-practionerina en ole pyrkinyt tuotta-
maan toiminnan lakeja, vaan lisäämään inhimillistä ymmärrystä sosiaalisesta elämästä ja
herättämään keskustelua ja uusia ajatuksia. En ole esittämässä yhtä totuutta tai jonkin
menetelmän paremmuutta, vaikka tutkimuksen kautta olen kokenut pyrkimystä muuttaa
vallitsevia käytäntöjä tai ainakin kyseenalaistaa niitä (vrt. Syrjäläinen 1994, 78). Opetus-
suunnitelmaa ja -menetelmää voidaan tarkastella eri tasoilla: makrotasolla koko koulutus-
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järjestelmän tai koulun suhteessa tai mikrotasolla ryhmän henkilöiden välisenä vuorovai-
kutuksena. Pyrin mikroperspektiiviin ja -analyysiin, jolloin kohteena on näkemys systee-
mistä ryhmän, opettajan ja opetusmenetelmän vuorovaikutuksessa. Vaihtoehtoisen opetus-
menetelmän kehittelyssä korostuu kriittinen ja humanistinen näkemys. Kasvatus ja opetus
ovat toimintaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on kehittää oppilaiden yksilöllisiä taipumuk-
sia ja ominaisuuksia. Humanistisessa lähestymistavassa tärkeä ajatus liittyy kunkin oppi-
laan arvostamiseen, kuten itsearvostuksen, minäkäsityksen, sisäisen oppimisen motivaa-
tion tai oppilaan henkilökohtaisen tietämyksen- ja tiedonrakentamiseen (Carr & Kemmis
1986, 22, 24).

Valinta laadulliseen tutkimusotteeseen perustui siihen, että tutkimustehtäviä ajatellen
oletin saavani ko. kohteesta kiinnostavaa ja syvällistä tietoa parhaiten tarkkailemalla,
havainnoimalla ja kuuntelemalla kokonaisvaltaisesti kaikkea ryhmän toimintaa ja tapahtu-
mia. Tiesin, että minulla opettaja-tutkijana oli mahdollisuus olla päivittäin tutkimuskoh-
teessa koko lukuvuoden ajan, joten hylkäsin perinteiset kyselylomakkeet. Tiedonkeruussa
käytin etnografista menetelmää eli tarkastelin luonnollisessa ympäristössä ryhmän toimin-
taa ja tapahtumia sisältäpäin. Etnografinen lähestyminen antoi lisäksi opettaja-tutkijalle
mahdollisuuden kehitellä tiettyyn ryhmään sopivia opetussuunnitelmia ja strategioita, jotta
yhteisön toiminnan kuvaus tulisi mahdollisimman ymmärrettäväksi ja laadukkaaksi (Syr-
jäläinen 1991, 38, Eisenhart 2001, 221), minkä lisäksi katsoin tarvitsevani käytäntöön
suuntautuvaa ja muutosstrategiaan soveltuvaa tutkimusotetta, jolloin aloin pohtia toiminta-
tutkimuksellista rinnakkaisotetta. Pedagogisessa toiminnassa toisaalta vuorovaikutteisuus
ja transaktionaalisuus ovat arkipäivää, jolloin voidaan ajatella, että persoonallisuuden piir-
teiden, sosiaalisten ominaisuuksien ja ”tietoisuuden” rakentamisen ja kehittämisen tarkas-
telu vaativat konstruktivistista tutkimusotetta (vrt. Guba & Lincoln 1994, 109, Lincoln &
Guba 2000, 164–167). Välttämättä perusteellisellakaan etnografisella osallistuvalla
havainnoinnilla tai haastatteluilla eikä liioin toimintatutkimuksen käytänteillä, ei ehkä
päästä sisälle lapsen tai nuoren käsityksiin tai kokemusten merkityksiin, vaan tarvitaan her-
meneuttista dialektista metodologiaa, joka toteutetaan yhdessä tutkijan ja osallistujan
kanssa. Erilaiset tulkinnat voidaan hermeneuttisesti reflektoida dialektisessa vuoropuhe-
lussa. Nämä konstruktiot ovat muutettavissa olevia, aivan kuten niihin kytkeytyvät ”totuu-
det”. Tässä suhteessa tämän tutkimuksen tutkimusotetta voidaan pitää osittain konstrukti-
vistisena, jolloin ontologisesta realismista pyritään ontologiseen relativismiin eli esimer-
kiksi kohderyhmän paikalliseen tai erityiseen konstruoituun – enemmän tai vähemmän
totuudenmukaiseen (”true”) – todellisuuteen (Guba & Lincoln 1994, 110–111, Lincoln &
Guba 2000, 164–167). Konstruktivistinen tutkimusote sisältyy osittain sekä varsinaiseen
tutkimuksen toteuttamiseen että käytännön pedagogiseen toimintaan (ks. luku 4).

Etnografinen tutkija pyrkii ymmärtämään tapahtumien merkityksiä osallisten omasta
näkökulmasta. Juuri ymmärryksen lisääminen ja samalla inhimillisen ajattelun sekä dis-
kurssin rikastuttaminen ovat etnograafikon tavoitteita. Etnografia on sekä prosessi että pro-
dukti: tutkimuksen kautta ei pyritä paljastamaan ’lopullisia totuuksia’, vaan rakennetaan
tulkintaa, jossa tutkija yhdistää teoreettisen tietämyksensä, oman ja tutkittavien näkökul-
mat (Syrjäläinen 1994, 68).11

11. Tedlockin mukaan (2000, 459–464) etnografioiden tyylejä ovat mm. klassinen, nykyaikainen, postmodernis-
tinen ja post-strukturalistinen ja samoin etnografisia tutkimussovellutuksia (genres) on olemassa lukuisia nar-
raatioista muistelmiin ja kenttäpäiväkirjoihin sekä näiden sekoituksiin, joiden kaikkien sisällöllinen yhdistävä
tekijä on ollut osallistuva observaatio tai osallistumisen observaatio (emt., 465).
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Etnografista tutkimusta pidetään yleensä osallistuvasta havainnoinnista huolimatta sosi-
aalisen todellisuuden abstraktisena kuvailuna. Toimintatutkimuksella tuon tähän kokonai-
suuteen pragmaattisen näkökulman, jolloin tuon esille uutta kriittistä tietoa toiminnasta ja
samalla pyrin kehittämään seikkailutoiminnan toteuttamista ja pedagogisesta käyttöarvoa.
Tutkimukseni tehtävänä on etnometodologisesti tehdä näkyväksi luokkani oppimisympä-
ristön todellisuutta ja samalla koetella näitä reflektioita ja havaintoja välittömästi oppimis-
ympäristön toiminnan kehittämiseen. Toimintatutkimus noudattaa näin kokemuksellisen
oppimisen refleksiivistä, alati laajenevaa kehää, mikä liittyy ns. pedagogis-hermeneutti-
seen kehäajatteluun (vrt. Homfeldt 1995, 234). Opettaja-tutkijana pyrin reflektoimaan ja
tuomaan esille omat käsitykseni tiedon saavuttamisen mahdollisuudesta ja teoreettisista
epistemologisista sitoumuksistani ja toisaalta olemassa olevista ontologisista käsityksis-
täni, joiden perusteella muodostuu ihmis-, oppimis- ja opetuskäsitykseni. (Grönfors 1982,
Patton 1990, 40–41, Bogdan & Biklen 1992, Wolcott 1992, 40, Perttula 1995, 40, Alasuu-
tari 1999, Eskola & Suoranta 1999, 13–24.) Etnografista tutkimusta pidetään kulttuurin,
yhteisön tai ryhmän tutkimista sisältäpäin, jolloin osallistuvan havainnoinnin avulla tallen-
netaan sitä, miten kohteena olevat yksilöt havaitsevat, konstruoivat ja ovat vuorovaikutuk-
sessa sosiaalisen ja taloudellisen ympäristönsä kanssa (vrt. van Maanen 1995, 3, Syrjälä &
Numminen 1988, 27).12

Tutkimukseni on luokiteltavissa käytännölliseksi, ”teacher-as-researcher” -tyyppiseksi,
opettajan itsensä tekemäksi, oman työnsä ja sen edellytysten tutkimukseksi, jossa toimin-
nan ja interventoivan osallistumisen avulla pyritään kehittämään opetusta. Sovellutus on
samalla ns. ”pracitioner research” -tyyppistä tutkimusta, jossa käytännön työssä toimiva
opettaja tarkastelee omaa työtään ja opetussuunnitelmansa toteutumista tavoitteena kehit-
tää omaa ammattipätevyyttään ja samalla luokkansa ja ehkä koko koulun opetus- ja oppi-
misympäristöä (Carr & Kemmis 1986, 18–19, Zeichner & Noffke 2001, 301).

Etnografinen toimintatutkimus on käsitteenä ongelmallinen, koska sekä etnografinen
tutkimus että toimintatutkimus ovat omia vakiintuneita tutkimustraditioita, joiden luonne
ja lähtökohtasitoumukset ovat toisistaan poikkeavia. Syrjäläisen (1991, 39) mukaan etno-
grafiseen tutkimukseen liitettävien nimikkeiden runsaus, päällekkäisyys ja usein jopa seka-
vuus ”juoruaa tämän tutkimussuuntauksen monimuotoisesta filosofisesta aatetaustasta
sekä siitä, että se pitää sisällään lukuisia suuntauksia ja hyväksyy poikkitieteellisyyden”
(emt., 34). Etnografinen tutkimus pyrkii ymmärryksen lisäämiseen ja samalla inhimillisen
ajattelun, diskurssin rikastuttaminen ovat etnograafikon yleisiä tavoitteita, jolloin idea käy-
tännön muutoksiin paneutumisesta poikkeaa toimintatutkimuksen periaatteista. Toiminta-
tutkimuksessa Kurtakon (1991, 54) mukaan pyritään nykyhetkestä tulevaisuuteen, ollaan
kiinnostuneita enemmän ongelmien ja epäkohtien vähentämisen/poistamisen problematii-
kasta kuin ongelmien taustalla olevien syiden selvittämisestä. Toimintatutkimuksessa
ollaan kiinnostuneita vuorovaikutusten laadullisesta parantamisesta. Tällöin on tärkeämpää
kysyä, miten voimme muuttaa toimintaamme niin, että se voidaan tulkita sekä objektiivis-

12. Toimintatutkimukselle ei ole olemassa yleisesti tunnettua ja hyväksyttyä määritelmää, sillä siinä on kyse
lähinnä tavasta lähestyä tutkimuskohdetta, eikä niinkään erityisestä tutkimusmenetelmästä. Toimintatutki-
mus-otsikon alle voidaan sijoittaa osallistuva tutkiminen ja yhteistoiminnallinen toimintatutkimus sekä vii-
meaikoina yhä yleistyvämpi käsite osallistuva toimintatutkimus. Avainsanoja ovat reflektiivisyys, tutkimuk-
sen käytännönläheisyys, muutosinterventio sekä ihmisten osallistuminen. (Kemmis & McTaggart 2000, 567,
Heikkinen & Jyrkämä 1999, 32–36). Syrjälän (1994, 25) mukaan toimintatutkimus yhdistää opettajan ja mui-
den kasvattajien ammatillisessa tietoisuudessa ja käytännön toiminnassa tutkijan ja opettajan roolit toisiinsa.
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ten tosiasioiden että osallistujien kokemusten perusteella tyydyttävänä, toteaa Kurtakko
(emt., 56). 

Toimintatutkimuksen varsinaiseksi ”isäksi” on nimetty amerikkalainen Kurt Lewin,
joka toi esille käsitteen useissa kirjoituksissaan (Lewin1946). Kokemuksellisen oppimisen
ideat kohtaavat hänen suunnittelu–toimiminen–havainnoiminen–tarkastelu -kehäsyklin
sovelluksessa (Carr & Kemmis 1986, 162–165). Kemmisin mukaan yksittäinen toi-
minta-tutkimus-kierros koostuu suunnittelusta (planning a change), toiminnasta (acting)
havainnoinnista (observing the process and concequences of the change) ja reflektoinnista
(reflecting on these processes and concequences) sekä sitten uudesta suunnittelusta, toimin-
nasta ja havainnoinnista, reflektiosta, ja niin edelleen… (and then replanning, acting and
observing, reflecting, and so on…). Syklin yksi toimintatutkimusvaihe on perusta seuraa-
valle kierrokselle, ja tarkoituksena on jatkuvasti kehittää toimintoja ja toimintojen ymmär-
tämistä. Toimintatutkimuksen prosessi muotoutuu avoimeksi ja joustavaksi. Prosessin
aikana pyritään parantamaan toiminnan laatua tietyssä tilanteessa (Syrjälä 1994, 39, Kem-
mis & McTaggart 2000, 595–596). Kehän syklit muistuttavat elämyspedagogiikkaan liitet-
tävää opetuksen ja havainnoinnin menetelmää eli pedagogis–hermeneuttista tulkintakehää,
joka alkaa esiymmärryksestä ja suunnittelusta, jatkuu toiminnan ja havaintojen/observaa-
tion kautta ymmärtämiseen ja tiedostamiseen jatkuen edelleen uuteen suunnitteluun ja
uuteen kehäprosessiin (ks. tässä tutkimuksessa luku 2.6, Homfeldt 1995, 233).13

Toimintatutkimuksen osalta pyrkimyksenä tässä tutkimuksessa on, että ensimmäisessä
vaiheessa kokeilua ja toimintaa suunnitellaan yhdessä luokan oppilaiden kanssa ja kartoi-
tetaan tärkeimpiä seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan ja menetelmän toteuttamiseen liitty-
viä asioita. Varsinaisen tutkimuksen toteuttajana olen itse opettaja-tutkijana, mutta luok-
kayhteisön oppilaat sidotaan mukaan prosessiin tutkimuksen ja erilaisten seikkailukokeilu-
jen suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheeseen voidaan katsoa kuuluvan teoreettisen tie-
don keruun sekä koulukulttuuriin liittyvien tietojen ja oppilaiden taustatietojen hankinnan.
Toisessa vaiheessa toimitaan koulussa käytännön seikkailujaksojen parissa ja pyritään
muuttamaan suunnitelmien mukaisesti käytäntöjä. Esimerkiksi muutetaan sellaisia toimin-
toja, jotka osoittautuvat koulun tai luokan toimintaan sopimattomiksi tai kokonaan hylätään
epäilyttävät tai vaaralliset käytännöt. Kolmannessa vaiheessa havainnoidaan osallistuvaa
toimintaa ja dokumentoidaan niitä osa-alueita, joihin tutkimustehtävissä halutaan saada
selvyys ja tarkempi käsitys. Tätä havainnointia teen opettaja-tutkijana tieteellisellä, tutki-
muksellisella tasolla ja toiseksi käytännön tasolla havainnointia teemme yhdessä luokan
kanssa käytännön pedagogisella tasolla. Neljännessä vaiheessa reflektoidaan ja arvioidaan
toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja aloitetaan uusi kehittämisen kierros, sykli. Toimin-
tatutkimuksen periaatteiden mukaisesti prosessiin vaaditaan useampia suunnittelu–toimi-
minen–havainnoiminen–tarkastelu/reflektio -kierroksia, koska toiminnan kehittyminen ja
kehittämistyö pyrkivät jatkumaan ensimmäisen kierroksen jälkeen. Kehiteltävänä oleva

13. Kolb (1984) on ”lainannut” Lewiniltä (1946) toimintatutkimuksen kehäajattelua kuvaamaan toiminnallista ja
kokemuksellista oppimisprosessia. Kehän syklin osatekijät ovat: a) välitön omakohtainen kokeminen b) ref-
lektiivinen havainnointi c) abstrakti käsitteellistäminen ja d) aktiivinen, kokeileva toiminta. Kolb erottaa
oppimisessa neljä orientaatiovaihetta, jotka ovat: 1. Konkreettinen kokeminen, jossa henkilökohtaiset koke-
mukset, tunteet ja ”taiteellinen” orientaatio ovat etualalla. 2. Reflektiivinen havainnointi, joka keskittyy elä-
mysten kokemisen ja tilanteiden monipuoliseen pohdiskeluun (reflektointiin). 3. Abstrakti käsitteellistämi-
nen, jolle on ominaista systemaattinen ajattelu ja ongelmanratkaisu ja 4. aktiivinen kokeilu, jossa korostuu
käytännön toiminta ja ihmisiin, tilanteisiin sekä ympäristöön vaikuttaminen. (Kolb 1984, 26–36, 38, 68–69).
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seikkailu- ja elämyspedagogiikka on laajentuvaa ja se etenee opetuksessa eri seikkailutoi-
mintojen suhteen joustavasti. Raportoinnissa ei voida erotella vaiheita toimintatutkimuk-
sen perinteisten kierrosten mukaisesti, mutta tutkimus voitaneen summa summarum luoki-
tella toimintatutkimuksen piirteet täyttäväksi, sillä projektin tarkoituksena on sosiaalisen
toiminnan kehittäminen, siinä käytetään em. vaiheita, jotka integroidaan käytännön ope-
tukseen ja koko luokka osallistuu aktiivisesti prosessiin (ks. luku 4.1.2).

Carrin ja Kemmisin (1986, 162) mukaan toimintatutkimuksella on kaksi keskeistä tavoi-
tetta, jotka ovat myös käsillä olevan tutkimuksen kannalta olennaisia: toiminnan kehittämi-
nen ja ongelmalliseksi koettuun ja toimintatilanteeseen vaikuttaminen. Tutkimukseni pyr-
kii vaikuttamaan lähinnä kolmeen alueeseen: käytännön toimintojen kehittymiseen (seik-
kailu- ja elämyspedagogiikan kehitteleminen), osallistujien toimintojensa ymmärtämisky-
vyn lisääntymiseen (esimerkiksi kohderyhmän oppilaiden kokonaisvaltainen oppiminen ja
ryhmän sosiaalisten taitojen kehittyminen) ja itse toimintatilanteen kehittymiseen (vaihto-
ehtoinen, kuntouttava kasvatus- ja opetusmenetelmä) (vrt. emt., 162). Tähän viittaa myös
Kurtakko (1991, 59) todetessaan, että toimintatutkimuksellinen lähestymistapa ensinnäkin
vahvistaa osallistuvia ja vastaavasti heikentää reseptiivisiä piirteitä koulussa, toiseksi se tuo
uudenlaisen tulevaisuuteen suuntautuvan ja systeemisen ajattelutavan kouluun, jolloin
detaljien sijaan kiinnitetään huomio kokonaisuuksiin ja vuorovaikutussuhteiden jatkuvaan
kehittämiseen. Kolmanneksi toimintatutkimusta on mahdollista käyttää kehittyneempien,
kriittisten työmuotojen tuottamiseen. Neljäntenä piirteenä Kurtakko mainitsee koulun
suuntautumisen ulkoapäin ympäröivään todellisuuteen ja lopuksi toimintatutkimukselli-
sella otteella voidaan koulutyössä vastata toiminnallisin termein ilmaistuihin koulun tavoit-
teisiin. 

Toimintatutkimukselle on tyypillistä, että tutkija pyrkii tekemään tutkimusta mahdolli-
simman lähellä käytäntöä joko ulkopuolisena tutkijana tai työyhteisön jäsenenä, kuten
opettaja, joka kehittää omaa työtään. Kuitenkin ollakseen tutkimusta opettajan reflektiivi-
sen työnsä kehittämisen lisäksi prosessin tulee pyrkiä tuottamaan uutta tietoa ja saattaa se
julkisesti arvioitavaksi myös muille. Toimintatutkimuksen ja tieteellisen tradition suhde on
ongelmallinen, koska toimintatutkimuksessa on selkeitä vaihtoehtoliikkeen piirteitä, se
haastaa akateemisen perinteen monin tavoin ja jopa toimii yliopiston kritiikkinä. Toisaalta
toimintatutkimus liittyy luontevasti tieteelliseen keskusteluun ja täydentää sitä esimerkiksi
osallistumalla tieteelliseen keskusteluun eri seminaareissa. Raportointi voidaan suhteuttaa
käytäntöön ja kuvailuun, siten että se toisaalta osallistuu aikaisempien teoriakehittelyjen
koetteluun, toisaalta tuottaa uusia havaintoja, näkemyksiä ja uusia ehdotuksia tieteelliseen
keskusteluun. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40–43.)

Etnografisia koulututkimuksia on tehty maailmalla runsaasti, mutta tämän tutkimuksen
kannalta mielenkiintoisia suomalaisia etnografisia väitöskirjoja ovat Syrjäläisen (1990)
väitöskirja ”Oppilaiden ja opettajan roolikäyttäytyminen luokkahuoneyhteisössä”, jota voi-
daan pitää koulua koskevan kasvatusantropologian pioneerityönä. Haapaniemen (2003)
etnografinen tapaustutkimus ”Sopeutumattomien erityisluokkaopetus – konfliktisimulaat-
toriko?” tuo arkipäivän tietoa erityispedagogiikasta, ESY-opetuksesta sekä oppilaan kun-
touttavasta ja kokonaisvaltaisesta tukemisprosessista. Haapaniemi tutki omaa luokkaansa
ja työtään vuosien 1988–1997 välisenä aikana. Hän keräsi aineistonsa kirjallisilla kyse-
lyillä, teemahaastatteluilla, dokumenteilla, osallistuvalla observoinnilla ja havaintopäivä-
kirjan avulla.
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3.2 Tutkimuksen vaiheet

Kenttätyövaiheessa ei ollut tarkoituksenmukaista kytkeytyä mihinkään tiettyyn tutki-
musta ohjaavaan teoriaan, ahtaaseen aineiston keruumenetelmään, observointiin tai haas-
tattelujen struktuuriin. Ideana oli ennemminkin pitää tutkimusprosessi joustavana, jatku-
vana ja holistisena (vrt. Syrjäläinen 1990, 57).

Seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan teoriataustan pohjalta laadin empiiristä
kokeilua varten joustavat käytännön periaatteet ja toimintaa ohjaavat ideat, joiden perus-
teella lähdin kehittelemään seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa teoriassa ja soveltamaan sitä
käytännön koulutyöhön. Teorian kehittelystä ja käytännön kokeilusta saaduista tutkimus-
havainnoista muodostan tutkimukseni tulososion. Tutkimushavaintojen avulla pyrin selvit-
tämään ja tarkentamaan seikkailu- ja elämyspedagogiikan käsitettä, toteutumista ja sovel-
tuvuutta kokeiluryhmään oppilaille. Esitän tutkimuksen kokonaisuutta ja etenemistä
kuvaavan mallin kuvion 2. avulla.

Kuvio 2. Tutkimuksen kokonaisuutta kuvaava malli.

Kuviossa 2 seikkailu- ja elämyspedagogiikan avulla yhdistetään elämyspedagogiikka
(Erlebnispädagogik) ja seikkailukasvatus (outdoor adventure education) koulun opetus-
suunnitelmaan sisältyväksi ja soveltuvaksi menetelmäksi. Pedagogisen kytkennän avulla
elämykset ja seikkailut tukevat koulun opetussuunnitelmaa, eivätkä jää irralliseksi, koulun
ulkopuolisiksi toimintamuodoiksi. Ilman pedagogista kytkentää kouluun irrallisilla elä-
myksillä ja seikkailuilla olisi toki tärkeä asema oppilaan kehittymiseen esimerkiksi viih-
teen, vapaa-ajan ja harrastuksen alueilla. Koulun tehtävä on kasvatus ja opetus, joten kai-
kilta opetusmenetelmiltä vaaditaan pedagogista otetta (Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 2004, 6–7).

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoreettisen ja käytännön vuorovaikutuksessa tapah-
tuneen kehittelemisen ja kokeilun prosessia kuvaa aikajana. Tutkimus ei päättynyt kokei-
lujaksoon, vaan jatkui analyysina ja tulkintana vielä kokeilujakson jälkeen. Tutkimuspro-
sessi noudattelee sovelletusti toimintatutkimuksen sykliä: suunnittelu – toimiminen –
havainnoiminen – reflektiointi – uusisuunnittelu – uusi toimiminen –… jne. (Carr & Kem-
mis 1986, 162–165). Toimintatutkimuksen kehäajattelu muistuttaa seikkailu- ja elämyspe-
dagogiikan opetus- ja oppimistapahtumaan liitettyä pedagogis-hermeneuttista kehämallia

 

     opetussuunnitelma  

                     seikkailu- ja elämyspedagogiikka / taustateoriat  

                                                                seikkailukasvatus (Outdoor  

                                                                              Adventure Education) 

                                                                   elämyspedagogiikka (Erlebnispädagogik) 

       opetuskokeilu/lukuvuosi 

 suunnittelu – toiminta - aineistonkeruu – analyysi – tulkinta – uusi suunnittelu –  

 (aika)                                                                                  
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(Homfeldt 1995, 234). Tutkimusprosessi päättyy lopulliseen tulkintaan ja raportin kirjoit-
tamiseen.

Pyrkimyksenä oli kehitellä ja koetella seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa teorian ja käy-
tännön vuorovaikutuksena läpi tutkimusvuoden. Pyrin toteuttamaan käytännön opetusko-
keilussa seuraavia menettelytapoja (ks. luku 2.3.1, Ziegenspeck 1999, 138). Ensinnäkin
kohderyhmän oppilaiden tilanteen arvioinnin pohjalta oppimisprosessin lähtökohtana tuli
olla fyysinen toiminnallisuus niin, että fyysisten kokemusten ja toimintojen avulla oppi-
laille tarjoutuisi mahdollisuuksia emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen (Herz,
Hand = ’sydän’, ’käsi’). Toiseksi oppimisessa tuli huomioida oppijan subjektiivisten omi-
naisuuksien, rajojen ja kykyjen tiedostaminen ja tunnistaminen erilaisissa haasteellisissa
tilanteissa (Kopf, Verstand = ’pää’, ’ymmärrys’). Kolmanneksi seikkailullisten elämyksen
tuli olla kokonaisvaltaisia niin, että oppimistilanne käsittäisi ensisijaisesti emotionaalisen
kasvun ja kehittymisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen tasot (Ganzheit-
lichkeit). Neljänneksi kohteen oppilaiden ryhmäytymisen, ryhmäsidonnaisuuden ja yhteis-
vastuun tuli antaa kehittyä mahdollisimman vapaasti ja omaan tahtiin, koska kokeiluryh-
män oppilaiden henkisiä, persoonallisia ja sosiaaliset ominaisuuksia ei voinut tunnistaa tar-
koin etukäteen. Esimerkiksi kokemukseni mukaan oppilaiden emotionaalinen ja sosiaali-
nen kypsyys eivät aina ole suhteessa ikätasoon. Viidenneksi seikkailu- ja elämyspedagogii-
kan ulkona ja luontoympäristössä tapahtuvien tilanteiden tuli olla kokonaisvaltaisia, todel-
lisia, jännittäviä, fyysisiä ja konkreettisia sekä monipuolisia kuitenkin niin, että kaikki kou-
luun liittyvät turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. Lopuksi, vaikka toiminnallisuu-
den tuli olla liikunnallisesti monipuolista, kaiken seikkailutoiminnan pyrkimyksenä oli
turvallinen kasvu- ja oppimisprosessi. Tarkoituksena oli liittää prosessiin suunnittelu, etu-
käteismielikuva, varsinainen toiminta ja toiminnan jälkeinen reflektio-osuus (Reiners
1995, 35–36, Ziegenspeck 1999, 138–139, Fischer & Ziegenspeck 2000, 24–26, Heckmair
& Michl 2002, 42–44).

Tietojen hankkimisessa pyrkimyksenä oli pitää silmät ja korvat auki kaikelle seikkailu-
ja elämyspedagogiikan kannalta olennaiselle tapahtumalle ja ilmiölle, myös yllätyksille ja
ennalta valmistelemattomille tilanteille. Tutkimusmenetelmäksi valitsin laadullisen lähes-
tymistavan. Opettaja-tutkijana oli mahdollisuus olla tutkimuskentällä koko lukuvuosi,
joten päätin tarkastella ympäristöä, ryhmän toimintaa ja tapahtumia sisältäpäin osallistuen
samalla toimintaan ja kyseenalaistaen positivistista tieteenkäsitystä objektiivisuudesta
(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 46–48). Tiesin myös tosiseikan, että puhdas yhteisöllinen toi-
mintatutkimus, jossa ongelmaa lähestytään opettaja-tutkijan ja tutkimukseen kuuluvien
edustajien dialogina, ei olisi ollut mahdollista tässä ryhmässä, koska oppilaat olivat lapsia
ja heillä oli selkeitä vajavaisuuksia kielen, keskittymisen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten
kykyjen alueilla. Minun oli joustettava toimintatutkimuksen minimivaatimuksista sosiaali-
sen käytännön muuttamisen, tutkimuksen spiraalimaisen luonteen ja kaikkien osallistujien
yhteisvastuun alueilla (vrt. Carr & Kemmis 1986, 165–166). En esimerkiksi halunnut tie-
dottaa oppilailleni, että olin tekemässä heistä toimintatutkimusta ja heidän olisi oltava tut-
kijan työtovereita. Luulen, että tutkimus ei olisi ollut silloin autenttinen, ymmärrettävä ja
luotettava (Eisenhart 2001, 221). Liikkuminen ja havaintojen teko kouluaikana ryhmän
mukana oli jokseenkin luonnollista paikasta, ajasta ja tilanteesta riippumatta.

Tutkimukseen liittyvät luvat kysyin tutkimusvuoden syksyllä tutkimuspaikkakunnan
opetuspäälliköltä, opettajain ammattiyhdistyksen luottamusmieheltä ja jokaiselta oppilaan
huoltajalta henkilökohtaisesti. Kohdekoulun ja -luokan taustakuvailuun jouduin lainaa-
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maan otteita kunnan opetustoimenstrategiasta ja koulun toimintasuunnitelmasta. Huoltajia
muistutin tutkimuksen eettisyydestä, rajoittumisesta koulutapahtumiin ja ehdottomasta
luotettavuudesta nimien, elämäntilanteen ja henkilökohtaisten asioiden suhteen. Pyysin tut-
kimusluvat sanallisesti huoltajilta ennen tutkimukseen ryhtymistä syyslukukauden alussa
ja kerroin heille tarkoin suunnitelmistani laatia haastattelujen ja muistiinpanojen perus-
teella tieteellinen tutkimus. Kirjallisen luvan pyysin huoltajilta kenttätyövaiheen jälkeen
ennen ryhtymistä varsinaisen raportin kirjoittamiseen (liite 1). Liitin myös tähän ehdon,
että huoltajat saisivat halutessaan lukea raportin ennen sen julkaisemista ja näin he voisivat
varmistua siitä että tutkimuksessa ei käsitellä eettisesti arkaluontoisia asioita. Etnografinen
seuranta ja toimintatutkimus alkoivat käytännössä ensimmäisen koulupäivän tapahtumista
ja muistiin merkinnöistä tutkimuspäiväkirjaani. Kenttämateriaalin keruu päättyi seuraavan
vuoden kesälomaan.

Aloitin varsinaisen etnografisen kenttätutkimuksen 1990-luvun loppupuolella. Keskit-
tyminen yhden ryhmän laadulliseen tarkasteluun ja osallistuvaan havainnointiin, loi edel-
lytykset oppilaiden paremmalle tuntemiselle. Tavoitteenani oli riittävän pitkän kenttäjakso,
jonka aikana voisin lisätä ymmärrystäni luokan toiminnasta osallisien omasta näkökul-
masta (Syrjäläinen 1994, 68). Päätin, etten noudata strukturoitua ja kaavamaista havainto-
jen kirjaamista, vaan tutkimuksen tekeminen tarkoitti aivan tavallista osallistuvaa toimin-
taa ja pedagogiseen viitekehykseen sijoittuvaa yhdessäoloa koehenkilöryhmän kanssa arki-
päivän kontekstissa. Päivien ja viikkojen aikana tein päiväkirjaan muistiinpanoja tapahtu-
mista ja keskusteluista, joista kirjoitin viikoittain yhteenvedon, eräänlaisen tarinan viikon
tapahtumista (liite 2). Tarinoiden kirjoittamisen lisäksi suoritin haastatteluja jokaisen oppi-
laan sekä heidän huoltajiensa kanssa. Lukuvuoden aikana oli minulla mahdollisuus kehi-
tellä uusia kysymyksenasetteluja ja tulkintoja aikaisempien havaintojen ja alustavien ana-
lyysien tueksi. Päätin varsinaisen kenttätutkimuksen seuraavan vuoden toukokuussa luku-
kauden lopussa. Keräämääni laajaa raaka-aineistoa en ryhtynyt heti muokkaamaan tai
raportoimaan, vaan annoin asioiden jäädä kypsymään mieleeni, koska kenttämateriaali oli
tallessa ja se odotti jäsentelyä ja järjestelyä.

Alun pitäen suunnitelmiin kuului jatkaa seurantaa kahden koehenkilön kohdalta kahden
seuraavan lukuvuoden ajan, koska he jäivät edelleen opetusryhmääni ja olisivat toimineet
hyvinä avaininformantteina. Keräsin heistä etnografista kenttämateriaalia kahden seuraa-
vankin kouluvuoden aikana, koska tarkoitukseni oli kuvata näiden koehenkilöiden koulu-
elämää ns. tapaustutkimuksena ja verrata heitä kolmeen muuhun oppilaaseen, jotka siirtyi-
vät yleisopetukseen. Ilmiö tuntui mielenkiintoiselta. Päätin kuitenkin fokusoitua kuvaa-
maan vain yhden lukuvuoden tapahtumia, jotka liittyivät seikkailukasvatukseen ja elämys-
pedagogiikkaan. Palasin lähtöruutuun eli muutaman vuoden takaisiin tapahtumiin, jotka
olin onnekseni dokumentoinut hyvin. Tämä oli oikea ratkaisu, sillä vuosien aikana olin
lueskellut muistiinpanojani ja tarinoita sekä pohdiskellut eri tapahtumia. Olin etsinyt teo-
reettisia kytkentöjä kirjallisuudesta ja taas pohdiskellut ja lukenut materiaalia läpi kerraten
laadullista ajattelukehää, ”spiral of understanding” tai ”omelettimallia” (Dey 1996, 30),
jossa vuoroin mennään eteen ja taaksepäin havaintojen, analyysin ja ymmärtämisen välillä
liikkuen ja luoden alustavia spekulatiivisia analyysejä, luokitteluja, käsitteistöä, malleja ja
teorioita. (Woods 1986, 120–121.) Varsinainen Peter Woodsin tarkoittama ”cranking-up”
eli aineiston analyysi ja raportin kirjoittamisvaihe käynnistyivät muutama vuosi tutkimuk-
sen aloittamisesta.
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3.3 Tutkimuskohde

Tutkimukseni kohteena on kuusi 10–12:een vuoden ikäistä oppilasta, jotka tutkimus-
vuonna opiskelivat yhdistettyä 3–4 luokkaa. Oppilaat oli luokiteltu suureen luokkaan
sopeutumattomiksi oppilaiksi, joiden opetuksessa noudatettiin yleisopetuksen opetus-
suunnitelmaa. Oppilaat opiskelivat yleisopetuksesta erillään olevassa ns. yleiseen opetuk-
seen sopeutumattomien oppilaiden erityiskoulussa. Tämän luvun yhteydessä tarkastelen
aluksi lyhyesti ESY-opetusta, jotta lukija saa selkeän ja laajemman käsityksen tästä eri-
tyispedagogiikan osa-alueesta.14

Varsinaisen tutkimuskohteen tarkastelussa rajoitun kuvaamaan oppilasryhmää, koulua
ja luokkaa yleisiltä piirteiltään, jotta lukija saa mahdollisimman tarkan käsityksen siitä,
millaisessa koulutusympäristössä ja miljöössä tutkimuksen kohteena ollutta seikkailu- ja
elämyspedagogiikan opetusmenetelmää toteutettiin. Luokan toimintaperiaatteiden tunte-
minen auttaa lukijaa hahmottamaan myös sellaisia ilmiöitä, jotka eivät kuuluneet tämän
tutkimuksen varsinaiseen tehtävänasetteluun, mutta jotka vaikuttivat välillisesti tutkimuk-
sen kulkuun. Tutkimuksen kohteena oli suurehkon paikkakunnan koululaitokseen kuulu-
neen erityiskoulun yksi luokkaryhmä, joten tutkimuseettisistä syistä johtuen on tarkoituk-
senmukaista julkistaa taustoja ja tietoja vain niiltä osin kuin ne liittyvät tutkimuksen tehtä-
vänasetteluun. Esimerkiksi kuvia, nimiä tai muita tuntomerkkejä en liitä kohteen kuvauk-
seen, vaikka ne olisivatkin etnografisen tutkimuksen kannalta kiinnostavia.

Jotta lukija saa käsityksen sopeutumattomiksi luokiteltujen oppilaiden yleistilanteesta
koulussa, tarkastelen seuraavassa käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja esiintymistä sekä
kuntouttavaa opetusta valtakunnallisella tasolla Suomessa. Tämän yleiskatsauksen jälkeen
siirryn käsittelemään tarkemmin tutkimuksen kohderyhmää ja heidän oppimis- ja opiske-
luympäristöään.

3.3.1 Poikkeava käyttäytyminen koulussa

Sopeutumattomuudesta, erityisoppilaista ja käyttäytymishäiriöiden esiintymisestä ja mää-
rittelyistä on keskusteltu koko yhtenäiskoulun olemassa olon aikana, eikä oikeata määri-
telmää ole löytynyt kuvaamaan oppilaan ei-toivottua käyttäytymistä (Ihatsu & Ruoho
2001, 91). Kuorelahden (1998, 134) mukaan pedagogisessa mielessä diagnoosi ei ole
ensisijainen, vaan se, mitä pitäisi tehdä nimetyn ongelman kanssa. Naukkarinen (1999,
22) käsittää oppilaan käyttäytymishäiriöllä ”ei-toivottua käyttäytymistä”, joka tarkoittaa
kaikkea sitä koulun työrauhaa häiritsevää oppilaan toimintaa, jonka opettajat ja/tai kou-
lun muu henkilökunta ja /tai muut oppilaat ja/tai oppilaiden vanhemmat kokevat olevan
toiveidensa vastaista.

Bergeria ja Luckmannia (1994, 78–79) lainaten Naukkarinen (1999, 19) tarkastelee kou-
lun kulttuuria sosiaalisen konstruktionismin kuvakulmasta, jossa jokin ”reseptitieto” mää-
rittää institutionaalisesti hyväksyttävän käytöksen säännöt. Naukkarinen näkee, että poik-

14. Tältä alueelta alan kirjallisuus, esimerkiksi Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (2002), tarjoaa runsaasti
tietoa (ks. myös Kivirauma 1989, Moberg & Tuunainen 1989, Jahnukainen 1997, Seppovaara 1998, Kuore-
lahti 2000, Haapaniemi 2003).
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keava käyttäytyminen koulussa nähdään oppilaan poikkeavuutena järjestelmässä ja työ-
rauhaa häiritsevä oppilas luokitellaan sopeutumattomaksi tai ”häiriköksi”. Kouluorgani-
saation ongelmaksi muodostuu löyhän yhteisöllisyyden ja autoritaarisen sosiaalisen kont-
rollin käytön takia toimenpiteiden kohdistaminen pääasiassa oppilaaseen, eikä vuorovaiku-
tussuhteisiin tai koulun opetusmenetelmien tai sääntöjen arviointiin.

Käsitykset ESY-oppilaista vaihtelevat määrittelijästä, tarkastelukulmasta ja oppilaan
muuttujista (ikä, ongelmatausta, perhetilanne jne.) riippuen, joten yhtä ESY-stereotyyppiä
lienee mahdoton löytää. Voidaan todeta, että sopeutumattomien erityisopetuksen oppilaat
muodostavat monessa suhteessa sekä käyttäytymisen että oppimisen suhteen varsin hetero-
geenisen joukon, jonka yhdistävänä tekijänä on kuitenkin jollain tapaa koulun sääntöihin,
kulttuuriin ja toimintamalleihin sopimaton toiminta (Jahnukainen 1998, 6).

Haapaniemi (2003, 200) jakaa ala-asteen ESY-oppilaat kaksijakoiseen oppilasjoukkoon,
kun hän puhuu ”hylätyistä” ja ”hyysätyistä” lapsista, joiden käyttäytymisessä ilmenee suo-
raa ja epäsuoraa, fyysistä ja sanallista aggressiivisuutta. ESY-oppilaiden kotien kasvatus-
toimenpiteet olivat ristiriitaisia, yhtäältä kasvatusmenettelyt olivat autoritaarisia ja piittaa-
mattomia toisaalta lapsilla ei ollut lainkaan rajoituksia eikä heiltä vaadittu vastuuta, jolloin
kaksi toisilleen vastakkaista, epäjohdonmukaista kasvatusmenetelmää voivat aiheuttaa
samantapaista häiriökäyttäytymistä. Seppovaara (1998, 160) puhuu yleensä ESY-oppi-
laista, eikä hän erottele oppilaiden ominaisuuksia iän tai luokka-asteen suhteen. Hänen
mukaansa valtaosaa ESY-luokille siirretyistä oppilaista voisi luonnehtia tunteiden hallin-
naltaan heikoiksi, aktiivisesti koulua vastustaviksi. Nämä oppilaat ovat sosiaalisesti syrjäy-
tyneitä niin lähi- kuin laajemmassakin yhteisössä. Lähiyhteisössä syrjäytymistä selittävät
epävakaat ja aineellisesti puutteelliset elinolot. Laajempaan yhteisöön liittyessään nämä
oppilaat usein käyttäytyvät normittomasti alakulttuurisissa ryhmissään. Perheen yksinhuol-
tajana toimii yleensä äiti. ESY-oppilaiden holhoojat kuuluvat sosioekonomisessa luokituk-
sessa enimmäkseen työntekijöihin. Kodin kanssa yhteistyössä kaikille erityisoppilaille laa-
ditaan kokonaisvaltainen ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(’HOJKS’, aikaisemmin ’HOPS’) (Perusopetuslaki 628/1998, Perusopetusasetus N:o 852/
1998, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 13).

Opettaja-lehden (18.6.2004, 5) mukaan erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä
on kahdeksassa vuodessa kaksinkertaistunut. Lehden mukaan koko peruskoulun oppilas-
määrästä erityisopetuksessa on yli kuusi prosenttia eli 36800 oppilasta. Segregoidussa eri-
tyisopetuksessa olleiden oppilaiden osuus koko ikäluokasta on pysynyt suunnilleen samana
(2–3 %) kolmekymmentä vuotta ja jopa lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Tutkimuk-
set antavat viitteitä siitä, että ESY-siirtoja ja -opetusta perustellaan eniten aktiivisella kou-
lukielteisyydellä tai levottomuudella. Kokoaikaisessa ESY-opetuksessa opiskelee noin
0,52 % koko ala-asteen ikäluokasta. ESY-luokan oppilaista palaa takaisin yleisopetukseen
vain 5–10 % (Moberg 1998, 143, Seppovaara 1998, 115–118, Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti
2001, 259, Haapaniemi 2003, 16–21, Tilastokeskus 2004, 57–59).15

15. Tutkimustulosten mukaan (Almqvist 2004, 240–249, Kaleva 10.3.2003, 3) oppimisvaikeuksista yleisin on
tarkkaavaisuuden häiriö, josta kärsii noin seitsemän prosenttia lapsista. Oireita esiintyy yli 10 %:lla lapsista.
Se ilmenee keskittymisvaikeuksina, yliaktiivisuutena ja impulsiivisuutena. Tarkkaavaisuuden häiriö on
pojilla kaksi kertaa niin yleinen kuin tytöillä. Siihen liittyy myös komorbiditeetti -vaikeus eli esimerkiksi
ADHD:n lisäksi lapsella on samanaikaisesti ahdistuneisuutta ja aggressiivisuutta ja käytöshäiriöitä, jotka jopa
puolella lapsista jatkuvat myöhemmin.
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3.3.2 Kuntouttava opetus

ESY-opetus on pienryhmässä tapahtuvaa luokkamuotoista erityisopetusta, jonka tavoit-
teena on parantaa oppilaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja sosiaalisia valmiuksia
sekä luoda tiedollista ja taidollista pohjaa peruskoulun jälkeisille jatko-opinnoille ja työ-
elämään siirtymiselle. Opetus tapahtuu enintään 10 oppilaan ryhmissä. Oppilaita opettaa
erityisluokanopettaja sekä mahdollisuuksien mukaan hänen apunaan koulunkäyntiavus-
taja (Perusopetuslaki 628/1998). Opetuksen tavoitteena pidetään kokonaiskuntoutumista
ja yhteiskuntaan sosiaalistumista, jolloin kuntoutustoiminnassa keskeistä on oppilaan
arkipäivän ymmärtäminen ja hänen erityistarpeittensa yksilöllinen huomioon ottaminen.
Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa yhdistyvät psykologiset, sosiologiset, sosiaalipsyko-
logiset ja kasvatustieteelliset ja osittain lääketieteelliset päälinjaukset. (Haapaniemi 2003,
199.)

Käytännön ESY-opetuksessa yhdistyvät erityiskasvatuksellisiin toimenpiteisiin luetta-
vien opetuksellisten pääulottuvuuksien (opetussuunnitelma, kasvattajan erityisosaaminen,
teknologia, oppimisympäristö ja aika) lisäksi lisäulottuvuudet, joita ovat mm. lisäpalvelut,
terapia, lääkinnälliset palvelut, sosiaalipalvelut ja kotien kanssa tehtävä yhteistyö. (Hauta-
mäki ym. 2002, 171–173.)

Tärkeä erityispedagogiikan muoto on kuntoutus, jolla palautetaan vaurioitunut toiminta
tai kunnostetaan edellytykset mahdollisimman itsenäiseen elämään. Kuntouttaminen kos-
kee myös emotionaalisia ja sosiaalisia vaurioita. Kuntoutus -käsite on hieman ongelmalli-
nen, koska sen tarkastelu edellyttäisi koululaitoksen lisäksi perehtyneisyyttä sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon. Koululaitoksen kaikki keskeiset erityispedagogiset toiminnat voidaan
sovittaa opetuksen ja intervention käsitteisiin. Terapia -käsite nähdään erityispedagogii-
kassa myös ongelmallisena, koska terapia käsitetään yleensä luottamuksellisena, ei-julki-
sena, yksityisenä suhteena. On kuitenkin muistettava, että erityispedagogiikkaan kuuluvat
myös kuntouttava tai terapeuttinen opetus tahi opetuksellinen terapia, joiden merkitys on
jopa kasvamassa perheiden ja yhteiskunnan epävarmuuden ja turvattomuuden riskien
lisääntyessä. (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2001, 92–93.)

Murto (2002, 7) puhuu voimakkaasti myös ns. erityispedagogisen kuntoutuksen puo-
lesta, jossa otetaan huomioon oppilaan yksilöllinen tuen tarve, subjektiuden ja elämänhal-
linnan kehittäminen. Kasvatuksellinen kuntoutus on yhdistävänä tekijänä kasvatuksen ja
opetuksen sekä kuntoutuksen kesken (emt. 64, 65, Haapaniemi 2003, 199).

Haapaniemen (2003, 148, 203–204 ) mukaan ESY-opetus voidaan jakaa kahteen peri-
aatteeseen: yhtäältä korjaavaan toimintaan ja toisaalta tilanteen hallinnassa pitämisen peri-
aatteeseen. Opetusta voidaan pitää korjaavana silloin, kun oppilaan lapsuudenaikaiset kas-
vatus- ja opetusperiaatteet ovat olleet johdonmukaiset ja kasvattaja-kasvatettava – suhde on
ollut luottamuksellinen. Opettajan toimintaa edesauttavat lapsen luottamus aikuiseen ja
yhteiset kasvatusarvot ja -periaatteet. Tilanteen hallinnassa pitämisellä voidaan ymmärtää
ilmiötä, jossa oppilaan lapsuudenaikaiset kasvatus- ja opetusperiaatteet ovat olleet epäjoh-
donmukaiset ja kasvattaja-kasvatettava -suhde on toiminut epäluottamuksen ilmapiirissä ja
jossa lapsen elämään ovat vaikuttaneet erilaiset kasvuympäristön aiheuttamat riskitekijät
(päihteet, vanhempien alkoholismi, ristiriidat, avioero, sekava kotielämä). Tällöin lapsen
kokemusmaailman taustalla olevat epäjohdonmukaiset menettelyt hidastavat ohjauksen ja
opetuksen edistymistä tai estävät kokonaan kuntoutuksen onnistumisen. (emt., 204.)
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ESY-luokalle annettavan opetuksen yleisin muoto lienee opettajajohtoinen opetus,
koska lyhyessä ajassa olisi heterogeeniselle ryhmälle annettava eriyttävät oppitehtävät,
joita kukin tekee vieläpä omaan tahtiin (emt., 154–155). Toinen perustelu opettajajohtoi-
suuteen lienee se, että pienessä ryhmässä perustaitoja ja -tietoja on mahdollista harjaannut-
taa tehokkaimmin ja keskittymiskyvyttömät oppilaat kykenevät edes jonkinlaiseen rauhoit-
tumiseen luokassa saaden näin suoritettua vaaditut tehtävät. Peruskoulun tavoitteena ole-
vien kognitiivisten tehtävien ja tietojen suorittamisen lisäksi nykyään vaaditaan koululta
persoonallisuuden ja terveen itsetunnon kehittämistä ja elämässä tarvittavia hallintataitoja,
joiden harjaannuttamien jää oppiaineiden ulkopuoliseen menetelmään. Oppilaan motivaa-
tioon, persoonallisuuden kehittämiseen, aloitteellisuuteen ja itseluottamukseen liittyviä
menetelmiä on tarkasteltu erilaisissa väitöskirjatasoissa opetustutkimuksissa vain vähän.
(Syrjäläinen 1990, 258, Karppinen 1998, 246, Hautamäki ym. 1999, 18– 29, Schunk, 2000,
79, Haapaniemi 2003, 34.)

Haastavien ESY-oppilaiden opettamiseen ja pedagogisiin interventiomenetelmiin on
saatavissa vain vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa. Pääasiassa opettajan menetelmät liit-
tyvät moniongelmaisten perheiden ja lasten sekä koulun ja opettajan yhteistyömuotojen
esittelyyn, eikä opetustoiminnan uusiin strategioihin. Opetusnäkemyksiin liittyvät strate-
giat kytkeytyvät jokaisen opettajan persoonallisuuteen ja ihmiskäsityksiin. ESY-opettajan
koulupäivään liittyy niin paljon kokonaisvaltaisen kuntouttamisen prosesseja ja varsinaisen
pedagogiikan ulkopuolisia toimintoja, ettei opetus- ja oppimistapahtuman teorian selkiyt-
tämiseen liikene enää voimavaroja. Opetuksen päätavoitteena olevan opettamisen, kun-
touttamisen ja käyttäytymisen muuntamiseen on nimittäin löydettävissä lukuisia eri lähes-
tymistapoja behaviorismin, kognitiivisen, humanistisen, sosiaalisen oppimisen ja konstruk-
tivismin orientaatioista. Ei liene sattuma, että ESY-opetuksesta vastaavien opettajien ope-
tusteoriat ja -menetelmät muodostavat kirjavan kokonaisuuden, kun opettajan olisi eri-
tyisoppilaiden kuntouttamisen ja oppilashuollon tukiverkostotoiminnan lisäksi huomioi-
tava samanaikaisesti perinteinen ns. transformatiivinen opetustraditio, yleisopetuksen ope-
tussuunnitelmien ja oppisisältöjen tavoitteet, yleisopetuksen oppimateriaalit, vallitsevat
tiedonkäsitykset, teknologia ja informaatiotulva sekä laadittava jokaiselle oppilaalle räätä-
löityjä henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia.

Integraatio, josta usein käytetään englannin termiä ”mainstreaming” on koulun fyysi-
nen, toiminnallinen, sosiaalinen tai yhteiskunnallinen menettelytapa, jossa erityisoppilaalle
pyritään luomaan mahdollisuus toimia osan koulupäivästään omassa pienryhmässä ja osan
aikaa yhdessä yleisopetuksen oppilasryhmän kanssa. Inkluusiona voidaan pitää sitä, että
kaikki alueen erityistä tukea tarvitsevat lapset käyvät samaa koulua ikätovereidensa kanssa,
jolloin puhutaan ”kaikille yhteisestä koulusta”. (Hautamäki ym. 2001, 181– 189.) Integraa-
tioon suhtaudutaan kielteisimmin sopeutumattomien ja häiritsevien sekä vaikeasti vam-
maisten oppilaiden opettamisessa. Luokanopettajista 90 % vastustaa tällaisten oppilaiden
sijoittamista yleisopetusryhmiin (Moberg 1998, 149).16

16. Erityisopetus voi olla integroitua (osa-aikaista, yleisen opetuksen osana) ja segregoitua (kokoaikaista, opiske-
lua erillään olevassa erityisoppilaitoksessa) opetusta. Integroidussa opetuksessa on mahdollisuus opiskella
perusopetusryhmässä silloin kun häiriökäyttäytymistä ei oletettavasti esiinny (esim. liikunta, käsityö) tai kun
oppilas kykenee ja jaksaa seurata oppiainekeskeistä yleisopetusta. Tämä tulee kyseeseen yleensä silloin kun
oppilaalla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia. (Moberg 1998, 149.)
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Seuraavasta nauhoitetusta puheenvuorosta voidaan havaita erään kohderyhmä oppilaan
vanhemman käsitys perheneuvolan suorittamien yksilötestausten – joissa ei välttämättä ns.
tarkkaavaisuushäiriöt tai ADHD-oireyhtymä selviä – ja koululaitoksen toimenpiteistä
oman lapsensa poikkeavuuden suhteen. Äidin mukaan lapsella oli ollut ongelmia jo ennen
koulunaloitusta, mutta perheneuvolassa suoritettujen yksilöllisten koulukypsyystestien
mukaan lapsi oli yleisopetukseen kelvollinen. Lapsi oli – yksilötestien ja vanhempien toi-
veen mukaisesti – sijoitettu suureen oppilasryhmään normaaliluokalle, mistä seurasi jälleen
uusia entistä vaikeampia ongelmia koulussa. Poika sijoitettiin pienryhmään, jossa ongelmat
jatkuivat. Pienryhmästä oppilas siirrettiin kolmannelle luokalle erityiskouluun.

Äiti: Ensimmäisenä me mietittiin sitä, että onko opettajat tavallaan ammattitaidot-
tomia sillä lailla…viimesenähän me vanhempina nähhään lapsessa se vika,
että…eikait tää voi olla sen kummempi tää mukula, etteikö sitä saa hallittua
samalla tavalla kuin kaikkia muitakin normaaleja, sitaateissa normaalilapsia…
Opettajat eka-toka luokan aikaan valitti, että ei sille oo minkäänlaista kuria kou-
lussa. Että se oli niin jyrkkä, että onko totta että niin tää… että missä mättää.

Tietenki on nyt pakko tunnustaa, että pojalla on tämmösiä, kun on testejä tuolla
perheneuvolassa tehty… nyt on tehty kolomet testit, kehitystä on tapahtunu valta-
vasti niitten testien perusteella niin, niin pakko on myöntää että sitä kautta kun
näkkee niissä testeissä että siellä on niinku ongelmaa, että se varmaan jollain
tavalla heijastaa koulunkäyntiin…ja vastaavasti se ei samalla tavalla näy niinku
kotona… (keskusteluote1 / nauhoitetettu tutkimusvuoden joulukuussa.)

Vaikka koulua ja oppimisympäristöä tarkastellaan kaikille yhteisenä käsitteenä, integ-
raatio ei sovi kaikille. Seuraavasta puheenvuorosta voidaan löytää kokeiluryhmän oppilaan
äidin käsitys lapsensa integraatiosta yleisopetukseen. Äidin mielestä suuressa ryhmässä
koettu poikkeavuus ja tarkkaamattomuus vaikuttivat ensinnäkin luokanopettajaan, joka
joutui huolehtimaan 25 oppilaan opetuksesta ja heidän tarpeistaan. Toiseksi poikkeava toi-
minta vaikutti negatiivisesti itse lapseen. Kolmanneksi epäonnistuminen tavallisessa luo-
kassa johti vanhempien hermostumiseen kotona.

Äiti: Se ois pitäny… minusta tuntuu, että ensimmäinen vuosi, se oli siksikin niin
ongelmallinen, koska tietenki se että kun tuli se ajatus että että lapsi ei pärjää kou-
lussa, se tekee sitä ja tätä, ja opettajan on mahotonta ohjata kun sillä on 25 muu-
taki lasta, niin tuli se että että tuota niin… itekki vaan rankaisi kotona niinku lasta,
että ku oot semmonen että sä et tottele ja kuuntele ja nyt sen tahin on muututtava
ja koko ajan vaan vaati, vaati ja vaati… Ett’ se ois pitäny jo … tarhassa jo sano…
yks hoitaja ett pojalla on tämmönen keskittymisongelma, että tuota se pitäs testata.
Se sitt testattiin syksyn aikana kun hän meni kouluun ja siellä ei näkyny mitään
kovin hälyttävää… eli ei mitään ongelmaa, jatketaan vaan siellä koulussa. Elikkä
ehkä se ois niinku… niin syvälle ei ois menty tavallaan tuossa ongelmassa jos ois
aikasemmin jo lähetty erityiskouluun. Erityisryhmään, jossa ois ollu opettaja, joka
jaksaa, koska mun mielestä se kakkosvuosi siellä T:n ala-asteella niin, se meni
ihan samaan … se lukkiutu ihan kokonaan se tilanne siellä, että opettaja ei jak-
sanu. (keskusteluote2 / nauhoitettu tutkimusvuoden joulukuussa.)
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3.3.3 Kokeiluun osallistuneet oppilaat

Kohderyhmässä oli yhteensä kuusi oppilasta, joista neljä kolmasluokkalaista ja kaksi nel-
jäsluokkalaista. Oppilaiden ja paikkojen nimet raportissa ovat peitenimiä. Kaikki oppi-
laat olivat minulle opettaja-tutkijana uusia oppilaita. Oppilaista kolme oli ollut edellisen
vuoden erityisluokassa, yksi oli opiskellut pienryhmässä toisessa koulussa ja kaksi oli
opiskellut viimeksi sairaanhoitopiirin sairaalakoulussa. Kohteena olleen ryhmän oppi-
laille olin uusi opettaja ja tunsin pintapuolisesti vain kolme oppilasta aikaisemman vuo-
den perusteella. Seuraavaksi tarkastelen tutkimuksen kohteena olevien oppilaiden taus-
toja.

Oppilaiden nimet olivat: ”Jari”, ”Tomi”, ”Jarmo”, ”Niko”, ”Sauli” ja ”Jarkko”.
Luokkaan siirtyi viidennelle luokalle loppukeväästä seitsemäs oppilas ”Roni”, joka ehti
olla oppilaanani niin lyhyen aikaa, etten lue häntä mukaan kokeiluryhmään.

Luokkayhteisö oli muodostunut siten, että kolme kolmannen luokan poikaa olivat jo
entuudestaan toisilleen tuttuja, koska he olivat olleet koulussa jo edellisen vuoden. Kol-
mannelle luokalle siirtyi heidän lisäkseen neljäs oppilas. Neljännen luokan oppilaat olivat
molemmat uusia. Osa näistä siirroista oli toteutunut sairaanhoitopiirin yliopistosairaalan
tutkimusjakson perusteella ja kaikissa siirroissa oli käytetty moniammatillisuutta ja asian-
tuntijoiden mielipiteitä.17

Valmiita dokumentteja tutkimalla pääsin opettaja-tutkijana etukäteen käsitykseen siitä,
millaisia oppilastaustoja ja -luonteita minun on otettava huomioon oppimisympäristön
kehittelemisessä, tehtävien laatimisessa ja etnografisen toimintatutkimuksen menettelyta-
voissa seuraavien yhdeksän kuukauden aikana. Oppilaiden historiatietojen avulla minulla
oli myös mahdollisuus saada ennakkokäsitys oppilaitteni vaihtelevista oppimisen ongel-
mista, vastoinkäymisistä, erilaatuisista häiriöistä, elämänkokemuksista ja kokemusmaail-
masta, joka täydentyi lukukauden aikana esimerkiksi aktiivisen vanhempainryhmän ansi-
osta. Taustatietojen avulla oli myös mahdollista suunnitella seikkailu- ja elämyspedagogii-
kan sovellutuksen avulla kuntouttavia toimintoja ja kohdistaa opetuksen ja kuntoutuksen
suhde järkevästi. Seuraavat dokumentteihin perustuvat kuvaukset täydensivät käsityksiäni
oppilaiden kokemusmaailmasta. Eettisistä syistä kuvaan oppilaan varsin yleisellä tasolla.18

17. Oppilaan oikeusturvasta perusopetuslaki (628/1998) määrää, että ”ennen päätöstä, jolla oppilas otetaan tai
siirretään erityisopetukseen, tulee neuvotella oppilaan huoltajan kanssa, sekä jos mahdollista hankkia oppi-
laasta ja hänen oppimisedellytyksistään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvi-
tys”.

18. Kohdejoukon kuvauksen aineistona olen käyttänyt seuraavia lähteitä, joiden lyhenteet on esitetty sulkeissa.
Oppilaiden siirtopaperit (lyhenteet SP1–SP6), oppilaan koulunkäyntiin liittyviä dokumentteja (lyhenteet D1–
D6), tutkimus vuoden aikana täytetty kenttäkirja (lyhenne KK). Muiden dokumenttiaineistoon liittyvien lai-
nausten jäljessä oleva kenttäkirjan merkintä (KK) tarkoittaa dokumenttitietoa, joka oli valmiiksi saatavissa
muista kuin siirtopapereista (esim. edellisen opettajan HOPS:sta). Lainauksen jäljessä oleva numero kenttä-
kirjan kanssa tarkoittaa muistiinmerkinnän ajankohtaa. Esimerkiksi merkintä ”(KK36)” liittyy kenttämuis-
tiinpanoon, joka on tapahtunut tutkimusvuoden elokuun viikolla 36. Yksilö- ja ryhmähaastattelujen koke-
muksiin perustuvia lyhenteitä merkitsen lyhenteellä YH ja ryhmähaastattelua lyhenteellä RH. Haastattelu-
tekstien lainausten jäljessä oleva numeromerkintä 8 tarkoittaa syyslukukautta ja 9 kevätlukukautta. Esimer-
kiksi RH8 tarkoittaa, että ryhmähaastattelu suoritettiin syksyllä ja merkintä YH9 osoittaa yksilöhaastattelun
ajankohdaksi kevätlukukauden.
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”Jari”
Jari asuu kotonaan äitinsä ja isosiskonsa kanssa. Hän on käynyt toisen luokan
syksyllä yliopistosairaalan 6 viikon tutkimusjakson, jossa hänet on todettu masen-
tuneeksi ja surulliseksi, mutta ei käytöshäiriöiseksi. Jarilla käyttäytymisongelmat
seuraavat usein siitä, että hän on lapsellinen, eikä kestä toisten kiusoittelua, vaan
alkaa helposti itkeä eikä kestä epäonnistumista vaan hermostuu herkästi. Hän on
eloisa, eikä vielä hallitse itseään. Hän on kiinnostunut ympäristöön liittyvistä
asioista, joista pystyy hyvin suullisesti, verbaalisesti keskustelemaan. Ilmaisee
itseään hyvin sanallisesti. (KK.)

”Tomi”
Tomi on perheen ainoa lapsi ja asuu äitinsä kanssa. Hän on käynyt ensimmäisen
luokan aikana 6 viikon tutkimusjakson, jossa hänet on todettu vakavasti masentu-
neeksi. Tomilla on heikko minä-käsitys ja itseluottamus. Hän asennoituu tehtäviin
itseään aliarvioiden ja on alisuoriutuja jo ennen tehtävään ryhtymistä. Hän ei ole
käytöshäiriöinen, eikä tee mitään pahaa toisille, vaan on ”unelmaoppilas”, lukee
hyvin, tekee tehtävät ja enemmänkin. Tomi on motorisesti kömpelö, elänyt ”neljän
seinän sisällä”. (KK.)

”Jarmo”
Jarmon kotiväkeen kuuluu äiti ja isä sekä kaksi vanhempaa sisarta. Hän ei ole
ollut vielä tutkimusjaksolla. Perheneuvolassa on pojalla kuitenkin todettu eri alu-
eilla ongelmia, epätasaisuutta, uhmakkuutta, yliaktiivisuutta ja käytösongelmia ja
masentuneisuutta. Jarmolla on ollut lastentarhasta asti vaikeuksia kaverisuhteissa
ja koulua kohtaan asennoitumisessa, joka on ilmennyt juuttumisena ja kieltäytymi-
senä. Hänet siirrettiin aluksi ensimmäiseltä yleisopetuksen luokalta toisen koulun
pienryhmään, josta toisen vuoden keväällä tähän kouluun. Hän on aina halunnut
tehdä vain niitä asioita, joista on sillä hetkellä kiinnostunut. (KK.)

”Niko”
Nikolla on sijaisperheen äidin ja isän lisäksi kaksi sisarusta. Hän on ollut hoito- ja
tutkimusjaksolla useita kuukausia toisessa sairaanhoitopiirissä. Hänet on todettu
vakavasti masentuneeksi, mutta ei käytöshäiriöiseksi. Niko on hiljainen, eikä
uskalla kertoa mitä hänellä on mielessään tai mitä hänelle kuuluu. Aikuisen
kanssa ollessaan hän on pidättyväinen ja varuillaan. Hän taantuu aika-ajoin, jol-
loin hänellä on tapana äännellä omituisesti ja toistaa omituisia sanoja. Muuten
hän on hyväntuulinen, valoisa ja kekseliäs oppilas, joka vielä haluaisi leikkiä, elää
ja olla lapsi. (KK.)

”Sauli”
Sauli asuu kotonaan äidin ja pikkusiskopuolen kanssa. Hän on ollut pitkällä hoito-
jaksolla ja käynyt sairaalan koulua, ennen siirtymistään tähän kouluun. Hänellä
on todettu monia eri tunne-elämän ongelmia, yleinen kielteisyys ja vakava masen-
nus. Ei pysty vielä käsittelemään asioitaan. Hän on arka, sisäänpäin kääntynyt ja
vetäytyy omiin ajatuksiin niin voimakkaasti, että tahtoo usein sekoittaa keskenään
toden ja mielikuvituksen. Hän on hyvin kiinnostunut luonnosta ja eläimistä, mutta
kouluaineisiin ja koulunkäyntiin hän on heikosti motivoitunut. (KK.)
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”Jarkko”
Jarkko asuu äidin ja kahden veljensä kanssa, mutta isä tuo hänet aamuisin kou-
luun ja hakee iltapäivällä. Hän on käynyt pitkän tutkimusjakson, jossa todettu
monia eri persoonallisuuden alueitten ongelmia, uhmakkuutta, käytöshäiriötä,
masennusta ja itsetuhoisuutta. Hän vetäytyy usein täysin omaan maailmaansa.
Hänellä on taipumusta karkailla koulusta kaupungille, jopa ikkunasta. Tulkitsee
tilanteita omituisella tavalla, on aggressiivinen, käyttää harkitsematonta kieltä ja
toimintaa toista oppilasta kohtaan. (KK.)

Kuvaukset osoittavat, että oppilaat muodostivat heterogeenisen ryhmän. Neljällä oppi-
laista on sisäänpäinkääntynyt häiriökäyttäytyminen ja kahdella häiriintynyt käyttäytymi-
nen suuntautuu ulospäin (vrt. Kuorelahti 1998, 127). Voidaan olettaa, että joidenkin oppi-
laiden psyykkisten häiriöiden vaikea erotettavuus toisistaan johtui useiden häiriöiden eli
komorbiditeetin esiintymisestä (vrt. Almqvist 2004, 243). Komorbiditeettia ei ollut todettu
kuitenkaan lääkärinlausunnoissa, vaikka tiettyjen oppilaiden kohdalla häiriöiden esiintymi-
nen oli useammasta kuin yhdestä syystä johtuvaa. Yhteinen piirre oli masentuneisuus, joka
oli todettu psykiatrisissa tutkimuksissa. Kolmella oppilaalla oli todettu masentuneisuuden
lisäksi monia persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhteisiä piirteitä
olivat lisäksi heikot sosiaaliset taidot, emotionaaliset ongelmat, itseluottamuksen ja aloit-
teellisuuden puute. Vaikeuksien sietokyky oli osalle vaikeaa. Viiden oppilaan perheet kuu-
desta olivat hajonneet, neljän oppilaan pääasiallinen huoltaja oli äiti. Yksi oppilas asui
sijaisperheessä. Viisi oppilasta kuudesta oli käynyt hoito- tai tutkimusjakson sairaalassa.
Nämä tilannekartoitukset ja tosiasiat antoivat minulle opettaja-tutkijana viitteitä siitä, mitä
ja millaista seikkailua olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ja miten seikkailujen koke-
muksista saisin oppilailta kohtuullisia vastauksia sekä mitä ongelmia kokemusten käsitte-
lyssä tulisin kohtaamaan.

Kiinnostukseni kohdistui etenkin häiriintyneen persoonallisuuden ja käyttäytymisen
osa-alueille, jolloin seikkailutoiminnassa painottuivat kuntouttavat tavoitteet ja niihin
soveltuvat menetelmät (vrt. Priest 1999c, 237–239). Seikkailutoiminnan ei-erityiset siirto-
vaikutuksen (non-specific-transfer) osa-alueet olivat etusijalla. Brunerin mukaan (1960,
17) kasvatuksen ei-erityisellä siirtovaikutuksella on tavoitteena periaatteiden ja asenteiden
siirtymä. Mielestäni kohderyhmän oppilaiden persoonallisuuden piirteet, arvot, asenteet
olivat tärkeällä sijalla opetuksessa. Toinen tärkeä oppimisen osa-alue liittyi metaforiseen
eli vertauskuvalliseen siirtovaikutukseen, jossa opetustapahtuman ja arkisen todellisuuden
välille luodaan psykologisesti korrelaatio. Metaforan avulla oletetaan, että oppilas kykenee
siirtämään hyvin laaditun seikkailutapahtuman aikaiset kasvun ja oppimisen kokemukset
reflektion avulla arkiseen todellisuuteen (Gass 1991, 6–7, ks. tarkemmin luku 2.3.4). Aktii-
visesti toimimalla ja kriittisesti refektoimalla voidaan aikaisemmat käsitykset itsestä ja
ehkä vääristyneistä ennakko-oletuksista kyseenalaistaa. Oppilaiden arkikäsitysten taustalla
on usein tiedostamattomia perusolettamuksia, jotka voivat toimia esteenä uuden tiedon
oppimiselle ja vaikeuttaa uusien käsitteiden ymmärtämistä (vrt. Tynjälä 2002, 166). Ref-
lektoimalla seikkailussa tapahtuneita tilanteita ja omaa käyttäytymistään oppilas voi luoda
merkityksiä kokemuksilleen. Mieleen rakentuneiden kasvu- ja oppimiskokemusten avulla
on mahdollisuus laajentaa omaa tietämystään, tietoaan. Seikkailutapahtuman metaforisen
reflektion avulla kokemuksen merkitys tulkitaan yhä uudelleen niin, että opettaja voi olla
jokseenkin varma oppilaan ymmärtämisestä (vrt. Mezirow 1998, 30–31).



83
Tilannekartoitus liittyi myös Priestin (1999, 16) käsitykseen seikkailu- ja elämyspeda-
gogiikan tutkimisen lähtökohdista. Kiinnostavaa oli tarkastella seikkailu- ja elämyspeda-
gogiikan yleisiä vaikutuksia suhteessa oppilaiden ongelmataustoihin eli sitä, olisiko mene-
telmä tietyille oppilaille ”vaikuttavampaa” kuin toisille. Oppilasryhmän ongelmataustoissa
oli nähtävissä yhteisenä nimittäjänä itsetunnon masennusta, minkä lisäksi kolmella oppi-
laalla masennuksen lisäksi oli käytöshäiriöitä ja moniongelmaisuutta. Etnografisen tutki-
muksen lähtökohtana on oppia tuntemaan tarkasti tietty sosiaalinen yhteisö, jotta sen toi-
minnan kuvaileminen ja ymmärtäminen on mahdollista. Toimintatutkimuksessa ja käytän-
nön työn ohessa tekevän tutkijan toimintaa pidetäänkin kontekstiin sitoutuneena (vrt. Syr-
jäläinen 1990, 15–16, Zeichner & Noffke 2001, 314, Eisenhart 2001, 218).

3.3.4 Tutkimuksen kohdekoulun ja -luokan kuvaus

Tutkimuksen kohteena ollut koulu sijaitsi tutkimuspaikkakunnalla erillisenä kouluyksik-
könä. Ala-asteen kahdessa ESY-opetuksen luokassa oppilaita oli 14, mikä vastasi tutki-
musvuonna alle 0,2 % koko tutkimuspaikkakunnan peruskoulun ala-asteikäisten määrää.
Luku osoittaa, että tunne-elämän tai sosiaalisen sopeutumattomuuden takia erityisopetuk-
seen oli siirretty kovin pieni oppilasryhmä suhteessa yleiseen keskiarvoon. Tutkimusvuo-
tena nimittäin koko valtakunnassa oli ESY-opetukseen siirrettyjä oppilaita 0,52 % perus-
koulun oppilaista (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 259). Lukujen perusteella voidaan
päätellä, että tutkimuskohteena olleen koulun ESY-oppilaiden määrä ala-asteella oli alle
kaksi oppilasta tuhannesta. Tutkimuskohteen oppilaat muodostivat todella marginaalisen
oppilasjoukon, mikä tulee ottaa huomioon tämän tutkimuksen sovelluksissa ja anonymi-
teettiin liittyvässä eettisessä ratkaisussa.

Koulurakennukset sijaitsivat keskeisellä paikalla kunnassa. Sijainti katsottiin toisaalta
hyväksi etenkin koulukuljetusten kannalta, mutta toisaalta huonoksi ratkaisuksi ahtauden
kannalta. Koulun sijaintia perusteltiin mm. sillä, että se oli julkisten liikenneyhteyksien
läheisyydessä, se oli keskeisellä paikalla ja kiinteistö oli jo perinteisesti toiminut kunnan
koulukäytössä. Koulussa opiskeli sekä ala-asteen että yläasteen oppilaita. Ala-asteella oli
kaksi luokkaryhmää: toinen yläluokkalaisia varten ja toinen 3–4-luokkalaisille. Alkuope-
tuksen oppilaita ei koulussa ollut. Yläasteella oli ryhmiä myös koulun alaisuudessa toimi-
vissa pajaluokissa.

Erityiskouluna kiinteistö oli toiminut useita vuosikymmeniä, joten rakennusten kunto
oli jo hieman rapistunut. Kiinteistön pihapiirissä olikin suunnitteilla mittava saneeraus- ja
uudisrakentaminen seuraavaksi vuodeksi. Koulun miljöö ei välttämättä ollut paras mahdol-
linen vilkkaille ja energisille kymmenvuotiaille poikaoppilaille. Tutkimusten mukaan kou-
lulaisen fyysinen ympäristö, keskittymiskyky ja kouluviihtyvyys ovat yhteydessä toisiinsa
(Dahlgren & Szczepanski 1998, 34–35). Yleensä oppilaat viettävät viiden tunnin mittai-
sesta kouluajastaan välitunneilla jopa tunnin, mutta tässä koulussa mahdollisuus mielek-
kääseen välituntitoimintaan oli vähäinen monesta syystä. Pihan pieni koko, leikki- ja rim-
puilutelineiden sekä puiden ja pensaiden puute eivät tuoneet välitunteihin miellyttävyyttä.
Pihaa käyttivät myös yläasteen oppilaat, vaikka välituntiaikoja yritettiin limittää ala- ja ylä-
asteen kesken. Kohderyhmän liikunnalliset tarpeet piti tyydyttää päivän aikana liikuntatuo-
kioilla salissa ja iltapäivisin siirtymällä pois koulun pihasta läheiseen puistoon.
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Leikkitelineet olisivat olleet tärkeitä kouluviihtyvyystekijöitä etenkin ala-asteen oppi-
laille, joilla on luonnostaan suunnata energiaansa ulospäin. Oppilaat joutuivat usein purka-
maan energiaansa kiellettyyn toimintaan, kuten kiipeilyyn tikapuilla ja seinäulokkeilla.
Tästä johtuen oppilaiden spontaania liikkumista piti rajoittaa tai lähteä kokonaan toisaalle,
puistoon tai urheilukentille. Pihan virikkeettömyys ei voinut olla vaikuttamatta oppilaiden
koulumotivaatioon ja viihtymiseen. Toimettomuudella oli taipumus purkautua sitten häirit-
sevänä käyttäytymisenä ympäristöön ja muihin ihmisiin, opettajiin ja oppilaisiin.

Yhdessä rakennuksen seinässä oli koripalloteline, johon isommat oppilaat sulan kauden
aikaan heittelivät palloa. Silloin siihen ei ollut pienemmillä menemistä. Koulun pihassa oli
joskus myös isompia yläasteen oppilaita samaan aikaan salatupakalla, jolloin he tahtoivat
huudella pienemmille. Talvisin piha oli ahdas myös sen takia, että pihassa oli lumitraktorin
työntämä lumivuori, jota voitiin toki hyödyntää pihaleikeissä. Pihan reunamilla säilytettiin
opettajien autoja, jotka veivät juoksentelu- ja pelitilaa lapsilta. Puita ja pensaita ei ollut
pihassa, joka oli korkeiden puisten aitojen ympäröimä suljettu alue.

Koulun toiminta ja tehtävä

Tutkimusvuotena koulun toimintasuunnitelman mukaan
”Opetuksessa painotetaan joustavuutta ja yksilöllistä etenemistä. Opetuksessa
pyritään sirpaletiedoista kokonaisuuksiin. Oppilaalle pyritään asettamaan turval-
liset, selkeät rajat – näin taataan työrauha ja estetään koulukiusaaminen --- olen-
naisena tavoitteena on sosiaalinen kasvu. Koulun ulkopuolisia, kunnan tarjoamia
liikunta- ja kulttuuripalveluja käytetään monipuolisesti ---Opetussuunnitelma on
laadittu yhteiseksi ala- ja yläasteelle. Kouluun tulevalle oppilaalle laaditaan hen-
kilökohtainen opetusjärjestely- ja kuntoutussuunnitelma (HOJKS)”.

Toimintasuunnitelmassa koulun perustehtävä oli tarjota opetusta, jossa olisi etusijalla
oppiminen yksilöllisten taipumusten mukaisesti. Toinen koulun tehtävä oli turvallinen
oppimisympäristö, jossa jokaisella oppilaalla oli vastuulliset rajat. Kolmanneksi koulun
tehtävänä oli sosiaaliseen kasvuun liittyvien taitojen oppiminen. Tavoitteet tuntuivat hie-
noilta, mutta minulle opettaja-tutkijana jäi epäselväksi miten esimerkiksi ”sosiaalista kas-
vua” harjaannutetaan pedagogisesti, eikä tehtäväni ollut urkkia kollegan sosiaalisen kasvat-
tamisen menetelmiä. Neljäntenä koulun tehtävänä oli laatia kullekin oppilaalle henkilökoh-
tainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (vrt. Perusopetuslaki 628/1998 §17).

Vaikka koulumiljöössä oli luokka asteet 3–9, toiminta sujui päällisin puolin ilman suuria
ongelmia ja konflikteja, mutta isot ikäerot eivät voineet olla vaikuttamatta oppilaisiin puo-
lin ja toisin. Kovin oivallisina malleina eivät ylempien luokkien oppilaat myöskään olleet
nuoremmilleen. Opetusnäkemys erosi luonnollisesti yläasteella ja ala-asteella. Koska nuo-
remmille oppilaille ei ollut tehonnut laaja- tai osa-aikainen erityisopetus yleisopetuksessa
ja heidät oli siksi siirretty kokoaikaiseen erityisopetukseen, ei ala-asteenkaan ESY-opetuk-
sessa voitu enää puhua ”ennaltaehkäisevästä opetuksesta” (Haapaniemi 2003, 96–97,
Karppinen 1998, 176, 241). Nuoremmille suunnatun opetuksen sisällössä oli nähtävissä
kuntoutuksellista orientaatiota, mikä ilmeni esimerkiksi opettaja-oppilas suhteessa ja kou-
lun ja kodin yhteistyössä. Oppilaiden tempauksiin suhtauduttiin joustavasti, eikä kaikkiin
lieveilmiöihin puututtu heti kovalla ankaruudella. Erehdyksiä katsottiin usein ymmärtäväi-
sesti ”läpi sormien”. Kotien kanssa tehtiin epävirallista ja moniammatillista yhteistyötä
aktiivisesti (KK). Erityispedagogiikassa kasvatuksellinen kuntoutus on yhdistävänä teki-
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jänä kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen kesken (Haapaniemi 2003, 199, Murto 2002,
64–65). Opetuksella pyrittiin pedagogisilla keinoilla enemmänkin oppilaan ”terapeutti-
seen” auttamiseen ja tukemiseen, koska ala-asteelta oli ehkä vielä joillakin mahdollisuus
palata takaisin yleisopetukseen, mikäli koulun, vapaa-ajan ja perheen asiat olisivat ”osu-
neet kohdalleen”. Tutkimusten mukaan yläasteen yleisopetuksen ns. osa-aikainenkin
ESY-opetus on jo korjaavaa toimintaa (Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2001, 263). Kaikkien
opettajien mielestä tämä ”korjaava toiminta” ei kuitenkaan kuulunut koulun tehtäviin, vaan
”koulu oli opettamista varten” (KK), vaikka oppilaiden häiriintyneisyyden aste oli jokaisen
opettajan ja rehtorin tiedossa. Tässä seikassa tunsin itse olevani enemmän Ruohon, Ihatsun
ja Kuorelahden kannalla.

Koulun toimintakulttuuriin kuului perusopetustyön lisäksi monenlaista oppilashuollol-
lista toimintaa, joka liittyy erityispedagogiseen kuntoutukselliseen orientaatioon. Kuntou-
tuksellisuus toteutuu pedagogisten tukitoimien, oppilashuollon sisältöjen ja HOJKS:n laa-
timisen ja käyttämisen myötä (vrt. Murto 2002, 66). Oppilashuoltoon liittyvissä toimin-
noissa oli havaittu, että tutkimusvuoden syksyllä oppilaiden monilaatuisten ongelmien
käsitteleminen vaati yhä enemmän opettajien aikaan ja resurssia verrattuna aikaisempiin
vuosiin. Laajojen oppilashuoltoryhmien, joihin koko koulun opettajakunta osallistui, olisi
pitänyt kokoontua lähes viikoittain, mikä taas olisi vaikeuttanut varsinaista perustehtävää
eli opettamisen ja kasvatukseen varattua aikaa ja resurssia. Tästä johtuen tutkimusvuonna
aloitettiin pienempien ”operatiivisten” oppilashuoltoryhmien toiminta, jolloin voitiin foku-
soidusti käsitellä tietyn oppilaan koulunkäyntiin, oppimiseen ja kasvuun liittyviä asioita
akuutisti ja tehokkaammin. kuin moniammatillisten isojen oppilashuoltoryhmien kanssa.
Seuraavassa on ote tutkimusvuotena kehitteillä olleesta koulun uudesta toimintasuunnitel-
masta, joka liittyi alustavasti kunnan laajempaan opetustoimen strategiaan 2000-luvulle.

Oppilashuollon tarve on lisääntynyt viuosi vuodelta ja vaatii kouluhenkilöstöltä
entistä enemmän aikaa. Koululla toimii iso oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu
muutaman kerran vuodessa. Iso oppilashuoltoryhmä ei käsittele oppilaskohtaisia
asioita vaan laatii yhteisiä linjauksia, pelisääntöjä. Iso ryhmä laatii myös tarvitta-
essa kannanotot ja esitykset esim. opetuslautakunnalle. Lukuisat pienemmät ope-
ratiiviset oppilashuoltoryhmät tekevät varsinaisen oppilashuoltotyön, johon iso
ryhmä on liian kankea. Pienet ryhmät toimivat hyvin ja pystyvät toimimaan nope-
asti akuuteissa tilanteissa. Ryhmien toimintaa jatketaan entiseen malliin.

Ongelmana nähtiin myös se, että eri ammattikunnat käyttävät erilaista kieltä asioiden ja
ilmiöiden esittämisessä ja tulkinnassa. Verkostoon liittyvillä ammattiauttajilla ja kouluvä-
ellä oli joissakin tapauksissa eriäviä käsityksiä oppilaiden tukemiseen liittyvästä priorisoin-
nista. Muilla ammattihenkilöillä käsitystä lapsen käyttäytymisestä sosiaalisessa tilanteessa
ei välttämättä ollut päässyt syntymään. Toinen vaikeus oli se, että oppilaat ja oppilaiden eri-
tyistarpeet kehittyivät ja muuttuivat lukuvuoden aikana, jolloin käytännön opetussuunnitel-
mien piti olla joustavia. Koulun oppilasaines oli kehittynyt vuosi vuodelta vaativampaan
suuntaan, jolloin strategiassa vaadittiin kuntouttavuutta. Tarkoittiko kuntoutus opetuksel-
lista vai ulkopuolisen tahon suorittamaa kuntoutusta, jäi hieman epäselväksi? Uutena
kokeilumuotona tämän tutkimuksen kokeiluryhmässä oli vanhempainryhmätoiminta
yhdessä perheneuvolan kanssa, mikä oli otettu huomioon koulun toimintasuunnitelmassa:

Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on välillä vaikeaa; opettajan ja sosiaalityönteki-
jän on ollut vaikeaa löytää yhteisiä tavoitteita oppilaan suhteen, näkemykset oppi-
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laan tuen tarpeista ja toimenpiteistä ovat erilaisia. Koulun oppilaista suuri osa ei
enää edusta perinteistä käytöshäiriöisten oppilaiden ryhmää vaan entistä enem-
män oppilailla on psyykkisistä ongelmia, esim. masentuneisuutta. Nämä oppilaat
tarvitsevat ensisijaisesti hoitoa ja kuntoutusta…Oppilaiden tukemiseksi on huomi-
oitava myös oppilaiden vanhemmat, joille kasvatusvastuu ensisijaisesti kuuluu,
koulussa onkin kokeiltu vanhempainryhmiä, mutta tämä toimintamuoto vaatii kui-
tenkin enemmän resurssia…

Tutkimusluokka

Tässä yhteydessä kuvaan tutkimusluokan yleistä opetussuunnitelmallista toimintaa ja
periaatteita koko koulun osana. En tarkastele tässä seikkailu- ja elämyspedagogiikan toi-
mintaperiaatteita. Välitunnit tai tauot oli järjestetty limittäin ja joustavasti siten, etteivät
isommat ja pienemmät oppilaat olleet yhtä aikaa pihalla tai vaihtoehtoisesti salissa esi-
merkiksi sateisina ja kovina pakkaspäivinä. Koulussa pyrittiin huolehtimaan, että
vapaissa tilanteissa oli aina yksi tai kaksi aikuista paikalla, koska oppilailla esiintyi kes-
kittymättömyyttä ja levottomuutta, jotka vapaissa vuorovaikutustilanteissa leimahtivat
arvaamatta. Tapana oli, että isommat oppilaat toistivat samaa pelottelua, mitä he itse oli-
vat kokeneet. Isottelua, nimittelyä ja uhkailua ”turpiin vetämisestä” esiintyi käytävillä ja
luokan oven edustalla, silloin kun opettaja ei ollut lähellä.

Tutkimuksen kohteena olleen luokan toimintaperiaatteena oli ottaa huomioon kunkin
oppilaan oppimisedellytykset ja elämäntilanne. Ensisijaisena tavoitteena oli oppilaan oppi-
velvollisuuden suorittaminen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Toinen opetukseen
limittyvä tehtävä oli kuntouttaminen, jolloin potentiaaliset tapaukset olisivat voineet kun-
toutua ja vahvistua emotionaalisesti ja sosiaalisesti siinä määrin, että siirtyminen yleisope-
tukseen olisi ollut mahdollista. Opetuksellisen kuntouttamisen menetelmänä tässä tutki-
muksessa oli seikkailu- ja elämyspedagogiikan sovellus. Tutkimusluokasta kolme oppi-
lasta pääsikin siirtymään yleisopetukseen seuraavana syksynä. Kolmas toimintamuoto oli
vanhempien aktivoiminen ja voimauttaminen omassa kasvatustehtävässään (vrt. Siitonen
1999, Naukkarinen 1999, 248). Tämä toiminta toteutui käytännössä tutkimusvuoden
aikana siten, että pidin vanhemmille ns. vanhempainryhmän iltoja yhdessä paikkakunnan
perheneuvolan psykologin ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteensä 11 kertaa.

Koska oppilaita oli ”vain” kuusi, opettajana minun oli jokseenkin helppo tuntea kunkin
oppilaan henkiset, sosiaaliset ja fyysiset resurssit ja tilanteet. Oppilasryhmä oli kuitenkin
erittäin heterogeeninen ja varsinaisten käytöshäiriöiden ja tarkkaavaisuuden ongelmien
ohella lähes kaikilla oppilailla oli samanaikaisesti muita henkilökohtaisia, vuorovaikutus
tai perheongelmia. Luokassa oli kolmannen ja neljännen vuosikurssin oppilaita, joista
jokainen opiskeli oman kestävyytensä ja kykynsä tahdissa.

Työskentely luokassa oli aamupäivisin suurimmaksi osaksi opettajajohtoista, joustavaa
ja eriyttävää. Opettajan tuki oli jokaisen oppilaan saatavilla. Luokan oppilaiden lukujärjes-
tyksessä oli viikkotunteja 23, kuten Perusopetuslain 3 § määrää.19 Koska kyseessä oli
yhdysluokka, osa oppilaista opiskeli kolmannen vuosikurssin mukaisesti ja osa neljännen
vuosikurssin mukaisesti eri oppiaineita. Lukujärjestyksen sitovuus oli kytkeytynyt pääasi-

19. Virallisen lukujärjestyksen mukaisesti viikossa oli seuraavia oppiaineita: äidinkieltä kuusi tuntia, matematiik-
kaa neljä tuntia, englantia kaksi tuntia, ympäristö/luonnontietoa kaksi tuntia, teknistä käsityötä kaksi tuntia,
liikuntaa kaksi tuntia, musiikkia kaksi tuntia, kuvaamataitoa kaksi tuntia ja uskontoa yksi tunti.
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assa vain koulun ruokatuntiin, joka pidettiin päivittäin kello 10.30–11.00 sekä siihen, että
teknisen käsityön tunnit oli pidettävä torstaiaamuna kello 8–10.30. Koulun välituntikult-
tuuri oli joustava eli tutkimusluokan oppilailla oli mahdollisuus pitää välitunnit silloin kun
tauon paikka sopi luokan opiskelutilanteisiin. Monesti välitunnit olivat lyhyitä taukoja
salissa tai pihassa, josta taas oppilaat kiiruhtivat omaa turvalliseen luokkaansa jatkamaan
tehtäviä ja opintojaan.

Yleistä opetussuunnitelman osaa noudatettiin kunkin oppilaan oppimisedellytysten
mukaisesti päivittäin (vrt. Haapaniemi 2003, 149). Yleensä kokeiluluokan aikataulu raken-
tui siten, että aamupäivisin oli ”perinteistä” luokkaopetusta kello 8–10.30, sitten oli puolen
tunnin ruokatunti, jonka jälkeen luokka opiskeli vaihtoehtoisella, ”ei-perinteisellä” tavalla
asioita ja ilmiöitä. Toiminta noudatti sovellettua kokonaisopetuksen periaatetta (vrt. ”höl-
lennetty” kokonaisopetus) (Salo 1948, 225–226). Irrallisten ainejakoisten oppiaineiden
lisäksi opetuksessa oli eheyttävä elämän hallinnan ja ihmisenä kasvamisen osa-alue, aihe-
kokonaisuus. Tätä elämänkehää eli aihekokonaisuutta toteutettiin pääasiassa seikkailu- ja
elämyspedagogiikan avulla. Tavoitteena oli luoda kasvuympäristö, joka tuki yksilöllisyy-
den ja terveen itsetunnon sekä tasa-arvon ja suvaitsevuuteen pohjautuvaa yhteisöllisyyden
kehittymistä. (vrt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 16).

3.4 Tiedonhankintamenetelmät

Tutkimusvuoteen kuului yhteensä 18 viikkoa syyslukukaudella (viikot 33–50) ja 20 viik-
koa kevätlukukaudella (viikot 1–20). En kuvaa prosessia pikkutarkasti, esimerkiksi mitä,
millaista tai miten ulkoilmaseikkailua kunkin päivän tai viikon aikana toteutettiin, vaan
olen keskittynyt niihin huomioihin ja tutkimustuloksiin, jotka liittyivät seikkailu- ja elä-
myspedagogiikan menetelmän osalta sisältöön, ympäristöön, jatkuvuuteen, integrointiin
ja ohjaamiseen. Toiminnan tarkastelussa kiinnitän huomiota aineistosta nouseviin teemoi-
hin, joiden perusteella kohdistan mielenkiinnon ensimmäiseksi opetuksen sisältöön (toi-
mintojen määrä, laatu, kesto, tyypit) eli miten toimintaa toteutetaan ja millä keinoilla
seikkailuelämykset saadaan oppimisen kokemuksiksi. Toiseksi seuraan toiminnan ympä-
ristöä, sijaintia ja paikkoja, joissa seikkailua toteutettiin (erämaa, kaupunki, luonto, sali
tai sisätila). Kolmanneksi käsittelen jatkuvuutta, siirtovaikutusta ja reflektiota – josta voi-
daan käyttää myös määritelmää pohdinta, review tai debriefing – arkiseen elämään eli
miten seikkailusta voidaan saada looginen prosessi, josta kasvu, oppi ja hyöty siirtyvät
arkielämään. Neljänneksi tarkastelen kokemusten integrointia koulun opetussuunnitel-
maan ja muihin oppiaineisiin ja lopuksi kiinnitän huomiota ”opettamisen” ja ohjauksen
tyyleihin ja ohjaustekniikkoihin, joissa otetaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, ikä,
lukumäärä sekä ryhmän tarpeet, vahvuudet tai puutteet.

Kuvailen seikkailu- ja elämyspedagogisen opetuksen toteutumista lukuvuoden aikana
edellä mainittujen osa-alueiden mukaisesti. Jotta lukija voi seurata kohtuudella prosessin
etenemistä ja sisältöjä, liitän seurannan elävöittämiseksi kuvailuun lainauksia muistiinpa-
noistani, jotka olin merkinnyt kenttäkirjaan (KK) (liite 2.). Rakennan tarkastelun etenemi-
sen teemallisen tarkastelun mukaan. Käytän tarkastelussa sekä tiheää eli rikasta että ohutta
kuvailua (vrt. Dey 1996, 31, 266). Ohuen kuvauksen avulla oletan pitkäkestoisesta opetus-
menetelmästä peilautuvan kattavan kokonaiskuvan, jolloin en pyri kertomaan kaikkia kent-
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täkirjan muistiinmerkintöjäni aivan ”viimeistä piirtoa myöten”. Tiheän kuvauksen avulla
etnografikko puolestaan pyrkii paljastamaan monikerroksisia sosiaalisia tarkoitteita, jotka
luonnollisessa ympäristössä ilmenevät mitä erilaisimmissa tilanteissa ja tapahtumissa
(Denzin 1978, 33). Kenttäkirjan merkinnät erilaisista seikkailu- ja elämyspedagogiikan
sisällöistä ja metodeista oli hyvä raportoida tarkasti ja kriittisesti. Myös havainnot oppilai-
den eleistä, sanoista ja yksilöllisestä käyttäytymisestä sekä yhteistyöstä suhteessa seikkai-
lulliseen toimintaan olivat tiheän kuvauksen kohteena. Aloitin etnografisen tutkimuksen
käytännön osuuden heti ensimmäisenä koulupäivänä, vaikka tuolloin varsinainen seik-
kailu- ja elämyspedagogiikan toiminta ei ollut kuin suunnitteluasteella. Kuitenkin havain-
tojen ja muistiinpanojen teko auttoi tunnistamaan heti alussa, millaisen ryhmän kanssa olin
tekemisissä ja millaista seikkailutoimintaa tälle ryhmälle olisi mahdollista toteuttaa. Alusta
alkaen pyrin noudattamaan etnografisen metodin periaatteita luonnollisuuden, kontekstisi-
donnaisuuden, holistisuuden, dynaamisuuden, kuvailevuuden ja tulkitsevuuden osilta (vrt.
Syrjäläinen 1990, 16).

Tutkimusprosessin etenemisessä vaihtelivat eri käytännön toimenpiteiden jaksot: suun-
nittelu – toiminta – keskustelu – palaute – toiminta – haastattelu – uusi suunnittelu – uusi
toiminta jne. (vrt. Kemmis & Taggart 2000, 567). Prosessia voi luonnehtia eräänlaiseksi
opettajatutkijan oppimisprosessiksi, jossa koko tutkimuksen ajan pyrittiin kasvattamaan
opettajatutkijan tietoisuutta tarkasteltavasta ilmiöstä ja joka voitiin kuvata jatkuvaksi,
kehittyväksi ymmärryksen spiraaliksi (Kiviniemi 1999, 74–75). Seikkailu- ja elämyspeda-
gogisen käytännön opetustoiminnan ja teorian yhteennivomisesta voidaan käyttää nimi-
tystä pedagogis-hermeneuttinen tulkintakehä (Pädagogisch-hermeneutische Zirkel), joka
muistuttaa em. toimintatutkimuksen spiraalia (vrt. Homfeldt 1995, 234, ks. tämän raportin
luku 2.6). Käytännön toimintatutkimuksen prosessi on avoin, eikä se useinkaan etene sel-
keässä, syklisessä järjestyksessä, vaan eri osa-alueet pikemminkin limittyvät ja menevät
toistensa kanssa päällekkäin (Kiviniemi 1999, 66–68). Näin tapahtui tässäkin tutkimuk-
sessa. Toimintasykleihin liittyneet muuttujat, esimerkiksi useamman vanhempainryhmän
kokousten palautteet, kehitelmät, suunnitelmat ja raportoinnit rajattiin tutkimuksen ulko-
puolelle, mikä ehkä heikentää toimintatutkimuksen spiraalisuuden ja progressiivisuuden
ymmärtämistä (vrt. Carr & Kemmis 1986, 186). Tutkimuksen suunnitteluun kuuluvana
osana oli myös kirjallisuuteen tutustuminen, jonka perusteella seikkailu- ja elämyspedago-
ginen menetelmä alkoi hahmottua ja jäntevöityä suhteessa kohderyhmään.

Monipuolisia aineisto-, tutkija-, teoriakokonaisuuksia sekä erilaisia metodologisia
(data-, investigator-, theory-, methodological triangulation) tapoja kutsutaan triangulaati-
oksi (Denzin 1978). Data eli tutkimusaineiston triangulaatiossa pyritään tuottamaan tietoa
monista lähteistä ja tilanteista sekä ajallisesti useammassa jaksossa. Tutkijatriangulaatiossa
käytetään useampaa kuin yhtä tutkijaa, kun taas teoriatriangulaatio tarkoittaa eri teoreettis-
ten näkemysten ja perspektiivien käyttämistä tutkimuksen tulosten analyysissä. Tieteen
metodia käsittelevä triangulaatio kohdistuu erilaisten metodien käyttöön tutkittaessa yhtä
tiettyä ongelmaa (Denzin 1978, Janesick 2000 mukaan, 391–392). Nykyajan monilaatui-
sissa tutkimusotteissa käytetään yhä useammin käsitteen trianguloida sijasta kristallisoida
-termiä (crystallization), jonka mukaan on olemassa kolmen näkökulman lisäksi usempia-
kin tapoja lähestyä maailmaa ja todellisuutta. Kristallisaatio dekonstruoi traditionaalisen
validiteetti-idean, jolloin ei ole olemassa yhtä totuutta vaan syvällinen, kompleksinen,
omintakeinen ymmärrys aiheesta. (Richardson 2000, 934.) Kristallisaatio muodostaa
uudenlaisen käsityksen ”tasogeometriasta uuteen fysiikkaan” eli siinä tunnistetaan useita
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mahdollisia tosiasiallisia näkemyksiä lähestyä sosiaalista maailmaa. Se, mitä kristallista
peilautuu riippuu miten siihen katsotaan, miten sitä käsitellään valossa tai varjossa. (Jan-
esick 2000, 392.)

Aineiston keruussa noudatin aineistokristallisaatiota tai -triangulaatiota eli keräsin eri
menetelmillä erilaisia kenttämateriaaleja- ja aineistoja koko lukuvuoden. En kuitenkaan
noudattanut kohteesta strukturoitua, systemaattista havainnointia tai systemaattista sur-
vey-tekniikkaa (Syrjäläinen 1994, 73). Pääasialliset aineistonkeruumetodit olivat a) osal-
listuva havainnointi, joista tein muistiinpanot ja b) haastattelut.

Muita, vähemmän systemaattisia menetelmiä olivat arkiset keskustelut, dokumenttien,
kuten kunnan opetustoimenstrategian ja koulun toimintasuunnitelman otteiden, oppilaskor-
tistojen, siirtopapereiden, lausuntojen tutkiskelu, oppilaiden tuotosten, piirrosten, kirjoitus-
ten ja tehtävien tutkiminen sekä käyttäytymiseen, kielenkäyttöön ja sanalliseen ja ei-sanal-
liseen vuorovaikutukseen liittyvien ilmiöiden tarkkailu seikkailu- ja elämyspedagogisen
toiminnan aikana. Mielestäni ne kuitenkin lisäsivät ymmärtämystäni ja toivat joka päivä
uutta tietoa. Yksi tapa syventää oppilaista saatua tietoa oli keskustelut huoltajien kanssa
heidän lapsistaan lukuisia kertoja vuoden aikana. Kaikki huoltajat eivät olleet kiinnostu-
neita haastattelusta, jossa käsiteltiin heidän lapsensa tilannetta, koulutaustoja tai käyttäyty-
misen ja oppimisen ongelmia sekä koulussa toteutettua menetelmää ja kokemuksia. Nämä
haastattelut olen kirjoittanut puhtaaksi, mutta en ole niitä sisällyttänyt tämän tutkimuksen
aineistoksi kuin niiltä osin kun ne tukivat tutkimuksen aihetta.

Keskustelin lukuisissa kouluhenkilökunnan ja oppilashuoltoryhmien kokouksissa oppi-
laistani ja sain paljon lisätietoa ja valaistusta, jotka auttoivat minua ymmärtämään monia
epäselviä asioita. Lisäksi otin aluksi paljon valokuvia ja käytin vuoden aikana muutamia
kertoja videokameraa autenttisten tilanteiden tallentamisessa myöhempää käyttöä varten.
Päätin kuitenkin olla käyttämättä kuvia oppilaiden intimiteetin suojaamiseksi. Ne toki
valaisivat paljon tausta-analyysia ja tulkintaa.

Kenttätyön aikana kävin lukuisia keskusteluja kohderyhmän oppilaiden, heidän huolta-
jiensa, tukihenkilöiden, sosiaalityöntekijöiden, terapeuttien, lääkäreiden, koulukuraattorin
sekä kouluyhteisöön kuuluneiden kollegoiden ja muun kouluväen kanssa. Tutkijan roolini
peittyi lähes aina opettajan rooliin, joten keskusteluja oli vaivatonta käydä eri tilanteissa.
Ongelmallisinta oli päästä oppilaiden syvällisempiin tietoihin käsiksi, esimerkiksi oppilai-
den asioita hoitavien lääkäreiden tai sosiaalityöntekijöiden kanssa käymät keskustelut oli-
vat rajoittuneita eettisistä syistä johtuen. Yleensä tällaiset tiedot olivat ”varmistusten var-
mistuksia”, eivätkä siten vaikuttaneet tutkimuksen aineiston laatuun tai tutkimuksen kan-
nalta tietoihin. Tutkijan ja opettajan roolien assimilaatio oli ratkaiseva helpotus etnografi-
sen tutkimusotteen onnistumisen kannalta, eikä tutkijan roolin korostaminen olisi ollut tar-
koituksenmukaista arkipäivän kouluyhteisössä. Itselleni tämä ”rooliristiriita” toi päinvas-
toin valppautta ja terävyyttä aineiston keruuvaiheessa.

Muutamien ”avaininformanttien” kanssa kävin tiivistä keskustelua puhelimitse ja lukui-
sia kertoja koulupäivien aikana tai niiden jälkeen. Sivusimme usein seikkailu- ja elämys-
pedagogiikan menetelmää, jota keskusteluissamme en halunnut korostaa. Puhuimme ”luo-
kan toiminnasta”, koska seikkailukasvatus ei varsinaisesti ollut vielä silloin kovinkaan tun-
nettu ilmiö. Pyysin oppilaiden isiä myös mukaan seikkailuretkille, jolloin epävirallisissa
olosuhteissa tapahtuneet keskustelut ja pohdiskelut yhdessä vanhempien kanssa paljastivat
aivan uusia ulottuvuuksia oppilaista. Näistä keskusteluista merkitsin muistiin tutkimukseni
kannalta oleelliset viittaukset.
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Vanhempien keskustelujen pääteemat olivat oman lapsen oppimisen kokemukset, oman
lapsen kasvun kokemukset, käsitykset seikkailullis-elämyksellisestä opetusmenetelmästä
ja käsitykset oman lapsen käyttäytymisestä ja kehittymisestä yksilönä ja ryhmän jäsenenä.
Lisäksi huoltajien keskusteluissa muodostui yhdeksi teemaksi kenttävuoden aikana toteu-
tetun vanhempainryhmän merkitys kasvatuksen tukijana. Näiden ilmiöiden kuvaamista en
ottanut kuitenkaan tämän tutkimuksen tehtäviksi, mutta ne auttoivat minua tutkijana
ymmärtämään tapahtumien taustoja.

Opettaja-tutkijana pääsin käsiksi siirtopapereihin. Näitä ensikäden dokumentteja olivat
oppilaskortit, opettajien lausunnot, koululääkäreiden lausunnot, lastenpsykiatrisen henki-
löstön lausunnot, erityisopetuksen laatu ja määrä ja erityisluokalle siirtämiseen liittyvät
paperit. Oppilaskorteista sain paljon informaatiota kotitaustoista ja kouluhistoriasta. Kou-
luhistoria oli helppo tarkistaa ja tarvittaessa selvittää esimerkiksi edellisen koulun opettajan
kanssa keskustelemalla henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Kuitenkaan kou-
lunaloitusta edeltäneeseen historiaan en voinut tutkijana palata, koska kouluilla oleva
dokumenttiaineisto käsittää vain kouluun liittyvän aineiston, ei esimerkiksi päiväkodeissa
tai lastentarhoissa vietettyjen vuosien historiaa. Tällä aineistolla olisi toki ollut
tausta-aineistona oma arvonsa tutkimushetkellä ilmenneen olemassaolon ja sosiaalisen
todellisuuden ymmärtämisessä.

Koulun arkipäivään liittyvät tuotokset, piirrokset, kirjoitukset, tekstit, tietokonetekstit,
ym. kirjallinen materiaali oli myös helposti saatavissa tutkimusaineistoksi ja dokumentaa-
risiksi täydentäjiksi silloin, kun ne näyttivät olevan vähänkään kiinnostavia tutkimuksen
ongelmien kannalta (liitteet 4, 5 ja 6).

Materiaalia kerääntyi tätä tutkimusraporttia ajatellen todellakin yli tarpeen, mutta koska
etnografinen tutkimus on dynaamista, jatkuvasti elävää ja muuttuvaa tuntui siltä, että
aineistoa on parempi olla runsaasti kuin liian vähän. Ylimääräisen materiaalin ”haalimista
voi välttää vain tarkentamalla jatkuvasti ja tarmokkaasti omaa tutkimustehtäväänsä” (Syr-
jäläinen 1994, 83–84).

Tutkimusaineistoa on kertynyt runsaasti opettajan päiväkirjasta (123 sivua), oppilaiden
tuotoksista oppimateriaaleista ja kirjoitelmista (59 sivua), kenttäkirjasta (56 sivua) ja oppi-
laita koskevista kouludokumenteista (35 sivua). Tutkimusaineistoa ovat myös seikkailu- ja
elämyspedagogiikkaan liittyvä kirjallisuus (pääasiassa saksan- ja englanninkielinen), läh-
demateriaali sekä kotimaisten ja kansainvälisten seminaarikokousten kokemuksellinen ja
kirjallinen materiaali. Haastattelut on nauhoitettu ja niistä on kertynyt 60 minuutin nauhoja
10 kappaletta. Tutkimuksen kannalta kaikki olennaiset nauhoitukset olen kirjoittanut
sanasta sanaan. Kuitenkaan esimerkiksi kaikkia vanhempien haastatteluja en kirjoittanut
sanalliseen muotoon paperille, koska katsoin etteivät ne lisänneet tutkimuksen kannalta tär-
keätä informaatiota. Siitä huolimatta litteroitua nauhoitustekstiä on 28 sivua. Aineisto on
merkitty koodien ja päivämäärien mukaan ja se on tutkijan hallussa.

3.4.1 Osallistuva havainnointi

Osallistuva havainnointi on kenttätyömenetelmä, jossa yhdistyvät samanaikaisesti doku-
menttien analyysi, osallistujien haastattelu, suora osallistuminen ja havainnointi sekä
itsensä sisäinen tarkkailu ”a field strategy which simultaneously combines document
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anlysis, interviewing of respondents and informants, direct participation and observa-
tion, and introspection.” (Denzin 1978, 183).

Etnografisen aineiston tuottamisessa osallistuva havainnointi on tyypillisin aineiston
keruumenetelmä. Etnografista tutkijaa nimitetään osallistuvaksi havainnoijaksi, koska pää-
asiallisin väline aineistonkeräyksessä on itse tutkija. (Kullberg 2000, 65.) Observointia eli
havainnointia pidetään merkittävimpänä tutkimusmetodien kivijalkana sosiaali- ja käyttäy-
tymistieteissä. Eleiden ja liikkeiden havainnointia käytetään suorien haastattelujen täyden-
tämiseen. (Angrosino & Mays de Pérez 2000, 673.)

Werner & Schopfle (1987, 262–264) ovat selkiyttäneet etnografisen osallistuvan
havainnoinnin systemaattisuutta seuraavasti. He jakavat luonnollisessa tilanteessa tapahtu-
van osallistuvan havaintometodin kolmeen prosessiin, joiden kuluessa kohteena olevan
sosiaalisen ryhmän ymmärtämisen taso syvenee. Systeemin ensimmäisessä vaiheessa
toteutetaan ”deskriptiivistä observaatiota”, jolloin tarkkaillaan aikomuksia ja tarkoituksia,
havainnoidaan siis kaikkea. Aluksi tutkija asennoituu etnografiseen kohteeseen lapselli-
sella tietämättömyydellä, kunnes hän vähitellen ymmärtää kulttuurin oleellisia merkityk-
siä.

Toinen vaihe johtaa ”fokusoituun observaatioon”, jossa tietyt epäoleelliset asiat siirre-
tään syrjään. Tämä vaihe vaatii välttämättä haastattelua, koska kohteen sisältäpäin tuleva
luonteenlaatu paljastuu ohjaten tutkijaa oivaltamaan ja tekemään itselleen tärkeät johtopää-
tökset kulttuurista. Fokusoitu havainnointi yleensä keskittyy tarkkailemaan järkeviä ryh-
mätoimintoihin, esimerkiksi uskonnollisia toimituksia, luokkahuoneohjausta tai poliittisia
vaaleja.

Kolmas havainnointitaso on systemaattisin ja kohdistuu ”selektiiviseen observointiin”,
jossa etnografinen tutkija keskittyy eri tyyppisten toimintojen määritteisiin tai sisältöeroi-
hin, kuten esimerkiksi eroihin luokan kielenopetuksen ja sosiaalitieteiden opetuksen välillä
(emt., 264).

Tässä tutkimuksessa osallistuva observointi tarkoitti osallistumista opetukseen ja kaik-
keen toimintaan luokkakulttuurissa, koska tutkijan ja opettajan roolia ei ollut kovinkaan
helppo erottaa toisistaan luokkatilanteessa tai esimerkiksi toiminnoissa luokkahuoneen
ulkopuolella.

Seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan toiminnan observointi tapahtui lähes aina
ulkona, mikä aiheutti ongelmia ilmiöiden ja tapahtumien muistiin merkitsemisessä. Usein
tuntui siltä, että seikkailutapahtumien kirjaaminen ylös olisi ollut vääryys, koska niin koko-
naisvaltaisia tapahtumia oli todella vaikea kirjoittaa ylös lyhyesti. Mukana olisi pitänyt jat-
kuvasti olla vähintään äänityslaite tai videokamera. Käytännössä ei liene aina mahdollista
samanaikaisesti kirjoittaa muistiin ja toteuttaa opetustehtävää. Toisaalta katson kokonai-
suutta niin, että seikkailutapahtumia oli vuoden aikana niin paljon, että pienistä seikkailu-
tapahtumien observointipalasista sain koottua kohtuullisen kokonaiskuvauksen tutkimus-
tani varten.

Aluksi tarkkailin seikkailutoimintaa yleisellä tasolla sitten aloin fokusoitua ja kiinnittää
huomiota spesifeihin ilmiöihin kuten sisältöön (toimintojen määrä, laatu, kesto, tyypit) ja
miten toimintaa toteutetaan ja millä keinoilla seikkailuelämykset saadaan oppimisen koke-
muksiksi tai miten kokemukset hyödyttävät sosiaalista kasvua tai minäkuvan kehittymistä.
Toiseksi seurasin toiminnan ympäristöä, sijaintia ja paikkoja, joissa seikkailua toteutettiin.
Kolmanneksi jatkuvuutta ja siirtovaikutusta arkiseen elämään eli miten seikkailusta voi-
daan saada looginen prosessi, josta hyöty ja oppi siirtyy arkielämään. Neljänneksi tarkas-



92
telin kokemusten integrointia koulun opetussuunnitelmaan ja muihin oppiaineisiin. Viiden-
neksi oli tarkoitus havainnoida toiminnan ”opettamisen” ja ohjauksen tyylejä ja ohjastek-
niikoita ja sitä, miten otetaan huomioon oppilaiden erityistarpeet ja ikä sekä ryhmän tar-
peet, vahvuudet tai puutteet. (Priest 1999, 16.)

Osallistuva havainnointi noudatteli edellä mainittua kolmivaiheista systeemiä: deskrip-
tiivinen kaiken kuvailu – fokusoituminen tiettyyn kiinnostuksen kohteeseen – selektiivinen
toimintojen määrittely ja sisältöjen tarkastelu, joiden aikana itse tutkimustehtävä alkoi
muotoutua ja selkiintyä. Haastattelujen teemat selkiintyivät observoinnin edetessä, jolloin
olin kiinnostunut saamaan tarkennusta ensinnäkin tietyistä oppilaiden erityistarpeista ja
-piirteistä, arvioita menetelmästä sekä käsityksiä ja kokemuksia seikkailusta koulussa. Pro-
sessin aikana tein jatkuvasti deskriptiivisiä, fokusoituja ja selektiivisiä kenttämuistiinpa-
noja, joita kävin myöhemmin läpi lukien ja alustavasti reflektoiden sekä laatien itselleni
välianalyysejä kirjoittamalla muistiinpanoista hahmotelmia varsinaista lopullista analyysia
varten.

Kenttämuistiinpanot havainnoista kirjasin kenttäkirjaan jokaiselta päivältä. Merkitsin
kenttäkirjaani lyhyesti jokaisen päivän tapahtumat, oleelliset tilanteet ja erikoisuudet, jotka
liittyivät menetelmän toteutukseen (vrt. Priest 1999, 16–17). Tässä vaiheessa en kuitenkaan
kirjoittanut niitä lauseiksi tai pitemmäksi tekstiksi. Jokaisen viikon lopuksi kirjoitin yhteen-
vedon näistä päivittäisistä tapahtumista, jolloin tässä tapahtui jo alustavaa aineiston analyy-
siä. Keskityin viikoittaisessa yhteenvedossa tarkastelemaan seikkailun ja elämysten käyt-
töä opetuksessa, seikkailullisen toiminnan aikana sattuneita erikoisia tapahtumia ja kriitti-
siä käsityksiäni menetelmästä, mikä oli järkevää tutkimustehtävänkin kannalta. Alkuperäi-
siä kenttäkirjadokumentteja en liitä luottamuksellisista syistä tämän tutkimusraportin liit-
teiksi, koska kenttäkirjan tapahtumapaikat, -ajat ja nimet ovat alkuperäisiä (ks. esimerkit
liitteistä 1–7).

Tämä viikkotarinoiden koonti palautti mahdollisuuden ristiinvalidiointiin eli aineisto-
kentässä liikkumiseen johdonmukaisesti ja loogisesti, koska viikot ja tapahtumat oli mer-
kitty selkeästi numeroilla, Tästä kenttäkirjasta muodostui tutkimukseni selkäranka, johon
pystyin aina turvautumaan kronologisen prosessin aikana.

Kenttäpäiväkirjan havainnot kirjoitin viikoittain tutkimusvuonna tarinaksi päiväkirjaani
(liite 2.). Myöhemmin kirjoitin tarinoista jo alustavaa analyysia. Havainnot olivat siis teks-
tin muodossa ja tekstiä oli kymmeniä sivuja, joten aineistoa piti koodata ja jäntevöittää teh-
tävän mukaisesti. Olin valinnut seikkailu- ja elämyspedagogiikan tarkastelun luokiksi seit-
semän ydinkohtaa, joihin halusin saada vastaukset observoinnilla ja niiden teemoilla. Käy-
tin avuksi ”leikkaa ja liimaa” -toimenpidettä. Ripustin työhuoneeni seinälle, riittävän kor-
kealle, valkeita julisteita, joissa kussakin oli menetelmän seurantaan liittyvän (Priest 1999,
16) ydinalueen otsikko: ”sisältö”, ”ympäristö”, ”johtaminen”, ”integrointi” jne. Nyt otin
tulostettujen kenttämuistiinpanojen tietyn aiheen, kuvauksen tai koodausteeman, leikkasin
irti ja liimasin tekstin kokonaisuudessaan otsikon alle julisteeseen. Näin toimien sain ”seit-
semään mittariin” eli menetelmän tarkastelussa huomioitaviin seikkoihin laadukkaat –
tosin pitkät ja rönsyilevät – vastaukset, joita en olisi voinut tilastollisesti tai määrällisesti
kuvitellakaan saavani. Näistä runsassanaisista teksteistä kirjoitin oleellisia pääkohtia ja
lyhennelmiä teemoiksi, joista pystyin aloittamaan raportin kirjoittamisen. Mikäli samat tee-
mat toistuivat en kirjoittanut kaikkia, vaan otin kuvaavia teema-alueita raporttiin. Usein
pääteemojen sisällä oli lukuisia alateemoja tai kategorioita, koska tutkimuksen aiheena oli
kokonaisvaltainen opetusmenetelmä. Kontekstin seikkailu- ja elämyspedagogiikan teori-
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aan ymmärsi vasta, kun sen riittävän useasti luki läpi, muisteli ja pohdiskeli kutakin elettyä
ja koettua tilannetta muutaman vuoden takaa.

3.4.2 Haastattelu

Alasuutarin (1999, 269–270) mukaan etnografisessa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön
analysointi etenee aineiston keräämisen kanssa rintarinnan, niin että olettamuksien testaa-
minen myös ohjaa uuden aineiston keräämistä. Aluksi vain tehdään huomioita ja kirja-
taan vaikutelmia, tarkastellaan havaintoja ja aineistoja avoimin silmin, mahdollisimman
monesta näkökulmasta. Kun sitten löytyy kysymyksiä ja niiden pohjalta kehitettyjä erilai-
sia, alustavia hypoteeseja, kysymyksiin etsitään vastauksia keräämällä niitä valottavaa
aineistoa, ja hypoteeseja testataan tämän uuden aineiston avulla. Kenttätyössä tällainen
hypoteesien testaaminen on usein sitä, että pyritään muotoilemaan sellaisia informan-
teille esitettäviä kysymyksiä, joiden vastauksia voi käyttää aineistona arvioitaessa hypo-
teesien pitävyyttä. Tässä on kuitenkin varottava sekoittamasta toisiinsa haastattelussa esi-
tettävää kysymystä ja tutkimuksellista kysymystä, koska yhteiskuntatieteellinen selittämi-
nen liikkuu aina astetta asioiden arkisen käytännön itsestäänselvyyksiin, tarkastellaan
niitä selitystä vaativina ”esineinä”. Selittäminen voi esimerkiksi perustua niiden merki-
tysulottuvuuksien tai merkitysrakenteiden eksplikoimiseen, joiden puitteissa asiata tule-
vat käytännön tasolla ymmärrettyä, ja jotka myös tekevät konfliktien ja erimielisyyksien
rintamalinjat ymmärrettäviksi. Alasuutarin mielestä tutkijan ja hänen informanttiensa
puheet ja pohdinnat askartelevat siis erilaisten kysymysten parissa: informantit kertovat,
mitä tarkoittavat, tai tulkitsevat muiden tarkoitusperiä, kun tutkija taas tutkii näitä
puheita, tilanteita ja tulkintoja eksplikoidakseen ne kulttuuriset ennakkoehdot, joiden
puitteissa praktinen toiminta on mahdollista.

Haastattelin oppilaita lukuvuoden aikana kolme kertaa: syyslukukauden lopussa, kevät-
talvella ja kevätlukukauden eli kouluvuoden lopussa. Oppilaita haastattelin etnografiseen
tutkimusotteeseen liittyen ns. ei-strukturoidun tai puolistrukturoidun teemahaastattelun
periaatteella yksilöittäin ja ryhmissä. Haastattelut rakentuivat osallistuvan havainnoinnin
tuomien aihepiirien perustalle, joihin halusin saada tarkennuksia ja syvempää merkitystä.
Ryhmähaastattelua käytetään yleensä silloin, kun kyseessä on tarkoin kohdennettu ryhmä,
jolloin haastattelija pyrkii saamaan tietyn ryhmän kuvauksia esimerkiksi jostakin metodo-
logisesta kokeilusta, tarkentaakseen tutkimusongelmaan liittyviä seikkoja tai löytääkseen
ryhmästä soveliaat avaininformantit. Ryhmässä toteutetuilla haastatteluilla voidaan myös
päästä selville erityisten tapahtumien kulusta tai ryhmän kokemuksista tietyissä tilanteissa.
Niitä voidaan myös sisällyttää aineistotriangulatioon erilaisten aineistonkeruumenetelmien
yhteydessä.(Fontana & Frey 2000, 651–652.)

Haastatteluaineiston alustava järjestely perustui haastattelujen ja keskustelujen teemoi-
hin sekä kenttämuistiinpanoista nousseisiin teemoihin. Oppilaiden haastattelujen päätee-
mat olivat: a) oppimisen kokemukset b) oppilaiden kokemukset omasta kehittymisestään
c) opetusmenetelmän kokemukset ja d) käsitykset omasta kehittymisestä ja käyttäytymi-
sestä ryhmässä. Oppilaiden haastatteluissa käsittelimme: arviota omasta tilanteesta ja käyt-
täytymistä koulussa, yleistä suhtautumista koulunkäyntiin, yleisiä oppimisen kokemuksia,
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persoonallisen kasvun kokemuksia, pohdintoja seikkailulliselämyksellisestä opetuksesta,
seikkailulliselämyksellisiä merkityksiä itselle yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Haastattelu oli pyrkimystä kielellisesti hankkia yksilöllisistä oppilaan ja seikkailutapah-
tumaan liittyvistä implisiittisistä kokemuksista eksplisiittisiä. Toimintaa tarkasteltiin seik-
kailutyyppisen opetukseen liittyvien kolmen siirtovaikutuksen eli erityisen (taidot, tiedot,
tavat, assosiaatiot), ei-erityisen (periaatteet, asenteet) ja metaforisen (taitojen ja tietojen
analoginen yhteys samansuuntaisiin prosesseihin) siirtovaikutuksen näkökulmista (vrt.
tässä tutkimuksessa luku 2.3.5, Gass 1991, 6). Edellä mainittujen siirtovaikutusten näkö-
kulmista pyrittiin saamaan selvyys siitä mitä, millaisina ja miten oppilaat kokivat seikkai-
lutapahtuman ensinnäkin muotona (tässä-ja-nyt-tilanteet ja yksittäiset konkreettiset tapah-
tumat) ja toiseksi merkityksenä eli pohdiskeluna toiminnan ja ympäristön ilmiöihin, seura-
uksiin ja arvoihin. Kolmas tarkastelunäkemys liittyi asioiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen
eli metakognitiiviseen taitoon soveltaa oppimiaan asioita erilaisiin elämäntilanteisiin (vrt.
von Wright 1999, 17).

Voidakseen esittää kuvauksen omista kokemuksistaan oppilaan oli itse alustavasti ref-
lektoitava elämyksiään. Tämä subjektiivinen reflektio muodosti oman ymmärtämisen
muotonsa, joka edellytti reflektiivistä ajattelua sekä opettaja-tutkijalta että haastateltavalta.
Etenkin ryhmähaastattelusta muodostui tyypillinen esimerkki merkitysten ja käsitteiden
oppimistapahtumasta eli jälkireflektiosta, joka kuului kokemuksellisen oppimisen oppi-
misprosessiin. Peruskäsitteiden ja merkitysten puuttuminen oppilaiden kokemusmaail-
masta oli huolestuttava ajatellen oppilaan koulunkäyntiä, jossa kielen merkitys yhä enem-
män korostuu (vrt. Peters 1998, 336, Mezirow 1998, 23, Fontana & Frey 2000, 651). Esi-
merkiksi kohderyhmän oppilaiden oli vaikea ilmentää tapahtumia sanallisesti eli keksiä
selkeitä, laajempia merkityksiä toiminnalleen ja toisaalta heillä oli vaikeuksia pohtia ja
erottaa sanoja niiden merkityksestä (vrt. Tornéus 1991, 8–10).

Haastattelujen runko muotoutui aineistolähtöisesti observointiprosessin edetessä
samalla, kun tutkimustehtävä selkiintyi. Haastattelujen runko ja teemat noudattivat jousta-
vuutta, informaalista ei-strukturoitua haastattelutyyliä, jolloin oli mahdollista päästä
käsiksi avarampaan etnografiseen syvälliseen (in-depth) aineistomateriaaliin niin kohde-
ryhmän kielen kuin sen vallitsevan kulttuurin ymmärtämisen suhteen. Nauhoitin ja purin
kaikki yksilö- ja ryhmähaastattelut, koska kokemukseni oli, että kohderyhmän oppilaiden
tallennetut lauseet ja lyhyetkin mielipiteet tai ajatukset – jos niitä sai esiin ja jopa äänitettyä
– ovat tutkimukseni kannalta todella tärkeitä. Fontana & Frey (2000, 661) lainaavat Van
Maanenin (1988) käsityksiä haastattelujen refleksiivisestä, problemaattisesta ja joskus ris-
tiriitaisesta aineistosta ja voimakkaasta tutkijan osallisuudesta tai vaikutuksesta eli ”tun-
nustuksellisuudesta” aineiston tulkintaa kohtaan. Vaikka tunnustuksia joskus pidetään lii-
oiteltuina, ne tuovat tutkimuksen lukijalle tiettäväksi kuinka vaivalloista ja ongelmallista
on haastatella luonnollisessa ympäristössä ihmisiä ja saada todellisuus heidän avullaan tut-
kimuksellisesti totuudenmukaiseksi.

Haastattelun juoni oli yleensä seuraava. Oppilaan kanssa haastattelussa pyrin vapaaseen
keskustelutilanteeseen ja kysymykset muotoutuivat yleensä vastauksen mukaan. Aluksi
tiedustelin hienotunteisesti oppilaan olotilaa, jolloin oli mahdollista ensinnäkin päästä sel-
ville tuliko haastattelusta rakentava vai oliko parempi jättää haastattelu toiseen kertaan.
”Miten sinulla menee ? Mitä olet hommaillut ?” tai ”Väsyttääkö ? Kerro ihan vapaasti…”
Jos esimerkiksi oppilas vastasi, että hän ei ollut saanut nukuttua yöllä, tiedustelin mikä sii-
hen oli syynä, mutta pyrin tietoisesti pysyttelemään aiheessa enkä ryhtynyt siinä tilanteessa
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laajemmin selvittämään syitä väsymykseen. Toinen syy johdatteluun oli se, että näin oppi-
las vapautui jännityksestä, joka ehkä aiheutui nauhurista. Sovin oppilaan kanssa, että kes-
kustellaan vapaasti tai siirretään tarvittaessa nauhuri kokonaan pois. Ketään haastateltavaa
en pakottanut haastatteluun. Toisessa vaiheessa lähestyin varovaisesti tutkimusaihetta eli
seikkailutapahtuman kokemista oppilaan omasta näkökulmasta käsin. Kartoitin varovasti
hänen muistojaan. Kysyin oppilaalta: ”Mikä tapahtuma oli jäänyt mieleen?”, ”Mikä tehtiin
ihan ensiksi?” tai ”Luettele, mitä uusia asioita tapahtui!”. Yleensä tässä vaiheessa piti aut-
taa muistelemaan menneitä tapahtumia ja konkretisoimaan seikkailutilanteita: ”muistelepa
sitä, kun…” Kolmannessa vaiheessa koetin selvittää haastattelun avulla, miten hän oli
omasta mielestään toiminut tiettyä seikkailutapahtumaa ennen, varsinaisessa tilanteessa ja
jälkeen ? Tiedustelin myös, miten hän arvioi ryhmän toimineen? Neljänneksi tarkensin esi-
merkeillä, olinko ymmärtänyt hänen sanomansa oikein. Halusin tuoda esille joitakin
omasta mielestäni tärkeitä, jännittäviä ja vaikuttavia seikkailutapahtumia, joita pyysin
oppilasta pohtimaan. Viidennessä vaiheessa oppilas oli ehkä kypsä pohtimaan tapahtumien
merkitystä ja arvoja. Usein vasta näiden kysymysten jälkeen hän oli valmis kertomaan
omista tunne-elämyksistään ja pohtimaan niiden metaforisia yhteyksiä ja sisältöjä saman-
suuntaisiin oppimis- ja elämäntilanteisiin.

Kaikki kohderyhmän oppilaat eivät halunneet tai he eivät osanneet kertoa tunneasiois-
taan. Halusin tiedustella haastattelun avulla, pystyikö oppilas tunnistamaan omia subjektii-
visia tunteita pelosta, vihasta, onnesta, ilosta, surusta, onnistumisesta tai ponnistelusta. Jou-
duin joskus pedagogisesti johdattelemaan oppilasta. Esimerkiksi: ”Tarkoitat, että sinua
pelotti?”, ”onnistuit!?” ”osasit keskittyä yhteen asiaan!” tai ”tiedätkö, että kun luotat
itseesi, niin se on itseluottamusta?”. Haastattelujen lopuksi pyysin oppilasta arviomaan
omaa toimintaansa ja sitä, oliko seikkailu ollut mielekästä vai tylsää ja miten voi seikkai-
lussa koettuja tilanteita hyödyntää omassa elämässä.

 Etnografisessa tutkimuksessa käytetään monia erilaisia ja eriluonteisia kysymyksiä:
suljettuja (”Pidätkö lukemisesta?”) ja avoimia (Mitä teet silloin, kun luet? Kerro.” Oppi-
laille esitettyinä ne tulisi osata muotoilla sujuviksi ja lapsen kypsyystasoa vastaaviksi eli
abstraktiutta välttäen. Usein epävirallinen haastattelu eli keskustelu spontaanisti kasvaa ja
toimii luonnollisena menetelmänä tiedonkeruuprosessissa (Kullberg 2000, 80, 82). Haas-
tattelut olivat samalla yksityisen oppilaan kokemusmaailman tavoittamista, mutta myös
oivallinen tilaisuus tarkentaa lukuvuoden aikana tapahtuneita opillisia ja kasvuun liittyviä
havaintoja.

Oppilaiden haastatteluiden lisäksi haastattelin heidän huoltajiaan yhden kerran lukuvuo-
den aikana. Kahta oppilasta haastattelin vielä seuraavan lukuvuoden aikana kerran tarken-
taakseni aineistoon liittyviä tietoja.

Oppilaat olivat kielellisyyden ja keskittymisen suhteen haastattelutilanteissa vaativia.
Lienee ymmärrettävää, että seikkailukasvatusta ja elämyspedagogiikkaa käsittelevät koke-
mukset eivät varmasti olleet helposti määriteltävissä. Elämyksen ja kokemuksen sanastoa
tutkiessa jo havaitaan, ettei niiden käsitteet ole kovin yksiselitteisiä edes aikuiselle (vrt.
Tornéus 1991, 49–60). Eri asia on se, oliko edes tarkoituksenmukaista ja eettisesti oikein
ryhtyä kyselemään ja kaivelemaan subjektiivisten elämysten aiheuttamia mielleyhtymiä.
Etnografinen metodi ja kenttäpäiväkirjat olisivat varmasti riittäneet todistamaan oppilaiden
elämysten ja kokemusten laajuutta ja ainutlaatuisuutta. Minulle jäi joskus sellainen kuva,
että salaperäisistä ja henkilökohtaisista elämyksistä ei olisi edes haluttu puhua ääneen aina-
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kaan ryhmän kuullen vaan niitä ilmaistiin sanattomilla eleillä ja ilmeillä, joita ei haastatte-
luaineistossa voitu täysin hyödyntää.

Oppilaita oli tarkoitus haastatella jokaisella haastattelukerralla jokaista kuutta, mutta
tämä osoittautui mahdottomaksi, koska osa oppilaista ei kyennyt sanomaan haastattelussa
mitään, tai kävi niin, että oppilas saattoi heittäytyä täysin passiiviseksi, eikä vastannut
yhteenkään haastattelukysymykseeni asiallisesti. Päinvastoin: joko häpesi vastata mihin-
kään kysymykseeni tai ei todellakaan halunnut tehdä yhteistyötä nauhurin ollessa päällä.
Osa oppilaista taas olisi voinut istua nauhurin ääressä vaikkapa koko päivän. Ryhmähaas-
tattelut alkoivat yleensä sujuvasti, mutta noin 15 minuutin kuluttua ryhmän keskittyminen
oli senlaatuista, että haastattelua oli jatkettava lyhyen salitauon jälkeen, koska mikrofoni
alkoi toimia mitä erilaisimpana temppuilu välineenä ja turhat ääntelyt sekoittivat puhujan
äänen. Ryhmätilanteet olivat tosin helpompia järjestää ja oppilaille mieluisampia, kuin
yksilöhaastattelut. Mutta kertoivatkohan lapset ryhmässä todella rehellisiä käsityksiään
tunteistaan tai itselleen aroista asioista?

Yhden haastattelun kesto vaihteli 20–45 minuuttiin. Yksilöhaastattelupaikkana toimi
koulun kirjasto ja ryhmähaastellut tapahtuivat luokassa.

Haastattelut purin sanasta sanaan aluksi kirjoittamalla ne käsin paperille, jolloin suoritin
alustavan litteroinnin (liite 3.). Myöhemmin kirjoitin levykkeelle samat haastattelut inten-
siivisemmin kuunnellen ”tarkemmalla korvalla” ilmaisuja ja äänenpainoja. Tämä toiminta-
vaihe oli tärkeätä välianalyysia, jolloin sain selkiytettyä myös piiloviestejä ja sanatonta
viestintää, hiljaisuutta ja epätietoisuutta, joita ensimmäinen litterointi ei vielä paljastanut.
Käytännön syistä kirjoitin haastattelut taukoineen ja äännähdyksineen tutkimuksen kenttä-
työvaiheen jälkeen seuraavana kesänä.

Tutkimuskohteen oppilaiden haastatteluiden tulkinta oli ongelmallista. Ensinnäkin oli
vaikeata konkretisoida seikkailu- ja elämyspedagogiikan kokonaisvaltaisia ilmiöitä, kuten
”seikkailu”, ”elämys”, ”pelko”, ”sitkeys” ”yhteistoiminta” tai ”aloitteellisuus”. Toiseksi
oppilaan oli ilmeisen vaikea tulkita opettajatutkijan abstrakteja kysymyksiä omaan koke-
mus- ja merkitysmaailmaansa sopiviksi. Kolmanneksi oppilas puki omat kokemuksensa
konkreettiseen sanalliseen muotoon. Sanat ja käsitteet liittyivät hänen aikaisempaan koke-
musmaailmaansa, jolloin abstraktisten ilmiöiden kuvaaminen jäi oppilaille vaatimatto-
maksi ja emotionaalisten sanojen merkitykset epäselviksi. Lopulta näiden merkitysten ref-
lektiossa oli opettaja-tutkijan noudatettava maltillista tulkintaa, jolloin haastattelujen tul-
kinta oli ”minän vakoilua” niin, että implisiittisestä konkreettisesta dialektiikasta oli koe-
tettava muodostaa varovainen ekplisiittinen tulkinta. (vrt. Peters 1998, 336).

Haastattelun suorittaminen lyhytjännitteisille ja levottomille, konkreettisessa ja latens-
sissa kehitystason vaiheessa oleville käyttäytymisongelmaisille poikaoppilaille on vaikeaa
ja suoriutuminen tästä tehtävästä vaatii todella syvällistä oppilaan tuntemusta, jotta oppilas
vastaisi hieman laveammin kuin ”en tiedä” tai ”joo”. Oppilaan motivoituminen yhteistoi-
mintaan ei ollut itsestäänselvyys. Esimerkiksi kaikki oppilaat eivät lainkaan suostuneet
antamaan yksilöhaastattelua tai joskus haastattelutilanteessa oltiin poissaolevia eikä haluttu
pohtia asioita laajemmin.

H: Miten tiedonhaluinen tällä hetkellä olet?

S: Hmm … kymmenen prosenttia!

H: … Ei ole kovin korkea. Mistä tuo johtuu?
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S: Emminä tiijä …

H: Väsyttää täälläkin, vai?

S: Nii-in … En oo nukkunu kovin hyvin.

H: Huolettaako sinua jotkut asiat?

S: E-ei! (Sauli YH9.)

Oli siis osattava motivoida oppilasta ja konkretisoida tapahtumia ja ilmiöitä sekä muo-
dostaa tilanteesta hänelle itselleen läheinen ja tärkeä tapahtuma. Näin sain mielenkiintoista
lisävalaistusta, korjausta tai tukea havaintoihini.

Kahdenkeskiset haastattelut olivat samalla eräänlaista keskusteluterapiaa ja etnografista
syvien tuntemusten kuuntelua avoimin silmin ja tuntein. Vaikeuksista huolimatta luulen,
että haastattelusta irtosi lukuisia valaisevia näkökulmia tukemaan kenttävuoden aikaisia
observaatioita ja keskusteluja. Palaan tähän asiaan liittyviin ongelmiin ja subjektiviteet-
tinäkemyksiin tutkimuksen arviointi- ja luotettavuustarkastelussa (ks. luku 5).

3.5 Aineiston analyysi ja tulkinta

Ian Dey (1996, 30) vertaa laadullista analyysia omeletin (ranskalainen munakas) tekoon,
jossa ainesosina käytetään kuvailua, luokittelua ja yhdistelyä: ”Et voi tehdä omelettia rik-
komatta munia. Ja omelettia et voi tehdä vatkaamatta munia yhteen… ’Analyysi’ myös
käsittää tiedon pilkkomista osiin, jotka sitten ’vatkataan’ yhteen. Hän jatkaa, että ana-
lyysi on kreikaksi aineen tai kokonaisuuden hajottamista osiinsa, erittelyä tai jäsentelyä.
Se on aineiston perusteiden jäsentelyprosessi, jossa paljastetaan aineiston luonteenomai-
set elementit ja rakenteet. Ilman analyysiä olisimme pakotettuja luottamaan täydellisesti
aineistosta esiin tuleviin vaikutelmiin ja intuitioihin, jotka toki ovat tärkeitä aineiston ana-
lyysissä. Kuitenkin luotettavampi kuva saadaan aikaan tarkan ja loogisen analyysimene-
telmän avulla. Deyn metafora jatkuu: ”Kuten valmis omeletti, tämän osiin pilkotun ja
uudelleen sekoitetun analyysiprosessin tulos on jotakin täysin erilaista verrattuna siihen,
josta aloitimme. Mutta tuo ei liene yllätys, sillä analyysin tarkoitus ei ole ainoastaan
kuvailla aineistoa, vaan me haluammekin kuvailla kohteita ja tapahtumia, joihin aineis-
tomme viittaa. (emt., 30.)

Usein myös haluamme kuvailun lisäksi enemmän: tahdomme tulkita, selittää, ymmärtää
– tai ehkä jopa ennustaa. Haluamme tietää miten? ja miksi? tai mitä? Näin edeten tarkentuu
alkukäsityksemme aineistosta, joka muuttuukin toiseksi kuin se alkujaan oli. Deyn mukaan
(emt., 53) analyysiprosessi etenee mieluummin spiraalimaisesti jatkuvana, kuin suoraan
etevänä prosessina. Prosessin osatekijöinä ovat aineiston kuvailu, luokittelu ja yhdistely.
Maukkaan omeletin vatkaamisesta löytyy metafora hermeneuttiselle päättelyprosessille,
ns. kehälle, joka määrää analyysin ja tulkinnan yhtenevyyden, eikä osia voida tarkoin erot-
taa toisistaan (Eskola & Suoranta 1999, 151). Tämä toteamus pätee etenkin toimintatutki-
muksen periaatteisiin, jossa tutkimus etenee teoreettisen suunnittelun, tiedonkeräämisen,
toiminnan ja arvioinnin kierroksina. Toimintaprosessia havainnoidaan ja mitataan, jotta
päästään arvioimaan toiminnan muutoksia ja vaikutuksia, jolloin voidaan suunnitella uutta
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ja kehittyneempää toimintaa. Toimintatutkimuksen kannalta oleelliset teoreettiset analyysit
riippuvat siitä, millaiset ilmiöt nousevat tutkittavassa yhteisössä oleellisiksi. Kun toiminta
tutkimus etenee vaiheesta toiseen, kysymykset saattavat muuttua ja silloin tarvitaan taas
toisenlaisia teoreettisia analyysejä. (Kiviniemi 1999, 73.)

Käsillä oleva tutkimus oli kaksijakoinen menetelmällisesti. Ensinnäkin toimintatutki-
muksen aktiivivaiheessa tutkimus oli opettaja-tutkijan käytännöllistä kokeiluhankkeen
edistämistä, jolloin tiedonintressi oli praktinen, kehittävä ja muutoksiin pyrkivä (vrt. Carr
& Kemmis 1986, 203). Toiseksi menetelmänä oli etnografisesti kuvata ja tehdä ilmiöitä
näkyviksi, jolloin opettaja-tutkija oli osallistuva havainnoija. Tällöin tutkimushavaintojen
merkitysten analyysi ja tulkintavaihe oli tutkimusprosessin haastavin osa. 

Etnografisen tutkimuksen haasteena on pidetty analyysivaihetta, koska analyysin on
katsottu noudattelevan tutkijan ajattelua ja pohdintaa (Hammersley 1992, 15). Kvalitatiivi-
sen aineiston analysointi alkaa ja tapahtuu osittain samanaikaisesti aineistonkeruun kanssa.
Tässäkin mielessä huomion kiinnittäminen prosessiin on tärkeää (Grönfors 1985, 145.)
Analyyttinen ote vahvistuu, jos tutkija jaksaa jatkuvasti tutkimusprosessin aikana opiskella
omaa aineistoaan, pohtia ja tarkentaa tutkimustehtäväänsä ja lukea kirjallisuutta (Syrjäläi-
nen 1994, 89). Aineiston voi analysoida tavallisesti ainoastaan kenttätutkimuksen suoritta-
nut henkilö itse, koska tulkintaan tähtäävät analyysimenetelmät ovat luonteeltaan merkitys-
ten analyysejä, jotka todellistuvat kielen kautta ja kieltä tulkiten (Kaikkonen 1999, 432–
433).

Etnografisessa tutkimuksessa Hammersleyn ja Atkinsonin (1990, 174) mukaan aineis-
ton eli datan analyysi ei ole mikään erityinen vaihe tutkimuksessa. Se alkaa oikeastaan jo
esikenttätutkimusvaiheessa, tutkimusongelmien kaavoittamisessa (formulating) ja selkiyt-
tämisessä (clarification) ja jatkuu kirjoittamisen prosessina. Näin teorian muodostaminen
ja aineistonkeruu ovat dialektisessa yhteydessä. Kuitenkin monesti etnografinen tutkimus
kärsii siitä, että se rajoittuu yleensä kuvailuun ja siitä puutuu joustavuus analyysin, aineis-
tonkeruun ja tutkimusasetelman välillä. Usein aineistosta ei voida tarkistaa siitä esitettyä
tulkintaa, kriittisiä aineiston tyypityksiä tai joitakin poikkeuksellisia tapauksia, joiden
avulla haluttaisiin kehittää tai testata väitettyä teoriaa (Taylor & Bogdan 1998, 141, Ham-
mersley & Atkinson 1990, 175).

Tässä tutkimuksessa tärkein tutkimusaineiston analyysi muodostui osallistuvan havain-
noinnin ja haastattelujen induktiivisesta analyysista. Osallistuvan havainnoinnin avulla
kerätyt kenttämuistiinpanot ja kohderyhmän oppilaiden haastattelujen analyysi noudatteli-
vat sovelletusti ns. analyyttisen induktion luokittelua (vrt. Erickson 1986, 148– 149). Tar-
kastelen seuraavassa analyyttisen induktion sovellusta tässä tutkimuksessa aluksi yleisellä
tasolla. Sen jälkeen esittelen osallistuvasta havainnoinnista luotujen kenttämuistiinpanojen
analyysia ja aineiston luokittelua ja lopuksi haastattelujen pohjalta sovellettua analyysiluo-
kittelua.

Analyyttinen induktio

Etnografisen aineiston kuvaus ja havaintojen esittely voidaan toteuttaa eri tavoin. Esimer-
kiksi aineiston analyyttisessä induktiossa perusluokitusten elementtejä voidaan työstää
kolmella tavalla: erityiskuvauksien kautta (autenttisiin kenttätapahtumiin perustuvat
kuvaukset, kenttämuistiinpanojen ja haastattelujen lainaukset), yleisten kuvausten kautta
(esim. kuvausten sitominen olemassa oleviin tutkimuksiin, teoriaan) ja tulkinnallisen
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kommentoinnin kautta (yhteenveto, tulkinta) (Erickson 1986, 148–149, Syrjäläinen 1992,
69, Grönfors 1982, 146).

Tutkimukseni analyysiprosessi oli seuraava:
1. Esiymmärrys kohteesta ja aineistosta (mielikuva aineistosta, millainen kohde on;

miten siitä saatua aineistoa voisi lähestyä, millaisilla menetelmillä?),
2. Teoreettinen sisäistäminen (kirjallisuus, teoriat),
3. Aineiston karkea luokittelu (karkeat teemat, oletukset),
4. Ongelman tarkentaminen,
5. Ilmiöiden jakaminen luokkiin ja kategorioihin,
6. Ristiinvalidiointi (yhteyksien etsiminen, sulkeminen pois),
7. Johtopäätökset ja tulkinta,
8. Uusi esiymmärrys kohteesta, aineistosta ja tulkinnasta,
9. Teorian jäsenteleminen,

10. Aineiston ja teorian yhdisteleminen analyysiksi,
11. Tulkinta,
12. Tarkentunut ymmärtäminen jne. (vrt. Syrjäläinen 1992, 70, Goez & LeCompte 1984,

167, Grönfors 1982, 146–147).
Tutkimukseni analyysi alkoi jo koulun alettua, kenttävuoden alussa. Kohdejoukon käyt-

täytymisen ja ongelmien analysointi alkoi todellakin jo ensimmäisen koulupäivän aikana.
Tämä oli tärkeä analyysivaihe toimintatutkimuksen osalta, koska opettaja-tutkijana luon
tutkimustehtävää varten empiiristä todennettavaa eli esimerkiksi suunnittelen mahdolli-
simman oikeanlaatuista seikkailukasvatuksen menetelmää oppilailleni arkipäivän koulu-
työssä. Kunkin seikkailutoimintajakson jälkeen pyörähti ”Lewinin ratas” (1946) kierrok-
sen ja jälleen analysoitiin ja suunniteltiin. Seikkailuretkien jälkeen reflektoitiin tilanteita ja
toimintaa porukalla luokassa: ”Mikä onnistui? Mikä meni pieleen? Miten kokemusta voisit
hyödyntää tavallisessa elämässä? Miksi toinen löi turpaan? Miten me toimimme ryhmänä?
Entä seuraavalla kerralla?” Tämä oppilaiden kanssa käyty reflektio oli opettaja-tutkijalle
etnografisen tutkimuksen analyysia, joksi katsotaan jo se, että pohtii teemoja ja tarkentaa
tutkimustehtäväänsä. Kokemuksellisen oppimisen reflektiivinen osio oli yhtäältä oppilai-
den reflektiivistä oppimista ja toisaalta opettaja-tutkijan reflektiivistä analyysia (vrt. Grön-
fors 1982, 145). Illalla kotona lueskelin ja paahdoin innoissani seikkailukirjallisuutta –
käänsin saksalaista Erlebnis -termistöä suomenkielelle ymmärrettäväksi. Alustavaa ana-
lyysiä oli myös kirjallisuuteen perehtyminen ja jatkuva pohdiskelu teemojen löytämiseksi
sekä niiden sijoittamiseksi kirjallisuuteen ja teoreettiseen viitekehykseen (Syrjäläinen
1990, 69).

Tutkimukseni oli sikäli selkeätä, että sain toimia opettaja-tutkijana luokan yhtenä perus-
jäsenenä ja tutkia luonnollista tilannetta luonnollisessa ympäristössä kaikkia aisteja hyväk-
sikäyttäen (vrt. Wollcot, 1992, 20). Analyysi jatkui aina uudelleen aineistoon perehtymi-
sellä, mikä tarkoitti aineiston tarkkaa tuntemusta ja luokkien hahmottamista ja jalostumista.
Kuuntelin kesäöinä oppilaiden haastatteluja ja huoltajien keskusteluja ja seurasin samalla
jo kirjoitettua tekstiä ja koetin vielä löytää piiloviestejä ja harhautuksia. Olin nyt saanut
paperille tutkimukseni perusteet ja alustavat tulokset. Esittelin analyysini tuloksia seminaa-
riryhmässäni yliopistolla ja näytin tuotoksia myös ohjaajalleni, jolta sain neuvoja jatkaa
eteenpäin. Luin sitä taas läpi, tutkiskelin kirjallisuutta ja analysoin paperiversiona olleita
raakatuloksia, jotka olivat sangen mielenkiintoista luettavaa. Seuraavassa kuvaan tarkem-
min kenttämuistiinpanojen ja haastattelujen analyysiprosessia.
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Kenttämuistiinpanojen analyysi

Kenttäpäiväkirjaan kirjoitettujen etnografisten tarinoiden ja tekstien analyysi oli ehkä työ-
läin vaihe, koska se oli alusta alkaen luovaa kirjoittamista tutkimustehtävään liittyvistä
havainnoista (liite 2.). Analyysi noudatteli seuraavaa järjestystä:
1. Kenttäpäiväkirjan ”memojen”, ideoiden ja tulkintojen kirjaaminen muistiin. Muistiin-

panot kirjoitin tekstin ja tarinan muotoon levykkeelle kunkin viikon tapahtumista ker-
rallaan. Tarinoita kertyi jokaiselta syys- ja kevätlukukauden yhteensä 37 tarinaa (á 1–
2 A4-sivua). Sisältöalueiden alustava rajaus oli tapahtunut tutkimustehtävän määri-
tyksessä.

2. Tarinoissa esiintyvät teemat ja sisällön luokittelu yleisellä tasolla lukuvuoden kulu-
essa. Jatkoin kenttätarinoiden jakamista teemoiksi, kategorioiksi ja ala-kategorioiksi.
Etsin havaintoja ja löydöksiä sekä pyrin tunnistamaan selkeitä teemoja. Merkitsin tee-
moja paperin laitaan. Yhdistelin teemoja samojen ominaisuuksien suhteen, koska
muutoin aineisto olisi paisunut ja sen käsittely ja ymmärtäminen muodostunut seka-
vaksi.

3. Omien typologioiden eli teemojen luokittelu ja yhteyksien rakentaminen näennäisesti
erilaisten käsitteiden välille, mikä auttoi teorian muodostamisessa. Väittämissä, tee-
mojen rakentelussa ja yhdistelyssä sain käyttää mielikuvitusta ja tulkintaa mielin
määrin.

4. Vasta tässä vaiheessa aloitin varsinaisen kirjallisuuteen ja teoreettiseen aineistoon
tutustumisen, joiden perusteella aineistoon oli helpompaa löytää mielekäs tulkinta,
joka riippuu kunkin tutkijan teoreettisesta lähtökohdista. (Taylor & Bogdan 1998,
142–146.)

5. Seuraavaksi otin tarkasteltavaksi seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmän tutki-
miseen liittyvää 5–7 pääkysymystä, joihin pyrin vastaamaan aineistolähtöisesti tee-
moista (vrt. Priest 1999, 16).

Haastattelujen analyysi

Noudatin haastattelun analyysiprosessissa seuraavaa menettelyä. Osallistuvaan havain-
nointiin ja seikkailutoiminnan kokemuksiin liittyvien äänitettyjen haastattelujen analyysi
tutkimusaineistoksi tietokoneella seuraavien vaiheiden mukaisesti (vrt. Syrjäläinen 1990,
68–71):
a) Dokumentoidun informaation lajittelu ja kirjoitus sanasta sanaan.
b) Raakatekstistä paperikopioiksi, jolloin teksti paremmin litteroitavissa.
c) Tekstien puhdistaminen ja karsinta epäoleellisesta informaatiosta.
d) Tekstinkäsittelyn avulla teksti sarakkeisiin, jolloin luokittelu helppoa (liite 3.).
e) Kopiointi paperille laajemman kokonaiskuvan saamiseksi jäsentelyä varten.
f) Paperilla tapahtuva alustava havaintojen erittely luokittelua varten.
g) Paperilla tapahtuva aineiston lajittelu pääkategoriaan ja alakategorioihin.
h) Löydökset omiin pääluokkiin ”leikkaa ja liitä” menettelyllä tekstinkäsittelyllä.
i) Otsikointi a) Pääkategoria b) luokitusyksikkö ja c) koodausyksikkö.
j) Aineiston luokituksia koodaamalla pääkategoriasta yhteenveto ja päätelmä.
k) Käsitteellistetään ja kuvataan päätelmä tutkimuskontekstiin suhteutettuna.
l) Tästä alkaa implisiittisen kokemuksen määrittely apuna kirjallisuus ja teoria.

m) Kirjoittaminen ilmiöstä eksplisiittinen, ymmärrettävä tulkinta.
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Kenttämuistiinpanojen ja haastattelujen analyysin avulla saatujen luokitusten avulla oli
mahdollista luoda yhteisiä havaintoja ja päätelmiä, joista kirjallisuutta hyväksikäyttäen oli
mahdollista saada tietyistä erillisistä ilmiöistä ymmärrettävä tulkinta. Esimerkkinä esitän
seuraavan todellisuuteen pohjautuvan tapahtuman analyysin ja tulkinnan, jossa yhdistyy
osallistuva havainnointi ja haastattelu.

Osallistuvan havainnoinnin viikon 36 kenttämuistiinpanossa oli merkintä ”lähei-
sessä puistossa olevien purojen yli viritetystä köysiradasta, joka toi (– opettaja-tut-
kijan muistiinpanojen mukaan –) oppilaille vaaran tunnetta, josta jälkeenpäin kes-
kusteltiin luokassa.” (KK36). Tähän implisiittisesti liittyvänä ja toiminnan sisäl-
töä täydentävänä haastatteluna (RH8) oppilaat kertoivat omin sanoin kiipeilyssä
”tunteneensa vaaraa, oppineensa käyttämään jalka-apuja (ja) tuntemaan omien
voimien käytön hyvään tarkoitukseen” (RH8). Ilmiön alustavana eksplisiittisenä
tulkintana voitaneen nähdä tapahtuma, jossa opettajan luoman seikkailu- ja elä-
myspedagogiikan toiminnan avulla alhaisen vaaran aiheuttama seikkailutapahtuma
(puron ylittäminen köyden avulla) ja oppilaan omien voimien kehittyminen ja voi-
mien karttumisen tiedostaminen olivat yhteydessä toisiinsa. Kirjallisuuteen (esim.
Darst & Armstrong 1991, 14–19) viitaten voidaan tulkintaa jatkaa seuraavasti.
Puron ylitse viritettyä köysirataa voidaan pitää koulun käyttökelpoisena alhaisen
vaaran (low-risk) seikkailumenetelmänä, joka kehittää motoriikkaa, fyysistä kun-
toa ja samalla itseluottamusta. Lisäksi kirjallisuudesta voidaan löytää yhteys seik-
kailu- ja elämyspedagogiikan reflektiomalliin ja metaforiseen malliin, (esim. Priest
1999c, 237–239), jossa elämyksestä pohdiskelun avulla kehittyy fyysinen ja kas-
vatuksellinen kokemus sekä asenteellinen oppiminen, jolloin on kyse erityisestä,
ei-erityisestä ja vertauskuvallisesta siirtovaikutuksesta (esim. Gass 1999, 227–
230). Edellä sovelletun analyyttisen induktion eksplisiittisen tulkinnan ja teoreetti-
seen kirjallisuuden perusteella voidaan alhaisen riskitason köysikiipeily tulkita
kokonaisvaltaiseen opetus- ja oppimismenetelmään kuuluvaksi toiminnaksi.

Vaikka etnografisessa tutkimuksessa voidaan pyrkiä pelkkään kuvaukseen, esiintyy täs-
säkin käytännössä erilaisia tulkintoja sen mukaan puhutaanko puhtaasta etnografiasta vai
etnografisesta tutkimuksesta, tai kuten tässä tutkimuksessa etnografisesta toimintatutki-
muksesta. Tulkinta on yritystä tehdä selväksi ja ymmärrettäväksi tutkimuksen kohdetta.
Etnografisessa tutkimuksessa tulkinnallinen osuus antaa tutkijalle mahdollisuuden tarkas-
tella analyysituloksia spesifin tutkimustehtävän ohi, jolloin ajattelua ja keskustelua voi laa-
jentaa koskemaan aihepiirejä, jotka analyysitulosten kautta ovat nousseet tähdellisiksi ja
kiinnostaviksi. Tulkinnan ongelmaksi voi muodostua sen laajuus, mikä pakottaa tutkijan
tietoisesti tulkinnallisten teemojen suppeaan käsittelyyn (Syrjäläinen 1990, 18.). Analyysin
ja tulkinnan ero on häilyvä, eikä etnografisessa tutkimuksessa ole järkevää tehdä liian pit-
källe meneviä tulkintoja.



4 Tutkimushavainnot

Käsittelen seikkailu- ja elämyspedagogiikan ilmiötä ensinnäkin teorian ja omien kent-
tähavaintojen perusteella ja toiseksi kohderyhmän kokemusten kuvauksena. Luvussa 4.1
tarkastelen ilmiön teoreettista kehittelyä rinnatusten käytännön havaintojen kanssa.
Ensimmäinen tutkimustehtävä liittyy opetusmenetelmän tutkimiseen ja kehittelemiseen,
toinen tehtävä liittyy kehittelemiseen, kokeiluun ja seurantaan, miten opetusmenetelmä
toteutui ja miten sitä toteutettiin tässä ryhmässä. Koska seikkailu- ja elämyspedagogii-
kasta ei ollut saatavissa valmista opetusmenetelmämallia kouluopetusta varten, katsoin
luontevaksi kehitellä menetelmää teoreettisen viitekehyksen ja käytännön vuorovaikutuk-
sessa eli ensimmäinen ja toinen tutkimustehtävä osittain limittyvät. Luvussa 4.2 tar-
kastelen oppilaiden ilmaisemia kokemuksia ja käsityksiä toteutetusta seikkailutoimin-
nasta ja käsityksiä omasta kehittymisestään ja oppimisestaan seikkailu- ja elämyspeda-
gogiikan menetelmän aikana.

Yhdistelin toimintatutkimukselle ominaisesti seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoriaa,
oppilaiden palautetta ja arkista käytäntöä niin, että voin vaikuttaa todellisiin tapahtumiin
joustavasti. Jos jokin teoreettinen käsitys ei soveltunut kokeiluryhmän tarpeisiin, oli sitä
mahdollisuus välittömästi muuttaa tai soveltaa. Toisaalta mikäli havaitsin, että jokin
käytännön seikkailutapahtuma soveltuikin hyvin kohderyhmälle, pyrin kytkemään sen
valmiiseen taustateoriaan tai etsimään uusia kasvatuksen ja opetuksen teorioita (vrt. Syrjälä
1994, 39, Kemmis & Taggart 2000, 595).

Ensimmäisen ja toisen alaluvun lopussa on tutkimustehtävän alustavat yhteenvetoluvut,
joissa tarkastelen ja analysoin toimintaa seikkailukasvatuksen laatua ja tavoitteita kuvaav-
ien kysymysten muodossa ja suhteessa seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan teori-
aan (vrt. Priest 1999, 19).

4.1 Seikkailu- ja elämyspedagogiikka

Ensimmäisten seikkailutapahtumien ja -päivien jälkeen kokemuksista keskusteltiin
yhdessä oppilaiden kanssa ja niiden palautteen pohjalta suunniteltiin laajentuvia ja haas-
teellisempia tai aivan uusia seikkailutoimintoja. Alhaisen riskin seikkailujen suunnittelu
tapahtui oppilaiden kanssa yhdessä luokassa. Kohtuullista riskiä sisältäneet seikkailut
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(melonta rantavedessä, puistovaellukset, seinäkiipeilyt, köydellä laskeutuminen, retket
erämaahan, nuotionteko, pakkasessa kävely) suunniteltiin opettajan ja seikkailuohjaajan
kanssa yhteistyössä. Vaikka kyseessä oli kahden aikuisen ohjaaman pienen ryhmän mel-
onta rantavedessä, oli tämä seikkailutoiminnan muoto jonkinverran arveluttava, koska
vesillä liikkumiseen liittyy aina tiettyjä riskitekijöitä.

Vanhempien kanssa olin käynyt keskusteluja luokan toimintaperiaatteista vanhempain-
illassa ja säännöllisten luokan vanhempainryhmän kokousten aikana. Heiltä sain myös
luvat ja täyden tuen toiminnallemme, myös melontaan. Vanhempainryhmistä, joita pidet-
tiin yhteensä viisi kertaa syyslukukaudella, sain paljon taustatietoa huoltajien ja perheiden
tilanteesta sekä lapsen kasvatusmenetelmistä kotona. Tämä auttoi minua opettajana ja opet-
taja-tutkijana ymmärtämään lasta ja hänen toimintaansa koulussa.

Lokakuussa sain luokkaani kaksi harjoittelijaa sosiaalialan ammattikorkeakoulusta.
Heidän kanssaan suunnittelimme toteutettavaksi seikkailutoimintaviikon lokakuussa.
Syyslukukauden loppupuolella suoritin oppilaille ensimmäisen ryhmähaastattelun (RH8),
jossa muistelimme edellisten viikkojen seikkailutoimintaa ja koetimme määritellä sanallis-
esti seikkailuun liittyviä ilmiöitä ja kokemuksia. Oppilaiden tarkennetun yksilöhaastattelun
(YH8) kasvuun ja oppimiseen liittyvistä seikkailukokemuksista suoritin myös ennen jou-
lua. Joulukuussa suoritin haastattelun vanhemmille lukukauden tapahtumista, jolloin sain
tämän huoltajien haastattelun avulla vahvistusta ja tarkennusta aikaisemmin muistiin-
merkittyihin asioihin. Kevätlukukaudella jatkoimme uusien seikkailujen suunnittelua ja
toteutusta. Luontoseikkailujen lisäksi suunnittelimme erilaisia projekteja (vrt. City Bound,
Eichinger 1995). Suoritin oppilaille jatkohaastattelun toiminnastamme helmikuussa
(YH9). Rohkaisevasta palautteesta johtuen päätimme jatkaa seikkailutoimintaa, koska se
oli ollut etenkin kolmen oppilaan kohdalla tehokasta itsetunnon, opiskeluinnostuksen,
motivaation ja fyysisen kunnon kohottajana. Heidän kanssaan päätimme aloittaa siirtopros-
essin seuraavaksi syksyksi yleisopetuksen kouluun. Loppukeväällä laajempi seikkailu-
toiminta alkoi vähitellen hiipua ajan puutteen takia. Siirtoprosessit ja kokoukset veivät
opettajan ja oppilaiden aikaa. Jatkoimme edelleen pieniä ulkoilmaretkiä keväiseen lähi-
maastoon. Toukokuun lopussa haastattelin vanhempia kuluneen lukuvuoden kokemuksista
ja seikkailutoiminnasta. Kesäkuussa kohderyhmän ja opettaja-tutkijan tiet erosivat lopul-
lisesti ja kenttätyö päättyi, vaikka tutkimusprosessi jatkui kirjoittamisen, analyysin ja
tulkinnan muodossa.20

Tutkimuksen kenttätyön toteuttaminen alkoi ensimmäisestä yhteisestä tapaamisesta
luokassa. Tutkimusaineiston keruussa oli tärkeätä triangulaatio eli monipuolinen doku-
menttiaineiston hankkiminen ja toiseksi oli tärkeätä pysyä avoimena kaikelle informaati-
olle, joka olisi tutkimustehtävän kannalta tärkeätä (Syrjälä 1994, 44). Kuvaukseni tukipilari
on kenttämuistiinpanot ja niistä kirjoitetut kuvaukset kunkin viikon tapahtumista.21

20. Sain mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin Outdoor Adventure and Experiential Learning -kongressi
Marburgissa syksyllä 2001 sekä Outdoor Education -seminaariin Berliinissä kesällä 2002, joista oli mahdol-
lisuus saada tukea tutkimukseni teoreettiseen näkemykseen.

21. Tekstilainausten jälkeen on merkintä (KK), joka tarkoittaa tutkimukseni kenttäkirjaa, numero kirjainten
jäljessä viittaa viikkoon.
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Eka päivä. Jännitystä, vaikka työtä on tullut jo tehtyä pian parikymmentä vuotta.
Olen päättänyt tehdä päivittäistä seurantaa, siksi asennoitumiseni on myös kaksi-
jakoinen opettajana ja samaan aikaan tukijana toimimisen johdoista. Ehkä parem-
min kuin toimien ulkopuolisena tarkkailijana.
Pyrin havainnoimaan ja kuuntelemaan sekä ottamaan irti kaikkea mahdollista
”materiaalia” oppilaistani, videoida seikkailutapahtumia, ottaa paperikuvia,
monisteita, heidän piirroksia, kirjoitelmia, juttuja jne. jotta myöhemmässä vai-
heessa tutkimusprosessia voin tarkentaa ja kohdistaa havainnoinnin tarkemmin
tutkimuksen kannalta oleellisiin ilmiöihin. (KK33.)

Alun kokonaisvaltaisen havaintomateriaalin ja tiedonkeruun jälkeen oli tarkoituksena
keskittyä kohdistettuun eli fokusoituun seikkailu- ja elämyspedagogiikan tarkasteluun.
Pyrin siis aluksi havainnoimaan kaiken yleisellä tasolla ilmenevän toiminnan ja käyttäyty-
misen, jotka liittyvät seikkailu- ja elämyspedagogisiin tapahtumiin (vrt. Zeichner & Noffke
2001, 312). En nimittäin ollut aluksi varma, miten esimerkiksi seikkailullinen toiminta
tähän ryhmään soveltuu, joten aloitin hyvin varovasti kokeilemalla ja arvioimalla ryhmän
oppilaiden sietokykyä, henkistä kestävyyttä, sosiaalisia taitoja ja fyysistä kestävyyttä.
Aikaisempaan kouluseikkailukokemukseeni luottaen ja seikkailuoppaiden mukaan (Darst
& Armstrong 1991, Hopkins & Putnam 1993, 134–138, 10–11, Karppinen 1998, 182–198,
Heckmair & Michl 2002, 151–155) koulussa seikkailun tulisi olla jatkuva, laajentuva ja
vaikeutuva prosessi, jolloin toimintaa kohtaan saadaan synnytettyä innostus ja tavoitteell-
inen sisäinen motivaatio, joka ei ole mitattavissa kirjallisilla kokeilla tai testeillä, vaan joka
olisi mieluummin nähtävissä konkreettisesti ensinnäkin omassa asennoitumisessa itseä,
toista oppilasta ja opettajaa kohtaan sekä arvojen muutoksissa kuten kodin, koulun, luon-
non tai ympäristön kunnioittamisessa, mutta toisaalta myös ongelmanratkaisukyvyn, suor-
ituskyvyn, persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksissa (ks. esim. Priest 1999d, 111–
112, Mezirow 1998, 25–30).

Seikkailu rakentui eri tasoisista osatekijöistä, joita varioimalla ja vaikeuttamalla sain
mielenkiintoa ja motivoitumista säilymään korkeampana, kuin yksittäisen tai erillisen ns.
huippukokemuksen avulla, jonka kokemisen jälkeen ihminen vaatii yhä laadukkaampaa
kokemista. Esimerkiksi jos kouluvuoden alkajaisiksi luokkaryhmä olisi saanut kokea
viikonmittaisen huippuseikkailun (vaellus Lappiin, koskimelonta Norjassa), tämä huippu-
kokemus olisi voinut latistaa tai jopa estää motivoitumisen kokea vaatimattomampaa
low-risk-lähiseikkailua, eikä ryhmä olisi nähnyt mitään motivaatiota tehdä kävelyretkeä
puistoon tai melontaseikkailua tyynellä joella. Opettajana minun tuli muistaa, että liian
vaikeat tehtävät aiheuttavat ahdistuneisuutta, liian helpot taas ikävystymistä (Uusikylä
1999, 67, Csikszentmihalyi 1991, 74–75).

Laadin elokuussa opetussuunnitelmani tueksi rungon niistä käytännön toimintamuo-
doista, joita ajattelin toteuttaa lukuvuoden aikana. Seikkailutoimintaan ei ollut erillistä
rahoitusta, joten toiminta piti suhteuttaa osaksi koulun opetustoimintaa, vaikka joihinkin
toimintoihin, kuten melontaan ja seinäkiipeilyyn sekä lähimaastoon suuntautuville retkille
oli mahdollisuus saada kaupungin sosiaalitoimen sijais- ja nuorisohuollosta seikkailuun
erikoistuneen nuorisotyöntekijän apua ja resurssia. Runkosuunnitelma auttoi minua ja
seikkailuohjaajaa sekä oppilaita toteuttamaan järkevästi seikkailu- ja elämyspedagogiikan
käytäntöjä. Karkea suunnitelma oli myös tärkeä esitellessäni ja perustellessani toimintaa
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oppilaille ja heidän huoltajilleen. Kirjoitin paperille suunnitelman alustavat päälinjat
seuraavasti:

Elo-syyskuu: Vaellusta puistoon, uintiviikko (37 vk) kajakkimelontaa, yöretki
Loka-marraskuu: Vaellusta puistoon,(syysloma) elokuvaviikko (47 vk),
Joulukuu: Vaellusta puistoon & kasvihuoneille, seinäkiipeilyä, kirkko (joululoma)
Tammikuu: Museoprojekti (2-4 vk), seinäkiipeilyä
Helmikuu: Kirjastoprojekti(2-4 vk), jääseikkailu, hiihtoa & luistelua ulkona
Maaliskuu: (hiihtoloma 11vk), hiihtopäivä, pilkkiretki, yöretki erämaahan
Huhtikuu: Luontoretkiä, vaellusta puistoon, (pääsiäisloma)
Toukokuu: Pyöräretki, lintutarkkailua, vaellus puistoon, melonta, kirkko (KK32.)

Monistin runkosuunnitelman tutustuttavaksi ja vietäväksi kotiin. En laatinut suunnitel-
masta liian tarkkaa, koska ensinnäkin tiesin, että oppilaat voisivat ”hikeentyä” jos joku
suunniteltu seikkailutapahtuma muuttuisi tai peruuntuisi. Toiseksi pitkän kouluvuoden
aikana suunnitelma joka tapauksessa eläisi tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Kolmanneksi
oppilashuollon tukiverkoston toimintaan liittyneet palaverit saattoivat yllättäen muuttaa
aikatauluja. Yleensä keväällä on tapana että, järjestetään lukuisia oppilassiirtoihin liittyviä
kokouksia ja istuntoja, joissa erityisluokanopettajan tulisi olla läsnä. Pyysin myös vanhem-
milta kirjallisen luvan toiminnallisia retkiä varten. Keskustelimme myös luokan toiminta-
periaatteista lukuisia kertoja vanhempainryhmän istunnoissa ja pyysin antamaan palau-
tetta, mikäli jokin toiminta olisi heidän mielestään arveluttavaa, eikä soveltuisi heidän lap-
silleen.

 Lukuvuoden aikana ulkona tapahtunut seikkailu- ja elämyspedagogiikka toteutui
seuraavasti (KK).

Elokuu: melonta joessa 2 krt, vaellus- & köysiseikkailua lähipuistoon 4 krt,
Syyskuu: melonta joessa , vaellus- & köysiseikkailua lähipuistoon 4 krt, uintiviikko
37 vk, kasvienkeruuta, markkinoilla, maastoseikkailu (isä mukana),
Lokakuu: vaellus- & köysiseikkailua 7 krt, (syysloma), päivä metsässä (isä
mukana),
Marraskuu: vaellus- & köysiseikkailua lähipuistoon 4 krt, elokuvaviikko 47vk,
seikkailu & projektiviikko perunafarmille ja lintutornille & kodalle 48 vk,
Joulukuu: vaellus- & köysiseikkailu, lasketteluretki tunturille, joulukirkko,
Tammikuu: ulkoluistelua 2 krt, museoprojekti 5 krt, kävely puistoon 2 krt, kiipeily,
Helmikuu: Kirjastoprojekti 3 krt, pakkaskävely puistoon & kasvihuone, 2 krt, las-
keu- tuminen hyppyrimäestä, hiihtopäivä, pilkkiretki,
Maaliskuu: mäenlaskuretki, (hiihtoloma 11 vk), vaelluskävely puistoon 3 krt,
(isyyslomalla) (pääsiäisloma 2.4-5.4.) (uusi oppilas siirtyi luokkaan hiihtoloman
jälkeen),
Huhtikuu: vaellus puistoon 2 krt, linturetki puistoon 4 krt,
Toukokuu: linturetki merelle, luontoretki, vaellus & köysiseikkailua 8 krt.

Seikkailu- ja elämyspedagogiikka toteutui lähes runkosuunnitelman mukaisesti niin,
että toimintaan kuului vaeltamista, metsäretkeilyä, köysikiipeilyä, melontaa ja sovellettuja
projektitehtäviä luonnossa, museossa ja kirjastossa. Näistä toimintamuodoista voidaan
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luokitella Darstin ja Armstrongin (1991, 3–4) mukaisiksi alhaisen riskitason seikkailuiksi
vaeltamisen tuttua reittiä pitkin puistoon, luonnossa kävelemisen, suunnistuksen, retkeilyn,
hiihdon ja luistelun. Kohtalaisen riskialtista seikkailutoimintaa edustivat vaeltamisen
oudossa erämaatyyppisessä metsämaastossa, uiminen, murtomaahiihto ja tunturilaskettelu,
jotka lienevät suomalaiselle koululaiselle kuitenkin kovin jokapäiväisiä toimintoja. Mel-
onta lähellä rantaa, matalasta hyppyrimäestä laskeutuminen ja seinäkiipeilyt voitaneen
luokitella myös kohtuullisen riskitason seikkailumuodoiksi, koska niiden sisältämän henk-
inen ja fyysinen rasitus olivat kokeiluryhmän 10–12-vuotiaitten poikien kestettävissä ja
tapaturman todennäköisyyttä ei voitu pitää korkeana suhteessa korkean riskitason seikkai-
luun (vrt. luku 2.3.3).

Seikkailutoimintojen määrä väheni ja laatu heikkeni kevättä kohden johtuen monista
syistä. Talven aikana kävi ilmi, että tutkimusryhmästä kolme oppilasta aikoi koettaa siirty-
mistä yleisopetuksen luokkiin omille lähikouluilleen. Jotta siirtoprosessi onnistui mahdol-
lisimman hyvin, siitä muodostui opettajalle voimia vievää lukuisine kokouksineen, joita oli
käytävä kolmen oppilaan perheiden, tulevien opettajien ja oppilashuoltoryhmien kesken
sekä vierailtava vastaanottavilla kouluilla, joten seikkailullisten päivien määrä väheni
samassa ajan suhteessa. Toinen seikkailutoimintaa vähentävä seikka lienee se, että
kevätlukukaudella oli lomapäiviä, joiden takia ei vaikuttavampia seikkailuja voitu toteuttaa
sekä maaliskuussa opettajan pitämä isyysloma. Ehkä olennaisin syy oli kuitenkin se, että
hiihtoloman jälkeen luokkaan siirtyi viereisen paikkakunnan sairaalakoulusta uusi oppilas
”Roni”, jonka käyttäytymisen häiriöt ja sopeutuminen luokkayhteisöön vei loppukeväästä
paljon kohderyhmän oppilaiden ja opettaja-tutkijan voimavaroja.

4.1.1 Opetuksen sisältö

Pyrin toteuttamaan maanläheistä ja turvallista seikkailutoimintaa. Tarkoitan tällä fyysis-
esti ja henkisesti turvallista, mutta haastavaa toimintaa ilman suuria sijoituksia var-
usteisiin tai kuljetuksiin. Koululla on yleissivistävä tehtävä, joka seikkailutoiminnassakin
tulisi ottaa huomioon. Tasa-arvonäkemykseen liittyen seikkailun tulisi soveltua kaikille
oppilaille (vrt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 6). Koska seikkail-
uun kuuluvat riski ja yllätyksellisyys, joudutaan koulun seikkailut rajoittamaan sisällön
mukaisesti alhaisen riskin tai kohtuullisen riskin toimintoihin (Darst & Armstrong 1991,
3–4, 44–51.)

Seuraavassa tarkastelen alhaisen tai kohtuullisen riskin seikkailutoimintoja, jotka sovel-
tuivat kohderyhmään.

Alhaisen riskitason (low-risk) ulkoilmaseikkailuja

Kivillä kävelyä: Kävimme edelleen tällä viikolla kävelemässä ja pieniä puroja
ylittämässä köyden avulla, sekä hyppelemässä kivillä. Samalla keräilemässä
syksyn viimeisiä kasveja, jotka toimme luokkaan painoon. (KK38.)
Erämaaretki: Tiistaina teimme seikkailuretken läheisen joen maastoon koko luokan
voimin- - - vaelsimme, poimimme marjoja, paistoimme makkaraa ja rupattelimme
kuunnellen luonnon hiljaisuutta…Jarmon isäkin oli mukana. (KK40.)
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Luonnonilmiön seuranta: - - - tänä syksynä olemme vierailleet ihastelemassa
veden voimakkuutta ja jokisuiston “kuohuja“ useina viikon päivinä - - - (KK41.)
Kävely ryhmässä: Seikkailukävelyjen jälkeen olemme harjoitelleet palaamista kou-
lulle takaisin. Tällä yritän luoda oppilaisiin luottamusta siitä, että he oppisivat
noudattamaan sovittua sääntöä. (KK42.) - - -.
Kävely ensilumessa. Viikonloppuna satoi ensilumen maahan. On valkoista ja
valoisaa varsinkin nyt kun ilma alkaa olla jo sateista ja hämärää. Käytimme luon-
non tarjoaman elämyksen hyödyksi kävelyseikkailun aikana, mielen ja tunteen
hoitoa. (K45.)
Vaellus puistossa: Siitä kävelystä on tullut eräänlainen pakotie ja mielen rauhoit-
tumisen symboli--- on ollut hyvä ja helpottunut mieli oppilailla ja itselläni, koska
koulupäivä on saatu päätettyä onnistuneesti ja eheästi ilman riitoja, konflikteja tai
itkua. (KK49.)
Kaamoskävely: Toiseksi viimeinen viikko. Ulkona on pimeää jo aamulla, joten
jokainen oli maanantaina kovin väsähtänyt. (KK51.)
Pakkaskävely: Torstaina oli –30 astetta pakkasta, mutta siitä huolimatta kaikki
halusivat kävellä läheiseen puistoon katsomaan pakkasessa värjötteleviä sorsia.
Lämmittelimme kasvihuoneessa, Tundran pakkasesta-sademetsän lämpöön, Jess!
Kontrasti on valtava. (KK2.)
Luistelu ulkona: Keskiviikkona kävimme taas luistelemassa ulkokentällä, vaikka
olikin reilusti pakkasta. Välillä lämmiteltiin kopissa. (KK2.)
Hiihto ja mäenlasku: Perjantaina oli jälleen “Paavo-seikkailuohjaajan“ järje-
stämä seikkailuretki, jonne tuli mukaan kaksi isää. Hyvä tilaisuus samoilla han-
gilla, laskea mäkeä, tehdä nuotio, paistella makkaraa ja hiihtää alkukevään aurin-
gonpaisteessa. (KK6.)
Linturetki: Iltapäivällä retki lähipuistoon, jossa aloitimme lintujen tarkkailukau-
den. (KK16.)
Kasvien keruu: Toukokuu ja pääskyset tulevat pian Suomeen! Voikukat kukkivat,
ruoho alkaa kohta vihertää ja puihin puhkeaa lehdet. (KK17.)
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Kohtuullisen riskin (medium-risk) ulkoilmaseikkailuja

Vaelsimme lukuisia kertoja koululta noin 10 minuutin kävelymatkan päässä olevaan
lähipuistoon, jossa oli mahdollista kokea pientä haastetta, pelkoa ja jännitystä kanavien ja
vesistöjen ylittämisestä. Köysi ei ollut korkealla maasta, mutta sen verran ylhäällä,
etteivät jalat kastuneet, mikäli suoritus oli kelvollinen ja toiminta keskittynyttä.

Köysikiipeily: Läheisessä puistossa olevien purojen yli saa helposti viritettyä köy-
den kahden puun välille. Alla virtaava vesi tuo tilanteeseen todentuntua ja vaaran
tunnetta. Jarin mukaan ”alla virtasi joki täynnä zombeja, mielikuvitusvihollisia tai
myrkkyä, joiden yli oli päästävä keinolla millä hyvänsä”. (KK36.)

Kiipeilyn tuottamaa korkeanpaikan haastetta oli paikkakunnalta vaikeata löytää, joten
yksi vaihtoehto oli kiivetä ylös erilaisia puita, torneja tai rakennelmia. Eräs tällainen paikka
löytyi naapurikunnan puolelta, jossa oli sopivan matala noin 10-metrinen hyppyrimäen
torni tällaista toimintaa varten. Kiipeily ja laskeutuminen onnistuivat hyvin tornin raken-
nelmia pitkin ja jännitystä lisäsi kavereiden huudot ja kiljahtelut. Seikkailuohjaajalla oli
nuorisotoimelta lainatut köydet ja kypärät, joten harjoittelimme kiipeilyä ja laskeutumista
hyppyrimäen vauhtitornissa. (KK6.)
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Paikkakunnalla ei ollut vuoria, tuntureita eikä koskia, mutta lähistöllä virtasi joki, jota
ammoisista ajoista alkaen oli käytetty kulkuväylänä, kalastuselinkeinoon ja virkistykseen
ja jossa oli meidänkin oli mahdollisuus toteuttaa opetussuunnitelmamme luontoseikkailua
meloen ja samalla eläytyä joen merkityksen tutkimiseen historiallisesta, yhteiskunnallis-
esta, sosiaalisesta ja ekologisesta sekä esteettisestä näkökulmasta. Kuvaan seuraavassa
koko prosessin, jotta lukijalle syntyisi selkeä käsitys kokemuksellisesta tapahtumasta (vrt.
Boud ym. 2000, 8–17).

Elo-syyskuussa kohtuullista riskiä sisältänyt jokimelonta toteutui kerran viikossa tor-
stai-iltapäivisin kolmen viikon aikana (viikot 34–37). Kävelimme 20 minuutin matkan kou-
lulta jokirantaan, jossa varsinainen melontaseikkailu tapahtui. Melontaseikkailuun saimme
kajakit vuokrattua paikallisesta melontaseurasta. Melonta oli kaikille uutta, joten toiminta
aloitettiin melonnan alkeista ja tavoitteena oli ”parhaansa yrittäminen”, turvallinen,
sääntöjen mukainen toiminta ja kajakin hallinta niin, ettei tapahdu kaatumisia tai tapatur-
mia. Melontaa ohjasi minun lisäkseni työparina seikkailuohjaaja, joka oli kokenut melont-
aohjaaja. Melonta tapahtui puomien rajoittamalla alueella asianmukaisin turvavarustein
kahden kokeneen aikuisen valvonnassa.

Melontaan kuului 1. ennakko-olettamusten tekoa (esim. kuvittelua mitä ja millaista mel-
onta on ja miten se tapahtuu turvallisesti) ja etukäteisvalmisteluina suunnittelua, sääntöjen
kertaaminen, veneiden huolto, turvavarusteiden pukeminen ja 2. itse melonta 30-45 min
ohjaajan käskyjen mukaan. Kolmas melontaan kuuluva osa oli reflektio eli toimintatapojen
tarkastelu melontatapahtuman aikana joella.
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Melonta. Käytiin heti toisen kouluviikon maanantaina melomassa joessa kaja-
keilla, sillan kupeessa. Seikkailuohjaaja - Paavo oli järjestänyt meille taas mah-
dollisuuden melontaan. Ennen seikkailua käytiin luokassa läpi kaikkia mahdollisia
vaaratilanteita, kuten mahdollisuutta hukkua, jos vene kaatuu tai sääntöjä ei nou-
dateta. Oppilaat olivat jännittyneitä. (KK34.)

Virtaava vesi antaa tunteen elämänvirrasta, joka on alati eteenpäin menevä ja sol-
juu vapaasti kohti vapautta, tulevaisuutta, merta. Melonta vaatii fysiikkaa ja kes-
kittymistä, mutta paljastaa myös oppilaiden kestävyyden ja sietokyvyn. Huomasin
että nuorimmat oppilaat jaksavat hyvin meloa kajakilla jopa 15 minuuttia, minkä
jälkeen tulivat rantaan levähtämään, etenkin Jari ja Jarmo - - - Mutta Niko kiel-
täytyi kokonaan melomasta, koska ilmeisesti pelkäsi vettä ja on myös ilmeisen huo-
nokuntoinen eikä varmasti jaksa liikuttaa kajakkia vielä, enkä liioin pakottanut
häntä siihen. Tomi tarvitsi voimakasta kannustusta, eikä olisi ilman ohjausta lähte-
nyt vesille. Se oli ensimmäinen melontaretki, eikä todellakaan kovin lupaava.
Tehokas melonta-aika joessa kesti 30 min. , johon on lisättävä kävely koululta ran-
taan (ja takaisin), valmistelut ja lopuksi veneiden huolto eli yhteensä koko seikkai-
lutapahtuma kesti n. 2 tuntia. Mutta päätimme vielä yrittää uudemman kerran seu-
raavalla viikolla. (KK34.)

Seikkailun jälkeen kävelimme takaisin koululle, josta oppilaat lähtivät kotiin. Mel-
ontaan liittyvä neljäs osa tapahtui luokassa, jossa jälkikäteen teimme seuraavana päivänä
reflektiota luokassa eli keskustelemalla tapahtumasta ja purkamalla seikkailutapahtuman
kokemukset ja epäselvien nimitysten, tilanteiden ja tulkintojen korjaaminen antamalla ilm-
iöille korjattuja merkityksiä, joilla pyrimme ymmärtämään ja tulkitsemaan tilanteita
yhdessä (vrt. Darst & Armstrong 1991, 11, Priest 1999d, 111–114, Mezirow 1998, 17,
Heckmair & Michl 2002, 55).
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Edellisestä melontaretkestä tehtiin havaintoja paikanpäällä keskustellen melon-
taan ja vesillä oloon liittyvistä tekniikoista ja vaaratilanteista, omasta toiminnasta
sekä yhteistyöstä seikkailuohjaajan että opettajan kanssa. Seuraavana päivänä
muistelimme keskustellen luokassa mitä kaikkea eilisen retken aikana tapahtui ja
kirjoitimme niistä asioista tauluun sanoja ja vihkoon joitakin lauseita. Taululta
sanat kopioitiin vihkoon ja pyrittiin muodostamaan niistä lyhyitä ajatuksia ja kir-
joitettuja lauseita. Ei niistä tullut kovin suuria kirjoitelmia, mutta pääasia, että
saimme keskustelua jo aikaan yhteisestä elämyksestämme eli melontaretkestä.
Ruodinnassa käytiin läpi sääntöjen noudattamista, tekniikoita, itsensä hallintaa ja
vaaroja, jotka tulevat esille kun ollaan vesillä. Olimme saaneet ensimmäisen ”filo-
sofisen keskustelun” aikaan kokemuksesta virinneistä ilmiöistä. (KK34.)

Melonta seikkailumuotona on haasteellinen sopivasti vaaraa sisältävä toiminta. Kaikki
oppilaat lähtivät seikkailuretkelle jokirantaan, mutta yksi oppilaista ei uskaltautunut lain-
kaan melomaan. Hän oli kuitenkin mukana tarkkailijana. Olimme yhteisesti sopineet, että
kenenkään ei ole pakko meloa, vaan jokaiselle annetaan valinnan mahdollisuus ja vapaus
arvioida kykeneekö henkisesti tai fyysisesti melontaseikkailuun (vrt. challenge by choice;
Priest 1999, 16). En pakottanut, mikäli kieltäytyminen oli aitoa ja perusteltua, minkä näki
ja vaistosi oppilaasta helposti.

Melonta oli jo helpompaa joidenkin osalla, vaikka edelleen Niko ei astunut kajak-
kiin, eivätkä Jarkko ja Sauli lähteneet muun ryhmän ja seikkailuohjaaja Paavon
mukana melontaretkelle ylävirran suuntaan. Sauli ja Jarkko kuitenkin kävivät
kokeilemassa minun kanssani melontaa ja kajakin hallintaa lähellä rantaa, mutta
palasivat pian takaisin maalle: ”ei jaksa”. (KK36.)

4.1.2 Seikkailutoiminnan ympäristö

Seikkailullinen menetelmä liittyi pääasiassa ulkona tapahtuvaan outdoor-seikkailu-
toimintaan, jonka tapahtumapaikkana oli puisto, joki tai muu seikkailuun soveltuva
maasto. Koulun lähellä sijaitsi laaja ja monipuolinen puistoalue, jonka läpi virtasi joki ja
lukuisia pieniä puroja. Puistossa oli vehmas kasvusto ja mitä erilaisimpia puulajeja, joita
kaikkia oli todella helppo oppia tunnistamaan lukuisten puistoseikkailujen lomassa. Puis-
tossa oli myös sorsa- ja hanhilammikko sekä kasvihuoneita, joista yksi oli läpi talven
avoinna kuntalaisille. Lähistöllä virtasi leveä joki, jonka rantamilla sijainneelle melonta-
paikalle oli koululta noin 2 km kävelymatka. Koulusta 10–20 km etäisyydellä oli seikkai-
luun hyvin soveltuvia luontopolkuja, ulkoilumaastoja, hyppyrimäen torni ja vesistöjä,
joita oli mahdollisuus käyttää kesäisinä kuin talvisina kuukausina. Lukuvuoden aikana
seikkailutoimintaa toteutettiin myös naapurikuntien puolella, jonne piti matkustaa opetta-
jan henkilöautolla.

”Cityseikkailuun” eli rakennettuun ympäristöön suuntautuviin toimintoihin kuuluivat
esimerkiksi kävelyt koulun pihasta paikkakunnan halki puistoon, museoon, kirjastoon ja
elokuvateatteriin sekä joelle, jossa sijaitsi melontapaikka. (KK34–16.)

Sisällä tapahtuvia seikkailullisia toimintoja olivat ilmaisulliset toiminnot, kuten
näytelmien harjoittaminen ja pienten sketsien esittäminen luokalle tai jopa koko koululle
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joulujuhlissa. Pallopelien ja joukkuelajien suhteen luokka oli kypsymätön, eivätkä pelit
kiinnostaneet oppilaita lainkaan. Jos niitä ryhdyttiin pelaamaan niin ne päättyivät nahistel-
uun, jopa nyrkkitappeluun. Tässä tutkimuksessa en tarkastele laajemmin sisällä tapahtuvaa
seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa, vaikka pidän sitä tärkeänä ja ulkotoimintaa tukevana
menetelmänä.

Sisäseikkailuun kuuluvaksi kohtuullisen riskin toiminnaksi voidaan lukea seinäkiipeily,
joka toimi fyysisenä liikuntakasvatuksena ja välipalana välikausina, jolloin ilmat olivat
todella surkeat ajatellen ulkotoimintaa. Kiipeilypaikkana oli eräs paikkakunnan nuorisotila.
Osallistuminen kunnan elokuvaprojektiin teemalla ”teatterissa viikon 47 jokaisena
päivänä” oli meille sisällä tapahtuva seikkailua. Fyysiseen, luokan ulkopuolella tapah-
tuneeseen seikkailuun liittynyt etukäteissuunnittelu ja jälkikäteen tapahtunut reflektio
tapahtui yleensä yksinkertaisen käsitekartan avulla luokassa. Tämä reflektiivinen
menetelmä oli osa toimintaa ja seikkailua.

Näyttelemistä ja ilmaisua luokassa. Maanantaina aloimme harjoitella äidinkielen
kirjassa olevia pienoisnäytelmiä ja oppilaiden itse keksimiä pieniä sketsejä. Jarilla
on ilmeikäs esiintyminen ja äänenkäyttö ja näyttää nauttivan itsensä esille tuon-
nista. Pallopeliin hän ei ryhdy. (KK46.)

Seinäkiipeilyä salissa. Perjantaina kävimme seinäkiipeilyssä ”Paavon” kanssa.
Tämä seinäkiipeily on nyt tullut seikkailukasvatuksen osaksi melonnan jälkeen,
koska ilmat ovat melontaan liian kylmiä. (KK46.) - - -

Perjantaina aloitimme myös köysikiipeilyn sisällä. Paavo järjesti meille taas
hyvän kokemuksen, jossa voima ja rohkeus tulivat esille jokaisella oppilaalla
omalla tavallaan. Jari oli mestari, samoin Sauli! (KK2.)

Elokuvaviikko: Tällä viikolla meillä oli jokaisena päivänä elokuvapäivä: Hyvästi
isä, Kotkan silmä, Oikea Howard Spitz, Peloton neilikka ja Kaikki linnut eivät
lennä. Leffat olivat eri elokuvateattereissa, jonne käveltiin koululta ja takaisin.- - -
(KK47.)

Reflektio luokassa. - - - Maanantaina kävimme läpi edellisen viikon maastoreis-
sun. Otimme esille paikkojen nimiä, kulkureitin, maaston ominaisuuksia, tapahtu-
mia, tilanteita ja käyttäytymistämme luonnossa, joita vielä arvioimme yhdessä.
Tästäkin laadimme pienen käsitekartan, jolla korvasimme työlään kirjoittamisen.
(KK41.)

4.1.3 Integrointi koulutyöskentelyyn ja transfer

Tämän tutkimuksen seikkailu- ja elämyspedagogisessa menetelmässä toiminnallisuus oli
sidoksissa koulun opetussuunnitelmaan, kulttuuriin, aikatauluihin ja muuhun toimintaan
sekä resursseihin. Tämän vuoksi yhtä päivää pitempikestoisia seikkailukursseja ei ollut
mahdollista toteuttaa. Vaikka seikkailut olivat lyhytkestoisia, niitä toistettiin lukuisia ker-
toja aina lisäten uusia elementtejä eli niissä oli loogista jatkuvuutta ja laajentumista. Ope-
tussuunnitelmaan kuuluneiden teoria- ja oppiaineiden opettaminen ja oppikirjoista
opiskelu tapahtuivat perinteiseen tapaan opettajan johdolla luokkahuoneessa. Toiminnal-
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linen ja kokonaisopetuksen periaatteita noudattava seikkailu- ja elämyspedagogiikka
muodosti kuitenkin 1/3 päivittäisestä koulurutiinista tukien kaikkien oppiaineiden laadul-
lista ja määrällistä sisältöä. Koska kyseessä on kokonaisopetuksellinen ajattelu, ei kaik-
kia asiayhteyksiä tai kognitiivisia tietotraditioita voitu erillistää, eikä erottaa kokonaisu-
uksista. Toisaalta kokonaisuuksia ei välttämättä voitu liittää kuuluviksi tiettyjen erillisten
oppiaineiden sisään. Eheyttävänä opetuksena toteutetun menetelmän painopistealueena
oli ihmisenä kasvamisen aihealue, jolla tuettiin oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja
elämänhallinnan kehittymistä (vrt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004,
16–17).

Elämyspainotteisessa opetuksessa ja terapeuttisessa liikunta- ja seikkailuohjelmassa oli
tärkeätä pyrkiä räätälöimään kokemuksia oppilasryhmän erityistarpeiden mukaan huolehti-
malla kasvusta ja vakuuttamalla onnistunut terapeuttisen muutoksen integraatio eli yhteen-
sulautuminen henkilöiden todellisiin elämänalueisiin kolmen siirtovaikutuksen mallilla:
erityis-, ei-erityis- ja metaforisen siirtovaikutuksen mallin mukaisesti (vrt. Gass 1999, 227–
230, luku 2.3.6).

Erityissiirtovaikutus oli tapojen ja assosiaatioiden muutosta eli yksinkertaisesti taitojen
kehittymistä (habits and associations). Tällaisia taitoja olivat esimerkiksi kävellä kadun
oikeaa reunaa, tervehtiä virkailijaa, panna takki naulakkoon, pitää melaa molemmilla
käsillä, ohjata kajakkia suoraan, tarttua köyteen tiukasti, kuunnella, puhua, kysyä, auttaa,
kannustaa, olla lyömättä, olla ärsyttämättä, olla häiritsemättä ja kiroilematta.

Ei-erityissiirtovaikutus, jolla aikaisempi koulutus tai harjoitus teki tulevan suorituksen
tehokkaammaksi oli periaatteiden ja asenteiden kehittyminen (common priciples). Käsit-
teiden ja käsitteellisten tulkintojen transfer edellytti enemmän ilmiöiden ja käsitteiden
ymmärtämistä kuin taitoja ja tietoja (vrt. von Wright 1996, 17). Tällaisia yleisiä sopimuksia
ja asenteita olivat kuunteleminen, avuliaisuus, ystävällisyys ja luottamuksellisuus, sosiaa-
linen hyväksyminen ja yhteistyön merkityksen ymmärtäminen.

Kolmas siirtovaikutuksen muoto oli vertauskuvallinen siirtovaikutus (similar princi-
ples). Tämä toteutui silloin, kun samansuuntaiset prosessit yhdessä oppimistilanteessa tuli-
vat analogisiksi oppimisessa jossakin toisessa kuitenkin samankaltaisessa tilanteessa,
johon ne eivät suoranaisesti liittyneet. Esimerkkeinä seuraavat ulkoseikkailuun liittyneet
tilanteet.

A-ryhmässä kävelimme sovittua reittiä yhdessä puistoon, museoon tai lintutornille
ilman toisten oppilaiden tai vastaantulijoiden häirintää,
B-yksin ja myöhemmin ryhmässä meloimme pelkoja ja riskejä uhmaten joessa
C-yksin kiipeilimme köysillä ulkona ja sisäseinällä tai myöhemmin toisen
avustamana oppien pyytämään ja antamaan apua,
D-ryhmässä tutustuimme museoon tai kirjastoon, kuuntelimme virkailijaa,
E-ryhmässä kuuntelimme opastusta perunafarmilla, museossa tai kirjastossa sekä
F-yksin sitkeästi ja antamatta periksi köydellä kiipeillen fyysisesti ja henkisesti
vaativampaa suoritustasoa ja asetettua päämäärää kohti arvioiden ja tiedostaen
omat kehittyneet henkiset ja fyysiset kyvyt ja rajoitukset.

Näiden tilanteiden tapahtumat pyrin keskustelemalla ja pohtimalla siirtämään ver-
tauskuvallisesti samoja periaatteita vaativiin arkipäivän sosiaalisiin tilanteisiin, kuten
kotiin, luokkaan tai lähiympäristöön (ks. esim. Gass 1999, 227–230).
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Marraskuussa tapahtuneet seikkailulliset projektiretket olivat koko päivän mittaisia
toimintapainotteisia tapahtumia koulun ulkopuolelle. Kuvaan tarkemmin seuraavassa
kahta seikkailullista retkeä alueen kohteisiin sekä yhtä projektiopiskelua museossa. Ensim-
mäinen retki suuntautui perunatilalle ja toisen retken kohteena oli maastoretki merenran-
nalle lintutorniin. Retkien kuvauksessa on etusijalla kokemuksellinen prosessi, jossa vuor-
ottelevat kehämäisesti suunnittelu, toiminta, havainnot ja tiedostaminen eli reflektio ja uusi
suunnittelu, toiminta jne. Projektiesimerkki liittyy historiaan ja museo-opiskeluun, jota
kuvaan avoimena oppimisprosessina. Projekteissa tulee selkeästi esille pienoiskoossa ole-
van toimintatutkimuksen (Carr & Kemmis 1986, 162–165) ja opettajan ja oppilaan ns. ped-
agogis-hermeneuttisen kehän vaiheet: (esi-ymmärrys) – suunnittelu – toiminta -havain-
nointi/observointi – ymmärtäminen – tulkinta – tiedostaminen – (uusi)ymmärrys, josta
kehä alkaa uuden kierroksen: (uusi)suunnittelu - toiminta… jne. (ks. luku 2.6, Homfeldt
1995, 234).
a) Seikkailullinen retki perunafarmille

Suunnittelu: Esi-reflektio: Ensi viikolla on - - - projektiviikko, jolloin tarkoituksena
olisi tehdä kaksi retkeä lähialueelle. Mukaan ohjaajiksi lähtevät kaksi sosiaalialan
harjoittelijaa. Toinen retki suuntautuisi eräälle lintutornille ja toinen ”JL:n”
maastoon ja perunanviljely tilalle. Olemme jo oppilaiden kanssa tästä luoneet
esi-mielikuvia ja reflektointia, jotta retki onnistuisi hyvin ja olisi opettavainen.
(KK47.)
Toiminta ja havainto: Retkipäivä koitti. Tiistaina oli perunaseikkailureissu. Pakka-
simme autot ja suunnistimme pottufarmille.- - - Farmi on perunapeltojen keskellä
ja pääsimme seuraamaan perunan jatkokäsittelyä ja pussitusta pimeässä ja
kosteassa hallissa. Saimme myös itse osallistua lajitteluun ja pussittamiseen.
(KK47.)
Ruodinta: ---Pidimme ruokatunnin farmin läheisyydessä olevassa aitassa, jossa oli
takka. Oppilaat harjoittelivat tulen sytyttämistä ja onnistuivatkin lopulta. Pian
saimme nauttia lämmöstä ja takkatulen loisteesta. Eväät olivat makoisia. Kesku-
steltiin maaseudun ja maailman asioista, spontaanisti ja leppoisasti Kaikki oppi-
laat olivat mukana - - - (KK47.)
Toiminta ja havainto: Jotakin häiriötä oli kotiinpaluumatkan aikana, joten välillä
piti auto pysäyttää… ”lupaatko yrittää olla perille asti hiljaa ja noitumatta siellä
takapenkillä, vai pittääkö opettajan panna sinut kävelemään kotiin”. (KK47.)

Ruodinta autossa: Ryhmä oli ensimmäistä kertaa koko päiväreissulla, joten ilmei-
sesti uutuuden jännitys purkautui kahnauksena. Mutta matka oli kaikkien mielestä
”siisti”, kun siitä lämpimässä autossa keskusteltiin. Osa taisi nukahtaa…. (KK47.)
Jälki-reflektio: Keskiviikkona sitten muisteltiin ja ruodittiin tuo elämysretki luo-
kassa yhteisesti: Mitä, missä, milloin, kuka, miten, millaista ja miksi…? Näillä
tutuilla kysymyksillä pääsimme hienosti elämään uudelleen eilisen retken elä-
mykset, joista syntyi varmasti meille kaikille hyviä ja kasvattavia kokemuksia tule-
vaisuuteen, ainakin seuraavia retkiä varten. (KK47.)

Integraatio muihin oppiaineisiin ja transfer arkielämään tapahtui siten, että keskuste-
lussa kytkettiin kokemukset biologiaan, maantietoon, kansalaistaitoon ja perunan merkit-
ykseen historiassamme, perunan jalostukseen, merkitykseen koko maakunnalle ja
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Suomelle. Ehkä tärkein oppimisen siirtovaikutus liityi kuitenkin opetussuunnnitelman sir-
paleisten evoluutiobiologisten, kulttuuristen ja tiedollisten oppiainetavoitteiden ohella ope-
tussuunnitelmassa määriteltyyn ”monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon
kehittymisen tehtävään, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja
saada valmiudet jatko-opintoihin” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 6).
Koska suunnittelussa keskusteltiin omasta ja ryhmän toiminnasta, voitiin jälkireflektiossa
pohtia itsearvioiden ja yhdessä retken hyviä ja parannettavia puolia: mitä tapahtui ja opin?
millaista oma toimintani oli? miten ryhmänä toimittiin? mitä voisin tehdä toisin? mikä
merkitys sillä oli sinulle? Aikaisemman seikkailuretken avulla seuraavaa vastaavanlaista
ryhmän kanssa tehtyä yhteistoimintaa oli mahdollisuus kehittää ja siirtää hyviä piirteitä
uuteen tilanteeseen.

Seikkailullisen perunaretken teemaan liittyi lukuisia jäsennettäviä kokonaisuuksia,
jotka piti ottaa huomioon suhteessa oppilaan arkitodellisuuteen. Oli itsestään selvää, ettei
kiinteä, yhdenmukainen ja yksityiskohtainen opetussuunnitelma ollut mielekäs kohderyh-
mässä, jonka jokaisella oppilaalla oli yksilöllinen opetussuunnitelmansa. Yhdenmukainen
opetussuunnitelmahan olisi edellyttänyt sitä, että kaikki oppilaat olivat samassa lähtötilan-
teessa ja jokainen olisi omaksunut opittavan tiedon yhdenmukaisella tavalla tai että peru-
naseikkailussa olisi ollut jokin valmis tieto siirrettäväksi oppilaan päähän. Jotta uusi tieto
ja tietämys voitiin toiminnallisen retken avulla opettaa, tuli opettajan olla tietoinen oppi-
laiden olemassa olevasta arkitodellisuudesta, kokemusmaailmasta ja käsityksistä, joiden
pohjalta voi lähteä liikkeelle tiedon rekentamisessa. Tällöin opetus- ja oppimistapahtuma
voidaan von Wrightin (1996, 18) mukaisesti luokitella konstruktivistiseksi oppimiskäsit-
ykseksi, koska uusi tieto rakennetaan ymmärrettäväksi jo olemassa olevien käsitysten
pohjalta pohtimalla ja keskustelemalla.

Oppimisen siirtovaikutusta oli mahdollisuus arvioida jo varsinaisen prosessin kuluessa
ja tulevien projektien yhteydessä. Myös konkreettinen ”monipuolisen kasvun” siirtovaiku-
tus arkeen oli perunafarmilta saatu perunapussi, jonka siirtovaikutuksen pysyvyyden ja
pitkäkestoisuuden tarkastelu on ongelmallinen. (KK48.)
b) Seikkailullinen retki meren rannalle

Uusi suunnittelu ja esi-reflektio. Olimme hädin tuskin toipuneet eilisestä retkestä
ja perunaseikkailun opetuksista. Mutta keskiviikkona iltapäivällä oli vuorossa
seuraavan päivän esi-reflektio eli suunnittelimme matkan naapurikunnan lintutor-
nille ja kodalle, jonka paikka löydettiin kartalta ja reitti piirrettiin omaan seikkai-
luvihkoon... Tarvikkeiden, pukeutumisen ja liikkumisvälineiden sekä naposteltavien
lista kirjattiin ylös. Jokaiselle annettiin omavastuu pakata kotona reppuunsa tar-
vikkeet. Käytiin läpi myös säännöt ja käyttäytymiseen liittyvät reunaehdot muistel-
len perunaseikkailuun liittyneitä ongelmia ja onnistumisia. Yhteisellä päätöksellä
luvattiin yrittää parhaamme, yksin ja toista tukien. Aamulla olisi lähtö klo 8.30
koulun pihasta. (KK48.)
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Erilaista toimintaa: Torstaina siis matka suuntautui parinkymmenen kilometrin
päähän naapuripitäjän rantaan, jossa oli lintutorni ja aava meri aukesi edessä.
Lukuisia kalastajien latoja oli jään keskellä kuin jähmettyneinä odottamassa
seuraavaa kevättä ja jäiden sulamista. Muuttolintuja emme enää nähneet, koska
ne olivat lentäneet jo pari kuukautta aikaisemmin etelään. Tornissa tuuli vietävä-
sti, joten oli miellyttävä vaihtaa paikka lämpimään kotaan. Virittelimme nuotiota
ja paistoimme makkaraa. Kukin oppilas sai mahdollisuuden käyttää kirvestä ja
hakata nuotiopuita. Itse viritin köyden läheisen sillan ja viereisen puun välille.
Tästä oppilaat ja harjoittelijat saivat ylittää elämän virran kohti tulevaisuuden
haasteita. (KK48.)
Reflektio ja metaforinen transfer: Kodassa paisteltiin makkaraa, juttu luisti ja tun-
nelma oli hyvä. Tomille, joka on ollut kovin arka ja pelokas kävi metaforaksi:
”Yleisopetusta kohti”. Hän nimittäin yllätti meidät kaikki uskaltautumalla köyden
varassa ylittämään kanavan. Kannustin häntä voittamaan itsensä ja vertauskuval-
lisesti määrittelin köyden vastapuolen yleisopetuksen luokaksi.
Kaikkien ihmeeksi Tomi ponnisteli ja hivuttautui vähä vähältä kanavan toiselle
puolelle, mutta ilman vertauskuvaa ”yleisopetuksen” tavoitteesta, toisten kan-
nustusta ja ohjeita ei poika olisi varmaankaan tuota yritystä tehnyt. Tässä tuli
esille seikkailutoiminnan vaikuttavuus ja yllätyksellisyys. Arka oppilas motivoitui
tekemään vaativan teon ja löysikin itsestään henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Oli
varmasti itsekin yllättynyt. Ainakin me muut olimme! (KK48.)
Lopetus: Matka päättyi hienosti, eikä nyt sattunutkaan enää kommelluksia eikä
riitoja kuten ensimmäisellä kerralla. Palasimme koululle 15 aikoihin rentoina ja
vapautuneina. (KK48.)

Seikkailullinen linturetki oli perunaseikkailua selkeästi jäsentyneempi kokonaisuus.
Näytti siltä, että suunnitteluvaiheessa oppilaat olivat jäsentäneet aikaisemman retkiteeman
ja kykenivät siirtämään siitä seikkailuretken osatekijöitä tähän uuteen yritykseen. Aikai-
sempaan retkeen verrattuna tuli selkeästi esille motivoituminen ponnistelemaan ja yrit-
tämään parhaansa. Tuli esille, että seikkailuun liittyvät teemakokonaisuudet eivät ole vält-
tämättä sijoitettavissa perinteisten oppiaineiden tai tieteenalojen sisään. Yhä enemmän
puhutaan monitieteisyyden merkityksestä kouluissa ja etenkin yliopistoissa (vrt. von
Wright 1996, 19). Olisiko tässä ylläolevassa esimerkissä aineksia ala-asteen kouluopetuk-
sen monitieteisyyteen, jossa kohtaisivat seikkailullinen elämysterapia, mielen rauhoittu-
minen, fyysinen toiminta ja liikuntasuoritus, aistien tarkentuminen, luonnon ja vuodenajan
ilmiöiden havaitseminen, käyttäytyminen ja sosiaalinen toimintakyky? Tätä kysymystä
jäin itse pohtimaan.
c) Museoprojekti

Historia oppiaineena ei kuulunut tutkimusluokan valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.
Opettajalla on kuitenkin velvollisuus ja oikeus eheyttää opetustaan parhaaksi katsomal-
laan tavalla, kunhan toiminta on kasvatuksellisesti tavoitteellista. Koska aikaisemmat
syksyn projektit olivat kehittäneet oppilaiden käyttäytymis- ja ryhmätoimintataitoja, oli
luontevaa jatkaa koulun ulkopuoliseen ympäristöön suuntautumista. Näin toteutui aikai-
sempien taitojen ja valmiuksien harjoitteleminen uusilla haasteilla ja uusissa tilanteissa,
koska seikkailu- ja elämyspedagogiikan vaikutusmallien mukaisena oletuksena oli, että
yksilöt kykenevät siirtämään metaforisesti aikaisemmin opittuja asenteitaan, taitojaan ja
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käsityksiään uusiin tilanteisiin (vrt. Reiners 1995, 65, Priest 1999c, 237–239). Metaforista
siirtovaikutusta asennoitumisen ja käyttäytymisen muutumisen suhteen oli siis jälleen
hyvä arvoida.

Suunnittelu ja esi-reflektio: Aloitimme museoprojektin eli suunnittelimme maanan-
taina että vierailemme (tammikuussa) säännöllisesti (eli vähintään kerran vii-
kossa) lähimuseossa ja tutustumme museossa eri osastoihin museovirkailijan,
opettajan johdolla tai jos onnistuu niin itsenäisesti. Päätimme aloittaa…
Toiminta ja havainnot: Koulultamme museoon on 10 min kävelymatka, joka toimii
meillä museoseikkailuun liittyvänä fyysisenä toimintana, vaikka olisi –30 asteen
pakkanen.. Kävelyn aikana on ryhmä koko ajan yhdessä, joten opimme olemaan
konkreettisesti ryhmän jäseniä. (KK2.)
Pohdinta ja reflektio: Koska on kova pakkanen niin matkalla ei puhuta paljoa,
vaan yritetään päästä nopeasti perille. Poskia paleltaa ja näpit jäätyy. Kävelyn
aikana keskustelu rönsyilee spontaanisti, mutta kun lähestymme museota niin sil-
loin pyydän muistamaan tietyt käyttäytymissäännöt, koska museo on julkinen tila
ja siellä vierailee paljon muitakin ihmisiä meidän lisäksi. (KK2.)
Uusi suunnittelu ja esi-reflektio: Kaikki lupaavat tietenkin olla hiljaa…ja pian
ollaankin lämpimässä museossa, jossa haisee hyvältä ja virkailija ottaa meidät
ystävällisesti vastaan. Takit jätetään naulaan ja sovitaan ohjeet ja miten
toimintaan museossa ja minne ensin mennään…kaikki nyökkäilevät. (KK2.)
Toiminta: Aloitimme alimmasta kerroksesta, jossa oli esillä vanhaa - - - paikka-
kunnan asemakaavaa esim. KOP:n entinen rakennus ja kadut jotka johtivat oman
koulumme ohitse kävimme läpi. (KK2.)
Reflektio: Museoretken lopuksi katsoimme videon maaseudun talvitöistä. - - -
Museoretken jälkeen oppilaat pääsivätkin kotiin, joten muistelu jäi jokaisen omalle
kontolle. Emme olisi jaksaneetkaan jäädä rupattelemaan kaikesta mitä näimme ja
koimme. (KK2.)
Uusi suunnittelu ja esi reflektio: Tiistaina taas museoon ruokailun jälkeen. Tätä ei
sen pitempään suunniteltu, koska eilen käytiin jo kaikki tärkeät asiat läpi. Suunni-
teluksi riitti kunhan sovittiin, että 11:lta ollaan lähtövalmiina pihassa. HIRVEÄ
pakkanen oli taas, mutta ryhmä oli motivoitunut oppimaan uusia asioita historia-
sta eikä kukaan valittanut: ilmeisesti museo voittaa luokkaopetuksen…(KK2.)
Toiminta: Olin eilisen perusteella tehnyt joitakin tehtäviä, joihin he kirjoittelivat
vastauksia yksin tai pienissä vapaissa ryhmissä esineitten selostuksista ja supisivat
toisilleen. Siirtyivät vapaasti taas uusille osastoille. Oppimistapahtuma oli itseoh-
jautuvaa, vapaata ja leppoisaa, ei stressiä lainkaan. Itsekin opettajana sain huo-
kaista: on kiva olla opettaja ! - - - Tutustuimme toiseen kerrokseen, joiden aiheena
oli Suomen esihistoriallinen aika, kivikautiset esineet ym. Laadin taas seuraavaa
kertaa (maanantaita) varten tehtäviä tästä aiheesta. - - - (KK2.)
Pohdinta: Keräsin tunnollisesti täytetyt tehtävämonisteet, jotka kävimme ripeästi
läpi ennen kotiinlähtöä. Annoin hyvän palautteen. Syvällisempää muistelua ei suo-
ritettu museolla. (KK2.)
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Reflektio: Seuraavana päivänä muistelimme museoretken asioita ja arvioimme
omaa toimintaa päällisin puolin. Annoin lyhyen kannustavan palautteen. Tehtävä-
monisteet ripustin luokan seinälle, jotta niistäkin palautuisi jotakin mieleen... pojat
oli ylpeitä tuotoksistaan. (KK2.)
Toiminta: Museoprojekti jatkuu. Maanantaina kävelimme jälleen museolle. Tuo
museoprojetki näyttää olevan motivoiva keino varsinkin maanantaina, jolloin
oppilaat joutuvat orientoitumaan viikonlopun jälkeen taas uuteen rytmiin ja kulttu-
uriin. Kaikki ei mene aina kuten toivoisi, museossakaan, sillä äkkiarvaamatta joll-
akin oppilaalla hallinta pettää ja alkaa toisen kiusaaminen…(KK3.)
Reflektio: Tällä kertaa oli parempi unohtaa koko palautekeskustelu. Itselleni oli
valaiseva havainto tuo yhden oppilaan käyttäytyminen. Ei tuollaista lasta voi ran-
gaista siitä, ettei pysty tekemään tehtäviä, koska mieliala on täysin lamaantunut.
Ajattelin, että parempi kun hän edes oli mukana ja yritti pysyä ryhmän jäsenenä.
Oliko tämä kuitenkaan oikein muita kohtaan, jotka olivat motivoituneita, mutta
eivät kyenneet oppimiseen yhden häiritsevän käytöksen takia ? (KK3.)
Suunnittelu ja esi-reflektio: Tiistaina oli jo neljäs ”oppitunti” museossa. Sovittiin,
ettei edellisen kerran töppäyksiä tapahtuisi tällä kertaa ja myös edellisen reissun
”kiusaaja” lupasi näin. Ja ei kun matkaan ! Ulkona on vieläkin hirveä tammikuun
pakkaskausi. Mutta tämä on samalla meille seikkailu, jossa on tietty riski…sitä
paitsi tämä porukka on jo karaistunut Pohjoisen Tundran luonnonolosuhteisiin!
(KK5.)
 Toiminta: Päästiin lämpimään museoon ja oli hyvä olo kun oli saanut hengittää
raitista ilmaa ruokatunnin päälle. Tällä kertaa oli jo tutumpi aihe eli tervan merki-
tys. Tästä olin tehnyt tehtäviä, joita jokainen sai yrittää miettiä aluksi itsekseen ja
sitten porukassa. Tehtävät ovat lähinnä siksi, että niiden avulla pysyy idea loogi-
sena ja joku oppilas tästäkin ryhmästä vaatii perinteistä oppimista eli käyttää
kynää ja paperia. (KK5.)
Havainto: Esimerkiksi Tomi ja Jari ovat nopeita ja motivoituneita kirjaamaan
havaintoja paperille. Tämä suotakoon heille ja tällöin tulee ehkä elämyksestä hie-
man akateemisempi ”kokemuksellinen paperituotos”.

Reflektio: Keräsin monisteet ja kysyin vakiokysymyksen: Miten se meni ? Ja sain
vakiovastuksen: ”Ihan hyvin”. Annoin positiivisen sanallisen palautteen ja sitten
oppilaat pääsivät kotiin. - - - (KK5.)
Museoprojektin viimeinen kerta ja transfer. Viidennellä kerralla eli keskiviikkona
jatkoimme museoprojektia eli historiallista ja yhteiskunnallista aihekokonaisu-
utta. Kävimme nyt ylemmissä kerroksissa tutustumassa mm. vanhanajan pukuihin
ja 1800-luvun huoneiden sisustuksiin ja esineisiin. Olimme vierailleet tammikuun
aikana vähintään kerran viikossa museossa, julkisessa kaupungin laitoksessa ja
kaikki oli mennyt kohtuullisen hyvin. Paikat ei hajonneet ja käyttäytyminen oli
muuttunut hillityksi. Ehkä historiallinen perspektiivi ja asennoituminen omaan its-
een, yhteisöön ja yhteiskuntaan oli muuttunut ja laajentunut. Varmasti tietoisuus ja
tietämys monista ilmiöistä olin myös karttunut. Ja ainakin oli tehty havaintoja ja
nähty vanhoja esineitä, jotka ovat edeltäneet tämän päivän ”kännykkäkulttuuria”.
Tämän jälkeen emme enää vierailleet museossa. (KK6.)
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Museoprojektin reflektio ja transfer: Seuraavana päivänä muistelimme koko
museoprojektia alusta lähtien. Mitä tapahtui, millaista siellä oli, miten toimimme
ja miksi ? Näihin tuli mielenkiintoisia vastauksia ja pohdintoja omasta ja toisten
toiminnasta. Luokan seinälle oli ilmestynyt tammikuun aikana pitkä rivi oppilaiden
tuotoksia ja monisteita museoon liittyvistä kokemuksista. Kävimme myös ne läpi ja
huomasimme että kuinka paljon olimme saaneet aikaan museo-opiskelusta.
ATK-tunnilla kirjoitimme vielä aiheesta tarinan. Lupasin oppilaille, ettei projekti-
sta pidetä koetta! (KK6.)
Uusi suunnitelma: Suunnittelimme uutta projektia ja päätimme, että helmikuu on
lukukuu. Ja missäpä sitä parhaiten saadaan lukukärpänen kiinni kuin menemällä
kirjastoon! Näin me päätimme aloittaa helmikuussa kirjastoprojektin. (KK6.)

Konkreettisen kulttuurituntemuksen, kotiseutuopin ja lähihistorian avulla oli helppo
motivoida lapsia opiskeluun. Kotiseutuoppia ja oman menneisyyden tiedostamista käytti jo
Kurt Hahn menetelminään Salemin internaateissaan (vrt. Fischer & Ziegenspeck 2000,
194–197). Museossa opiskeleminen oli jo aikaisemmin osoittautunut oivalliseksi
“indoor“pedagogiikaksi ja sisäseikkailuksi (Karppinen 1998, 228–229), Ziegenspeck
1999, 136–137). Museoprojekti tarjosi myös mahdollisuuden siirtyä koulun ulkopuoliseen
oppimisympäristöön, ulkoilmaan (“outdoors“) ja ulkomaailmaan, todellisuuteen ja antro-
pologiseen todellisuuteen. Matkalla menneeseen maailmaan jouduimme ponnistelemaan
puolentoista kilometrin taipaleen kävellen tammikuun lähes –30° pakkasessa, mikä oli par-
asta karaistumista ja liikuntaa sydäntalven aikaan, jolloin yleensä ollaan sisätiloissa.
Ilmeisesti syksyn aikana toteutetut seikkailuprojektit olivat kasvattaneet lapsista sitkeitä ja
karaistuneita. Motivoituminen fyysiseen ponnisteluun oli kehittynyt alkusyksystä huomat-
tavasti koko ryhmässä.

Museossa ei vain oltu hiljaa esineitten äärellä, vaan siellä oli mahdollisuus maltilliseen
sanalliseen vuorovaikutukseen ja pohdiskeluun. Seikkailullinen museoprojekti tarjosi
aikaisempia projekteja laajemmin integraatioyhteyksiä varsinaisiin oppiaineisiin. Seuraa-
vassa tarkastelen lyhyesti muutamia museoprojektin yhteyksiä muihin oppiaineisiin.

Matematiikkaan oli helppo yhdistää aikakäsityksiä, vuosilukuja, matkoja ja monenlaista
arviointia. Oman paikkakunnan asukasluvun kehittymisestä sai laadittua pylväitä ja kuvio-
ita. Aikakäsitteet olivat monella lapsella epäselviä, eikä mummon ja vaarin rahayk-
sikötkään täsmänneet nykyisiin valuuttoihin.

Äidinkieleen liitettynä oli mahdollista ilmaista kunkin retken jälkeen opittuja vanhoja
asioita ja käsitteitä. Suomen pääkieli ei nimittäin aina ole ollut suomea, joten puistot ja ovat
olivat muinoin erinimisiä. Oppilaat harjoittelivat ilmiöiden kyselemistä paikan päällä ja
kertomista esittämistä ja ääneen puhumista reflektiossa luokassa. Museossa piti myös
kuiskata eli osata puhua hiljaisella äänellä, mikä ei kaikille ollutkaan selviö. Kirjoittamista
harjoiteltiin museossa ja luokassa, kun ratkaistiin ja laadittiin kirjallisia tehtäviä. Puhuen
ääneen ja kirjoittaen pyrittiin luomaan lähihistoriaan liittyneitä käsitteitä jälkireflektiossa
luokassa.

Kansalaistaitoon liittyivät käyttäytymisen kultaiset säännöt. Museoretken alussa
luokassa suunniteltiin yhdessä sääntöjä omalle käyttäytymiselle ja koko ryhmän toimin-
nalle. Ne kirjattiin taululle. Tällöin sivuttiin hyvien tapojen tärkeyttä, tervehtimistä ja
hyvästelyä. Näitä suunnitelmia oli mahdollisuus kokeilla ja kokea käytännössä museossa.
Kaikilta ei hyvä käytös onnistunut, joten asia ruodittiin läpi ja syistä keskusteltiin luokassa.
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Ja toimintaa kerrattiin sanoilla ja teoilla. Tähän taitoon liittyi myös itsehillintä, koska muse-
ossa ei saanutkaan juosta eikä meluta. Kansalaiselle kuuluvia velvollisuuksia olivat myös
oikea pukeutuminen pakkasessa, liikennesääntöjen ja sovitun kulkureitin noudattaminen.

Ympäristötietoutta sivuttiin kun jouduttiin kulkemaan lähialueen liikenneväyliä pitkin
niin, ettei ympäristölle aiheutettu harmia. Kulkureitistä piirrettiin luokassa vihkoon kart-
takuvia, paikat ja kadunnimet kirjattiin tarkoin ylös.

Kaikissa edellä luetelluissa projekteissa toiminta oli vapaata, tutkivaa ja etsivää oppi-
mista, jota voidaan verrata ns. Expeditionary learning -filosofiaan, jossa opettaja ei laadi
kovinkaan tarkkaa suunnitelmaa, vaan autenttiset oppimiskokemukset ja -mahdollisuudet
ovat etusijalla. Oppilas sai itse kokea itsestään ja lähihistoriastaan uusia asioita, löytää
uusia kykyjä ja rajoituksia, pohtia ja yksikseen yhdistellä ja havainnoida ilmiöitä apunaan
opettaja ja muut kaverit (vrt. Cousins 1998, 56–60).
d) Aistiprojekteja

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan osa-alueen opetussuunnitelma ei ollut yksityiskohtais-
esti tai etukäteen kovin tarkoin määritelty ohjelma, vaan ympäristö ja luonto antoivat
oivallisia oppimisen tapahtumia ja havainnoimisen mahdollisuuksia luonnossa, ”tässä ja
nyt”. Tämä näkemys liittyi myös Expeditionary Learning -filosofiaan (vrt. Cousins 1998,
51–54).

Tulva. Tätä ohijuoksutusta olemme vierailleet ihastelemassa useina viikon
päivinä, koska tällaista elämystä harvoin voi kokea koulussa, sisällä, kirjan välity-
ksellä. Ennakkokäsitys oikeasta tulvasta. Harmitti vaan, että koko muu koulu ei
tiennyt koko ilmiöstä yhtikäs mitään, vaikka ohijuoksutusta on tapahtunut jo
pitemmän aikaa. (KK41.)
Lumihavainnot. Puutöissä tehtiin lumenmittauskepit, jotka otettiin mukaan puisto-
retkelle. Keppejä työnnettiin eri paikkoihin matkan varrella. Näistä paikoista teh-
dään lumen mittausseurantaa talven aikana (KK3) … otettiin näytteitä lumesta,
jäästä ja sohjosta muivikuppeihin, jotka pantiin sulamaan luokkaan. Seuraavana
päivänä mitattiin nestemäärät ja siivilöitiin kahvisuodattimen läpi niistä epäp-
uhtaudet. Saimme veden olomuodoista, aineen tiheyksistä ja ympäristösaasteista
mielenkiintoisia tuloksia, joista teimme yhteenvetoja vihkoihin. (KK8.)

Kävelyn aikana lähipuistoon oli aisteilla tärkeä tehtävä. Aistihavaintojen avulla,
näkemällä, tuntemalla ja kuulemalla oli mahdollista yhdistää eri sisältöjä, oppiaineita ja
aihepiirejä keskenään. Näitä oivalluksia tuli kävelyn aikana spontaanisti, suunnittelematta.
Oppilaiden esittämiin kysymyksiin opettajan oli usein todettava tiedollinen vajavaisu-
utensa, mutta asia luvattiin tarkistaa kirjasta tai ”netistä”, kun palattiin koululle.

Retkellä voi tutkia ympäristöä ja havainnoida ihmisiä, eläimiä ja lintuja, mikä liittyi ope-
tussuunnitelman ympäristötietouteen. Voi tunnistaa jälkiä maastossa, kerätä värikkäitä
vaahteran lehtiä painoon, tunnistaa kasveja ja puita niiden omassa ympäristössään. Oli
mahdollista suorittaa laskutoimituksia, arvioida etäisyyksiä, mitata lumikinosten vahvuuk-
sia talven aikana tai ottaa näytteitä lumesta ja jäästä vietäväksi luokkaan. Sosiaalisia taitoja
oli mahdollista harjoitella ympäristöissä, joissa he tulisivat niitä myöhemminkin käyt-
tämään: ryhmissä, oikeissa tilanteissa, museossa ja kirjastossa, ympäröivässä todellisu-
udessa.

Kaikesta keskustelustamme ei tarvinnut tehdä liian koulumaista, koska tuli esille, että
oppilaille oli tärkeätä vain saada puhua ja keskustella niin monista maailman asioista
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aikuisen kanssa. Opettaja toimi tällöin kuuntelijana ja ymmärtäjänä, eikä silloin ajateltu
oppiaineita.

4.1.4 Opettaminen, ohjaaminen ja oppiminen

Opetustapahtuma perustui opetuskeskustelun sovellukseen, joista tuotoksina usein
laadimme käsitekarttoja taululle ja vihkoon (liite 6), koska kirjoittaminen tässä ryhmässä
oli työlästä ja hidasta, mikä olisi vain vienyt aikaa muistelemiselta ja puhumiselta. Puhu-
misen avulla oppilas oppi ilmaisemaan ilmiöitä ja tapahtumia, jotka hän itse oli kokenut
konkreettisesti. Toinen oppilas oppi keskittymään ja kuuntelemaan toisen puhetta ja käsit-
yksiä samasta kokemuksesta. Käyttökelpoinen menettely opettajalle seikkailutapahtumien
pedagogisessa ja kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä oli ns. pedagogis-hermeneuttisen
tulkintakehän malli. Malli oli riittävän yksinkertainen, sitä oli helppo ymmärtää ja pitää
mielessä opetusprosessin aikana. Tärkein näkökohta oli se, että sen avulla voi yhdistää
pedagoginen tietous ja varsinaiseen käytännön seikkailutapahtumaan (vrt. luku 2.6, Hom-
feldt 1995, 234). Mallin avulla seikkailutapahtuma voitiin liittää didaktisesti eli opetu-
sopillisesti opetussuunnitelmaan. Tulkintakehässä vuorottelevat suunnittelu – toiminta –
havainnointi – tulkinta ja tiedostaminen, joita kehämäisesti täsmennetään ja laajennetaan.
Tässä reflektiivisessä prosessissa opetus- ja oppimistapahtuma oli jatkuvasti kehittyvä ja
luova. Oppiminen ei ollutkaan passiivista tiedon vastaanottamista, vaan oppiminen
nähtiin oppijan aktiivisena kognitiivisena ja/tai sosiaalisena toimintana, jossa hän jatku-
vasti rakensi kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöistä tulkiten uutta informaatiota aikaisemp-
ien tietojensa, kokemustensa, käsitystensä ja uskomustensa pohjalta ja osallistuen sosiaal-
isen yhteisön toimintaan. Opettajan kannalta malli oli kokonaisvaltaisen oppimistapahtu-
man ja oppilaiden toiminnan havainnointia, jolloin seuratessaan oppimisprosessin kehit-
tymistä opettajakin oppi yhtäältä opetus- ja oppimisympäristöstä uusia asioita ja toisaalta
oppilaistaan sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät luokassa ehkä olisi tulleet näkyviin (vrt.
von Wright 1996, 17–19, Tynjälä 2002, 163).
Esimerkki melontatapahtumasta

Havaintoja toiminnasta paikanpäällä: Edellisestä melontaretkestä luokka teki
havaintoja yhdessä paikanpäällä keskustellen sekä seikkailuohjaajan että opetta-
jan kanssa. (KK34.)
Muistelu luokassa: Seuraavana päivänä muistelimme keskustellen luokassa mitä
kaikkea eilisen retken aikana tapahtui ja kirjoitimme niistä asioista tauluun sanoja
ja vihkoon joitakin lauseita. Taululta sanat kopioitiin vihkoon ja pyrittiin muo-
dostamaan niistä lyhyitä ajatuksia ja kirjoitettuja lauseita. Ei niistä tullut kovin
suuria kirjoitelmia, mutta pääasia, että saimme keskustelua jo aikaan yhteisestä
elämyksestämme eli melontaretkestä. (KK34.)

Pohdinnassa eli ruodinnassa käytiin läpi sääntöjen noudattamista, tekniikoita, itsensä
hallintaa ja vaaroja, jotka tulevat esille kun ollaan vesillä. Olimme saaneet ”filosofisen kes-
kustelun” aikaan kokemuksesta virinneistä ilmiöistä.
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Käsitekartta (liite 6.): Käsitekarttojen avulla seikkailutapahtumien elämyksistä ja
sisäisestä puheesta rakentuu äänteiden ja kirjainten merkitysten avulla ulkoinen
kuva todellisuudesta. Tähän rakentamiseen tarvitaan jokaista ryhmän jäsentä,
koko luokkaa. Käsitekarttaa ja reflektiota ei arvioida numeroilla tai millään muul-
lakaan ”perinteisellä” arviointimenettelyllä, vaan arviointi tapahtuu prosessina
rakentavalla ja kriittisellä keskustelulla. Käsitekartat ja niistä johdetut pienet kir-
joitelmat säilytetään vihkossa tai kansiossa. Tuotoksia voitiin lukea myös jälkeen-
päin ja ne voitiin viedä myös kotiin luettaviksi. (KK41.)

Joskus kävikin niin, ettei seikkailutapahtumasta kannattanut tehdä liian virallista ope-
tustapahtumaa, vaan annoin itse toiminnan opettaa tai rauhoittaa oppilaita. Mielestäni opet-
tajana minun oli tärkeätä vaistota sopiva tilanne ja hetki, jolloin herkkää ja terapeuttista
seikkailua kannatti alkaa ruotia tarkemmin. Kun oppilailla alkoi löytyä kytkentöjä mieliku-
vitusolentoihin oli minun paras olla hiljaa ja kuunnella mitä niiden sanomaan kätkeytyy.
Usein seikkailutilanteet laukaisivat mielen syvyyksistä pelottaviakin asioita peitetyssä
muodossa.

Otimme mukaan köyden, jonka avulla kiipeilimme kivikoissa ja ylitimme kapeita
kanavia. Aluksi ilman rakennettua viitekehystä, ikään kuin pelkkänä toimintana ja
fyysisenä suorituksena. Ilman mitään ”review’ta” lopuksi, koska se jotenkin sotkee
toiminnan aitoutta. - - - (KK34.)
Oli mahtava elämys vain olla valkoisessa puistossa kuohuvien purojen pauhatessa
ympärillä. Todellista mielen ja tunteen hoitoa. (KK45.)
Siitä kävelystä on tullut eräänlainen pakotie ja mielen rauhoittumisen symboli,
jota ei voida oikein sanoilla selittää. Aina, kun olen palannut puistosta takaisin
koululle lopettelemaan opettajan tehtäviä ja suunnittelemaan huomista päivää,
kuitenkin on ollut hyvä ja helpottunut mieli itselläni, koska koulupäivä on saatu
päätettyä onnistuneesti ja eheästi ilman riitoja, konflikteja tai itkua. (KK49.)
 Löydetiin uusia haasteita köysistä ja ylityksistä. Enää se ei ollut pelkkää suoriutu-
mista tai kuivaharjoitusta, vaan otimme mukaan mielikuvitusleikit ja pelottavat
hirviöt. Jarin mukaan ”Alla virtasi joki täynnä zombeja, mielikuvitus vihollisia tai
myrkkyä, joiden yli oli päästävä keinolla millä hyvänsä ”- - - (KK36.)

Opettajana minun oli helppoa osallistua oppilaiden kanssa yhteisiin ponnistuksiin. Ryh-
män oppilaille opettajan fyysinen ja henkinen tuki olivat joskus tarpeen, varsinkin jos
toiminta oli vain vähästä kiinni. Autan etenkin Tomia fyysisesti ja henkisesti, koska hänellä
on tuo ennakkoasenne ”emmä kuitenkaan osaaa” vaan sen takia, että hänellä ei ole ollut
mahdollisuutta koskaan yrittää tai hän on oppinut tuon mallin jättäytyä paitsioon kai-
kessa.(KK36)

Melontaan ja seinäkiipeilyyn sisältyi haastetta ja vaaroja, jolloin siinä oli turvallisuussy-
istä aina mukana kaksi ohjaajaa. Oppilaista osa halusi laajentaa kokemuksiaan seikkailuo-
hjaajan kanssa toisten arempien jäädessä minun kanssani lähietäisyydelle rannasta. Oheis-
kasvattajia olivat virkailijat ja lasten isät. Museo-opetukseen oli mahdollista saada opetta-
jan avuksi asiantuntija museovirkailijasta. Maastoretkillä mukaan tuli joskus isiä, joiden
erätaidoista oli hyötyä niin oppilaille kuin opettajalle.
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 - - -Niko ei astunut kajakkiin, eivätkä Jarkko ja Sauli lähteneet muun ryhmän ja
seikkailuohjaaja Paavon mukana melontaretkelle ylävirran suuntaan. Sauli ja
Jarkko kuitenkin kävivät kokeilemassa minun kanssani melontaa ja kajakin hal-
lintaa lähellä rantaa, mutta palasivat pian takaisin maalle: ”ei jaksa”. (KK36.)
Tämä seinäkiipeily on nyt tullut seikkailukasvatuksen osaksi melonnan jälkeen,
koska ilmat ovat melontaan liian kylmiä.- - - Tämänlaatuinen seikkailutoiminta ei
mitenkään onnistuisi ilman hänen ohjausapua ja järjestelyjään. (KK46.)

- - -ja tutustumme museossa eri osastoihin museovirkailijan, opettajan johdolla tai
jos onnistuu niin itsenäisesti. Päätimme aloittaa…(KK2.)
- - - (Seikkailuretkelle) tuli mukaan kaksi isää. Talvimaastossa oli hyvä tilaisuus
samoilla hangilla, laskea mäkeä, tehdä nuotio, paistella makkaraa ja hiihtää tod-
ella keväisessä auringonpaisteessa.- - - Tämä kuitenkin osoittaa, miten helppoa
opettajan ja isien (miesten) on päästä välittömään ja luottamukselliseen keskuste-
luun luonnossa ja ulkoilmassa verrattuna jos olisimme olleet luokassa tai sisäti-
loissa. Istuimme nuotion äärellä vierekkäin ja kyselin tunnelmia ja monenmoisia
asioita molemmilta isiltä - - - (KK6.)

Kun seikkailutapahtumat suuntautuivat etäämmälle, tarvitiin informaatiota koteihin ja
monia käytännön etukäteisvalmisteluja. Tarkemmin suunniteltujen seikkailutapahtumien
prosessin ohjaamiseen kuului etukäteen luoda luokan kanssa mielikuvia toiminnan sisäl-
löstä ja suunnittelusta. Usein näihin tilaisuuksiin osallistuivat myös halukkaat vanhemmat
silloin, kun heillä oli mahdollisuus vierailla koululla. Kontakinotto tapahtui muutamia
päiviä ennen projektien toteutumista, jolloin toiminnasta rakentui pitkäkestoinen ja loog-
inen. Yhteistyö kohderyhmän kotien suuntaan oli erittäin helppoa, ainakin miesopettajalle.
Isät olivat aina valmiita osallistumaan maastoretkille, jos he asuivat paikkakunnalla. Hei-
dän kanssaan oli mielekästä toimia ja keskustella epävirallisesti, vaikkapa nuotion äärellä.

4.1.5 Yhteenvetoa

Tutkimuksen ensimmäinen osa-alue liittyi seikkailu- ja elämyspedagogiikan teoreettisen
taustan ja käytännön kokeilevan toiminnan vuorovaikutuksen avulla tapahtuvaan
menetelmän kehittämiseen ja kuvaamiseen. Tarkastelen yhteenvedossa ensimmäistä ja
toista tutkimustehtävää yhdessä, koska menetelmä kehittyi teorian ja käytännön vuorov-
aikutuksen tuloksena. Prosessi liittyi oman työn käytännöllisten menettelytapojen kyseen-
alaistamiseen, seikkailu- ja elämyspedagogiikan prosessin havainnointiin, tapahtumien
seurantaan ja niiden kuvaamiseen (vrt. Syrjäläinen 1994, 78). Tutkimusprosessin edetessä
jouduin opettaja-tutkijana käyttämään erilaisia aineistokeruuseen liittyviä tapoja, joista
tärkein oli havaintojen kirjaaminen kenttäkirjaan (KK). Tutkimukseni on kuvailua
sosiaalisesta todellisuudesta, mutta toimintatutkimuksen pragmaattisen näkökulman
avulla on tutkimukseen mahdollista tuoda lisäksi näkyviin käytännön toimenpiteitä ja
interventioita. Tavoitteena on kuvata omaa työtäni käytännön tilanteissa erilaisissa
seikkailutapahtumissa ja opetussuunnitelman toteutumista, mutta myös asettua oppi-
laiden asemaan ja ymmärtää heidän käsityksiään, ajatteluaan ja toimintaansa sekä toimin-
nan taustalla olevia merkityksiä, joita seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmä heille
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tuotti. Tutkimukseni kautta en pyri paljastamaan lopullisia totuuksia, vaan rakentamaan
tulkintaa, jossa tutkijana yhdistän teoreettista tietämystä omaan ja tutkittavien näkökul-
miin sekä samalla kehitän omaa ammattipätevyyttäni ja koko luokan oppimisympäristöä
(vrt. Syrjäläinen 1994, 68, Zeichner & Noffke 2001, 301).

Tutkimuksen kuluessa selvisi, että outdoor adventure education -tyyppinen seikkailu-
kasvatus ja Erlebnispädagogik -tyyppinen elämyspedagogiikka sisältyivät kokemuksell-
isen oppimisen opetus- ja oppimisnäkemykseen. Nämä kaksi reformipedagogista suun-
tausta olivat käyttökelpoisia teoreettisia lähtökohtia seikkailu- ja elämyspedagogiikaksi
nimetylle sovellutukselle tässä kokeiluryhmässä. Kokemuksellinen ja joustava expedition-
ary learning -tyyppinen lähestymistapa antoi mahdollisuuden lähestyä seikkailun monita-
soisia ilmiöitä. Kävi ilmi, että toiminnan alustava runko- suunnitelma ei täysin toteutunut,
vaan etenkin kevätlukukaudella tuli ennakoimattomia muutoksia ja yllättäviä esteitä, joi-
den vuoksi kaikkia suunniteltuja seikkailullisia toimintamuotoja ei voitu eikä ehditty
toteuttaa. Koska kyse oli toimintatutkimuksesta, lukuvuoden kuluessa kokeiluryhmän
oppilaissa selvisi yllättäviä emotionaalisia, sosiaalisia ja kognitiivisia piirteitä, joiden
mukaan tutkimukseen liittyvää kokeilua oli toteutettava ja muutettava (vrt. Syrjälä 1994,
39, Kemmis & McTaggart 2000, 595–596).

Seikkailutoiminnan määrää ja laatua, ajankäyttöä ja pedagogisia vaatimuksia jouduttiin
kehittelemään ja sopeuttamaan oppilaiden ominaisuuksien ja tarpeiden mukaisesti, mikä
oli luonnollista, koska kyseessä oli epätavallinen, vaihtoehtoinen tapa opettaa ja oppia (Zie-
genspeck 1999, 138).

Seikkailujen vaatimustaso oli alhaisen riskin ja kohtuullisen riskin alueilla, mikä lienee
luonnollista ottaen huomioon koulun toimintaympäristön (vrt. Darst & Armstrong 1991, 3–
4). Seikkailutoimintaa suunnitellessani en myöskään ottanut huomioon, kuinka paljon
aikaa vie erilaisissa oppilashuollon kokouksissa ja pakollisissa neuvotteluissa istuminen.
Prosessin aikana näytti, että menetelmästä hyötyivät sekä opettaja että oppilaat. Opettajan
kannalta oli tärkeää, että hän ymmärsi tämänkaltaista oppimisprosessia ja sen säätelyä ei
vain oppilaittensa vaan myös itsensä osalta. Hänen oli tunnettava oppilaittensa maail-
mankuva ja kokemusmaailma. Hänen oli myös osattava perustella oma ihmis- ja ope-
tuskäsityksenä lapsille ja vanhemmille. Opettajan tehtävänä oli toimia oppaana tietojen ja
tietoisuuden lähteille keksimällä motivoivia ja seikkailullisia yhteistyötilanteita ja tapahtu-
mia. Hänen tuli ohjata oppilaita kohti itsenäisiä ponnisteluja ja samalla yhteisiä ryhmäti-
lanteita korostaen, että elämyksistä ja kokemuksista täytyy keskustella, jolloin niistä vasta
voi oppia ja omaksua niiden avulla tietoisuutta todellisuudesta. Von Wrightiä (1996, 20)
lainaten opettajan tulisi ohjata oppilaita kohti yhä itsenäisempää työskentelyä ja itsesääte-
lyä, jatkuvasti korostaen ymmärtämisen merkitystä sekä metakognitiivisten valmiuksien ja
itsereflektion roolia.

Menetelmästä näytti hyötyvän jokainen kohderyhmän oppilas yksilöllisesti. Edellä
kuvattujen havaintojen perusteella voidaan todeta, että yksilöllistä kehittymistä tapahtui
oppilaiden henkisessä kestävyydessä, omien voimavarojen havaitsemisessa ja itseluotta-
mukseen liittyvissä ominaisuuksissa. Motivoituminen ponnistelemaan ja toimimaan
epätavallisissa, yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa näytti kehittymisen piirteitä lähes kaik-
kien kohderyhmän oppilaiden kohdalla. Havainnoista voidaan päätellä myös, että kunkin
oppilaan motoriset taidot ja fyysinen kestävyys kehittyivät kokeilujakson aikana verrattuna
lähtötilanteeseen. Havaintoja tukee seuraava tallennettu puheenvuoro erään oppilaan
äidiltä.
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”pojalla on tullu lissää tätä kestävyyttä…sellaista sinnikkyyttä ja luonteen
lujuutta…reippautta on tullu ja itsetunto kasvanu… että iliman näitä elämyksiä ei
se ois kehittyny eikä toisenlaisessa opetuksessa ois päästy tähän… se ei se teorian
pänttääminen sovi kaikille, ainakaan tämmösille joilla on ollut palijo ja pahoja
traumoja ja vaikeuksia elämässään niinku meijän pojalle että tavallisessa opetuk-
sessa siitei ois tullu mittää, ei herranenaika…se ois jääny sille konttaamisen ja
pölöpöttämisen tasolle…” (Nikon äiti tutkimusvuoden keväällä/Kenttäkirja.)

Koska jokainen kehittyi persoonallisesti, vaikutti se myös ryhmän kehittymiseen
kokonaisuutena. Yhteistyötaidot ja luokan ilmapiiri kehittyivät hyväksi. Eniten näytti hyö-
tyvän kolme oppilasta, jotka taustatietojen perusteella oli luokiteltu masentuneiksi, mutta
ei varsinaisesti käytöshäiriöisiksi ja joilla perheen sitoutumis- ja vastuukysymykset olivat
jokseenkin kunnossa. Näiden oppilaiden kohdalla masentuneisuus lieveni ja toimintakyky
koululaisena kehittyivät niin, että he kykenivät siirtymään yleisopetukseen. Heidän koh-
dalla yleisopetukseen siirtoprosessien järjesteleminen oli työläs, mutta antoisa ja palkitseva
urakka, joka kuitenkin vei voimavaroja seikkailu- ja elämyspedagogiikasta.

Havaintojen perusteella näyttää, että prosessin aikana tapahtui myös opettajan ammatil-
lista pedagogista kehittymistä, kasvamista ja oppimista. Opettajan oma jaksaminen,
toimintamotivaatio, henkinen kestävyys ja fyysinen kunto jatkuivat korkeana läpi kokeilu-
jakson, koska opettaja osallistui oppilaidensa kanssa kaikkeen toimintaan luokan ulkop-
uolella.

Tarkastelen seuraavassa yhteenvedossa lyhyesti ensimmäisen ja toisen tutkimuste-
htävän kokonaisuuden osalta kahta osa-aluetta. Aluksi käsittelen seikkailu- ja elämysped-
agogiikan sisältöä ja toiseksi koulutyöhön integroidun vaihtoehtoisen toiminnan arviointia.

Sisältö

Seikkailutoimintamuodot olivat aikakestoltaan lyhyitä yhdestä tunnista kolmeen tuntiin
kestäviä tuokioita, lukuun ottamatta muutamia maastoretkiä. Seikkailutilanteet eivät
olleet fyysisesti kovinkaan rasittavia. Toisaalta nämä lyhytseikkailut toistuivat lukuisia
kertoja. Niissä ei ollut koskaan oppilaiden tai ryhmien välisiä kilpailuja, kuten yleensä
perinteisessä liikunnan opetuksessa, vaan toiminta perustui yrittämiseen ja yhteistyöhön
oppilaiden kesken. Ulkona tapahtuneet seikkailumuodot voidaan luokitella alhaisen ja
kohtuullisen riskin seikkailuiksi, koska ne tuottivat oppilaille vain vähän pelkoa ja vaaraa,
eivätkä vaatineet suurta fyysistä voimaa. Ainoastaan rantamelonta, laskeutuminen torni-
sta ja seinäkiipeily voidaan luokitella fyysistä voimaa ja henkistä painetta sisältäviksi
seikkailuksi, koska toimintaan liittyi joitakin uhkia ja vaaroja. Ne eivät kuitenkaan ole
verrattavissa esim. vuoristokiipeilyyn tai laskuvarjohyppyihin, jotka luokitellaan
puhtaasti korkean riskin seikkailuiksi (vrt. Darst & Armstrong 1991, 3–4). Luokka ei teh-
nyt yhtään pitkäkestoista seikkailua erämaahan, kuten yöretkiä tai leirikoulua. Tämä joh-
tui osaltaan resurssien ja koulun määrärahojen niukkuudesta, sekä opettaja-tutkijan henk-
ilökohtaisista syistä. Seikkailutoiminta alkoi aluksi omien henkisiin voimiin ja fyysisiin
resursseihin tutustumisella ja persoonallisia ominaisuuksia kehittämällä. Itseluottamuk-
sen kehittymisen avulla voitiin alkaa luottamusharjoitukset toiseen ihmiseen, luokka-
toveriin, opettajaan tai seikkailuohjaajaan. Vähitellen toiminnan painopistettä laajennet-
tiin sosiaalisten taitojen osa-alueille ja yhteistyön harjoittamiseen eri toimintojen, kuten
parityöskentelyn ja projektien avulla (vrt. Telemäki & Bowles 2001, 49, 50).
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Kun olin selvittänyt oppilaan erityistarpeet ja näihin liittyvät tavoitteet, aloin suunnitella
oppimiseen liitettäviä taitoja, toimintoja, keinoja ja siirtovaikutusmalleja sekä niiden tek-
niikkoja. Jotta transfer eli siirtovaikutus muodostuisi mahdollisimman suotuisaksi tilan-
teenaikaisen menetelmän ja tulevan oppimisympäristön välinen yhteys korostui. Kunkin
opetusprosessin tai toimintajakson aikana oli mahdollisuus arvioida uudelleen oppilaan tar-
peita ja käyttäytymisessä ilmeneviä muutoksia. Prosessin lopuksi pyrin vahvistamaan
positiivista siirtovaikutusta ”seurantakokemuksilla” (vrt. Gass 1991, 7, von Wright 1996,
17, Mezirow 1998, 17–21, Priest 1999d, 111–114).

Aluksi pyrin yleisellä tasolla suunnittelemaan siirtovaikutukselle suotuisat olosuhteet ja
ehdot, ennen kuin opetusohjelma varsinaisesti alkaa (esim. sitoutuminen muutostavoit-
teisiin, henkilökohtaiset puutteet ja vahvuudet, tavoitteiden kirjaaminen). Kun olin suorit-
tanut suunnittelun ja kartoittanut oppilaiden tarpeet koetin luoda oppilaan oppimisym-
päristöön mahdollisimman samankaltaisia elementtejä hänen oletetun arkitodellisuutensa
kanssa. Tämä tarkoitti sitä, että tapahtumasta heijastuvat tietämys ja tiedostaminen eivät
saaneet olla liian kaukaa haettuja, keinotekoisia eivätkä vieraita. Toistuvien kävelyretkien
tai vaellusten siirtovaikutukset olivat nähtävissä muutaman viikon jälkeen oppilaan fyy-
sisen kunnon kohentumisena. Oppilaat jaksoivat opiskella paremmin myös luokkatunnilla.
Ruokahalu kasvoi. Ulkoinen olemus ja ilme muuttuivat pirteämmiksi.

Kiipeilyssä oli suotuisaa aloittaa prosessi tutustuttamalla oppilas omaan itseensä ja kan-
nustaa häntä ilmaisemaan yksinkertaisia tuntemuksia tai kokeilemaan omia voimiaan ja tai-
tojaan. Seuraavaksi oli tarkoitus vähitellen siirtyä ryhmätoimintaan erilaisten ongelman-
ratkaisutilanteiden kautta. Tarjosin oppilaille tilaisuuksia harjoitella opetettuja (ja opittuja)
asioita siirtovaikutuksia jo elämyksellisen opetuksen/tilanteen aikana, jolloin oppilaan ja
opettajan oli mahdollisuus arvioida siirtovaikutusten pysyvyys. Von Wrightin (1996, 18)
mukaan opetuksessa olennaista on se, että panostetaan ns. aktiiviseen transferiin eli
pyritään luomaan edellytyksiä transferille jo oppimisvaiheessa ja saamaan oppija koke-
maan transfer omaksi ongelmakseen. Von Wright toteaa, että näin toimimalla kiinnitetään
runsaasti huomiota opetettavan periaatteen sovellusalaan, missä ja miten sitä voi käyttää,
missä ei (ks. myös Tynjälä 2002, 162–166). Esimerkiksi kiipeilyssä oppilas osallistui aut-
tamiseen, toisen ihmisen huomioimiseen ja arvostamiseen pitämällä varmistusköydestä ja
auttamalla toista kaveria ylös. Oppimisen seuraukset oli pidettävä luonnollisina, ei keinote-
koisina (esim. luonnossa tapahtuvan oppimisen merkitys korostaa riippumattomuutta opet-
tajan läsnäolosta, huolehtivuudesta ja vaikutusvallasta.). Näiden seurauksena passiivinen
oppilas muuttui rohkeammaksi ja suhtautuminen toisiin oppilaisiin ja opettajaan parani.
Luokkaan levisi hyvä luottamuksen henki, eikä oppilaita tarvinnut komentaa, kuten alkus-
yksystä. Riitoja ja konflikteja oli edelleen, mutta niiden aggressiivisuuden laatu oli muut-
tunut lievempään suuntaan. Vihan ja pahaolon tunteet pysyivät hallinnassa. Niitä voitiin
yhtäältä kanavoida fyysiseen seikkailutoimintaan ja toisaalta seikkailua voitiin pitää
välineenä, jonka avulla negatiivisille tunteille voitiin antaa merkityksiä.

Arviointi

Oppimisprosessiin liittyi oppilaan ja opettajan sekä muiden oppilaiden vuorovaikutuksen
ohella usein ulkopuolisia henkilöitä, kuten museovirkailijat, vanhemmat, kouluavustajat,
seikkailuopettaja tai muut opettajat. Tehtävään sitouttamisessa oli pyrittävä antamaan
mahdollisuuksien mukaan enemmän vastuuta oppilaalle, jolloin aloitteellisuus ja moti-
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vaatio kehittyivät oppilaiden osallistuessa alusta alkaen suunnitteluun ja sitoutuessa
yksinkertaisilta tuntuvien asioiden kuten aikataulun tai varusteluettelon suunnitteluun.

Opettajana pyrin kehittämään tilanteeseen soveltuvia prosessointitekniikoita, jotka hel-
pottivat oppimisen siirtovaikutusta esimerkiksi vertaillen, kysellen, selvittäen tai keskustel-
len. Pyrkimyksenä oli käydä monipuolisesti läpi seikkailutapahtumia erityis-, ei-erityis- ja
metaforisten siirtovaikutusten tasojen osalta, vaikka mitään selkeätä erottelua näiden kol-
men tason suhteen ei ollut mahdollista toteuttaa (luku 2.3.4). Kohderyhmänä oli näet lapset,
joiden ilmaisullinen kyky ei riittänyt suuriin abstraktioihin, eikä vertauskuviin. Kuitenkin
tästä kommunikaatiosta oppilaille ja opettajalle tarjoutui vahvistavia seurantakokemuksia,
joita oli mahdollisuus kytkeä ja siirtää muihin kasvun ja oppimisen alueisiin. Ne olivat
toiminnan arviointia: itsearviointia, kahdenkeskistä palautetta tai ryhmässä tapahtunutta
pohdiskelua. Näiden avulla kytkimme teemoja eri oppiaineisiin ja motivaatioon sekä
kävimme läpi sellaisiakin asioita, joita ei edes opetussuunnitelmassa mainittu, mutta jotka
liittyivät oppilaan asennoitumiseen itseensä tai toisiin oppilaisiin, itsetunnon kehittymis-
een, henkiseen kasvuun, fyysiseen toimintaan, yhteistyöhön, käyttäytymiseen tai luontoon
ja ympäristöön. (vrt. Darst & Armstrong 1991, 7, von Wright 1996, 22, Gass 1999, 228).

Seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa soveltava menetelmä oli ehkä joidenkin kollegoiden
mielestä ristiriidassa perinteisen koulun opetus- ja oppimismaailman suhteen. Tähän käsi-
tykseen päädyin useasti tutkimusvuoden aikana. Opetusnäkemyksen tärkein tehtävä ei ollut
edistää oppilaiden tieteellistä maailmankuvaa tai kehittää teoreettisen yleistämisen taitoja.
Kasvatuksen ja opetuksen periaatteena oli konkreettisesta abstraktiin, yksityisestä yleiseen.
Kokemuksellisuuden takia en laatinut kovinkaan tarkkoja ja pitkälle meneviä suunnitelmia,
koska menetelmän orientaationa olivat oppianeiden ulkopuolelle jääneet opetussuunnitel-
man tavoitteet: aloitteellisuus, minäkäsityksen kehittäminen, luovuus ja itseohjautuvuus.
Opetuksen tavoitteena peruskoulussa on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja
taitoja (Perusopetuslaki 628/1998, 2 §, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004, 5–6).

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmän arvioinnissa en noudattanut perinteisiä
arviointimenetelmiä, vaan arviointi tapahtui prosessia seuraamalla: kokeita ei pidetty.
Seikkailutoiminnan arviointi tapahtui paikanpäällä tai reflektion muodossa jälkeenpäin.
Reflektio oli keskustelua tai käsitekarttojen täyttämistä, jolloin oppilaat kopioivat seikkai-
luvihkoihinsa taululta laatikoita, joihin kirjoittivat apukysymysten avulla lyhyitä vastauk-
siaan (liite 6.). Laatikoissa oli aina myös arviointi omasta ja ryhmän toiminnasta ja käyt-
täytymisestä. Evaluaatio oli kokonaisvaltaista, eikä siinä ollut oikeita eikä vääriä vastauk-
sia, minkä tein selväksi oppilaille. Osaamisen kriteerit erosivat oppiainekeskeisestä opetuk-
sesta, koska reflektiivisessä ja konstruktivistisessa opetusnäkemyksessä korostuivat
ymmärtäminen ja transfer eli tietojen, tietämyksen ja taitojen käyttö uusissa yhteyksissä
sekä itsenäinen ja ryhmässä toteutettu reflektio (vrt. von Wright 1996, 18).

Arviointiin kuului myös kunkin oppilaan suorittama itsearviointi (liite 7). Olin laatinut
sosiaalisen, fyysisen ja tiedollisen pylväikön, joihin oppilas kuukauden välein sai merkitä
sen hetkisen tilanteensa. Tilanne vaihteli lukuvuoden aikana riippuen arviointiajankoh-
dasta, mielialasta ja omista käsityksistä. Arviointi tapahtui opettajan kanssa kahden kesken
niin, että muu luokka teki samaan aikaan hiljaista työtä luokassa. Tuotoksien arviointiin
liittyi kansio, johon keräsimme tehtäviä, monisteita ja piirroksia sekä luonnosta saatua
materiaalia, kuivattuja kasveja, marjoja ja värikkäitä puiden lehtiä.
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Kirjalliset tuotokset ja piirroksia sijoitettiin luokan seinälle tai seikkailukansioon.
Luokan seinällä oli myös kaaviokuva ”Seikkailuoppimisesta: 1. Esi-reflektio eli ennak-
kokäsitys – 2. Suunnittelu – 3. Seikkailutoiminta – 4. Jälki-reflektio eli jälkimielikuva – 5.
Arviointi”. Seinällä olleeseen prosessikuvioon lisättiin uusia sanoja, käsitteitä ja
täydentäviä piirroksia. Kaaviokuvan tehtävänä oli selkiyttää seikkailu- ja elämyspedagogi-
ikan oppimisprosessia niin oppilaalle kuin opettaja-tutkijalle (vrt. Homfeldt 1995, 234,
Mezirow 1998, 17). Näin pyrittiin kokemuksia kertailemaan, palauttamaan edellisen
päivän tapahtumia mieleen, tulkitsemaan uudelleen ja rakentamaan uusia käsitteitä. Piir-
rosta voisi verrata todellisuuden tietoiseksi tekemisen kaavakuvaan, joka jäi mieleen
jonkinlaisena loogisena toimintakaaviona. Samalla yhdisteltiin konkreettisesti uutta tietoa,
havaintoja ja kokemuksia aikaisempaan tietoperustaan. (Tynjälä 2002, 178, Eteläpelto &
Rasku-Puttonen 2002, 200–201). Menettely liittyi myös arviointiin, jota opetukseen ja
oppimiseen sisältyi aina jossakin muodossa. Seikkailu- ja elämyspedagogiikan arviointi
tapahtui prosessina keskustelemalla opettajan ja oppilaiden kanssa sekä puhumalla ja kir-
joittamalla omasta toiminnasta ja sisällöstä omia arviokirjoitelmia. Arviointikriteerien
löytäminen kullekin oppilaalle oli yksilöllistä ja työläitä, koska oppilasryhmä oli kovin het-
erogeeninen.

Reflektiossa esiintulleet metaforat eli vertauskuvalliset viestit olivat yleensä avoimia,
konkreettisia ja ymmärrettäviä ilmauksia. Mutta ei ollut harvinaista, että joidenkin oppi-
laiden ilmaisut olivat piilotettuja alitajuntaisia viestejä, joihin reflektiotapahtuman ohjauk-
sessa oli suhtauduttava asiallisesti (vrt. Heckmair & Michl 2002, 120–128). Seikkailuti-
lanteiden jälkeisen reflektion ja keskustelun avulla saatiin joskus pois ajatuksista oppilaan
mielessä liikkuneita peikkoja, joiden läpikäyminen oli tarpeen esimerkiksi:

 Jännää…kuvittelee, että siinä alla on jotaki…kaiken maailman olioita…
…esimerkiksi kävelevä harava… Mää nauran sille, ku se ei saanu mua kiinni…
(Sauli YH9.)
tai:
Syvä kuilu… ja nälkäinen krokotiili…Kolme nälkäistä krokotiilia…piraijoita,
haita… ja sen semmosta…syvä kuilu, jossa on matala pohja…paljon kiviä…
teräviä… tarttua käsillä lujasti kiinni köyteen…liikkua varovasti… (Sauli YH9.)

Reflektio oli välttämätön, jotta seikkailusta muodostui pedagoginen prosessi. Mutta
kuten edellisestä esimerkistä havaitaan reflektion avulla voitiin opetukseen liittää opetusta
syvällisempiä ulottuvuuksia, joissa esiintyi monia syvyyspsykologisia symboleita (vrt.
psykoterapeuttinen metafora, luku 2.4). Mezirowin (1998, 17) mukaan vasta merkityksen
antaminen tarkoittaa kokemuksen ymmärtämistä, mitä voitiin pitää seikkailu- ja elämys-
pedagogiikan keskeisenä tavoitteena. Joskus reflektiossa paljastui yllättäviä, epäselviä ja
vääristyneitä asioita, jotka pelkkää toimintaa tai käyttäytymistä havainnoiden eivät tulleet
esille, vaan verbaalisesti keskustelemalla ja puhumalla asioista. Epistemiset, sosiokulttu-
uriset tai psyykkiset merkitykset saattoivatkin olla vääristyneitä tai ne oli omaksuttu kriti-
ikittömästi, jolloin merkitykset tuli uudelleen arvioida (emt., 32–35). Oppilaan käsitykset
itsestään ainaisena alisuoriutujana oli yksi esimerkki tällaisesta uudelleen arvioimisen
tarpeesta (ks. esimerkki todellisuuden tietoiseksi tekemisestä ja vääristyneen mielikuvan
korjaamisesta reflektion avulla luku 4.2.5).

Elämyspedagogiikan tavoitteena on saattaa osallistuja tulemaan tietoiseksi toiminnan
itsestään selvistä päämääristä ja niistä tulkinta- ja toimintaskeemoista, joiden avulla
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toimintaa ohjataan. Kaikkein haastavin piirre reflektion onnistumisen kannalta on piilev-
yys, minkä vuoksi sisäisiä ajatuksia ja merkityksiä on kovin vaikea saada kaivamallakaan
esiin (Moilanen 1999, 103). Joskus harvoin seikkailutoimintajakso saattoi epäonnistua
niin, että se piti peruuttaa, eikä sitä voinut edes tarkastella reflektiivisesti ja joskus sitä oli
juuri sen vuoksi tarkasteltava kriittisesti.

Seikkailu- ja elämyspedagogiikassa opettaminen erosi perinteisestä opettajajohtoisesta
luokkahuoneopetuksesta siinä, että annoin ensin oppilaiden itse kokea elämyksiä, joista
tapahtuman aikana tai jälkeenpäin luokassa sitten keskustelimme yhdessä. Näitä keskuste-
luun pohjautuvia teemoja ja oppituokioita käytin opetuksen ja oppimisen välineinä. Koska
jokaisella oppilaalla saattoi tulla mieleen erilaisia kokemuksia, oli tärkeätä huomioida että
jokaisen kokemus oli omalla tavallaan oikea. Mikäli kuitenkin joku ilmaisi tapahtumien
kulun erikoisen poikkeavasti, sen oikaiseminen tapahtui välittömästi usein toisten oppi-
laiden toimesta. Usein keskustelun avulla epäselvä tai virheellinen tulkinta osoittautui
sanallisen ilmaisun vaikeudeksi tai puutteeksi. Tapahtuman pukeminen yksittäisiksi
sanoiksi ja etenkin merkityksiksi oli vaikeata lapsille. Omien persoonallisten tuntemuksien
ilmaiseminen saattoi joillekin oppilaille tuntua vaikealta, enkä silloin pakottanut ketään
puhumaan omista elämyksistään tai salaisuuksistaan kaikkien kuullen.

4.2 Seikkailu- ja elämyspedagogiikan kokeminen

Kolmannen tutkimustehtävän tarkoituksena on tuoda esiin osallistujien oma konteksti.
Tässä pyrin tuomaan esiin oppilaiden ääntä. Tämän haastatteluraportoinnin olen pyrkinyt
säilyttämään mahdollisimman tarkkana haastattelukuvauksena, jossa olen kirjoittanut
tapahtumien mukaisesti haastateltavien sanat sellaisenaan, taukoineen ja välttänyt sitoutu-
mista mihinkään tulkintakoulukuntaan. Olen koonnut alaluvuksi kolmanteen tutkimuste-
htävään yhteenvedon, joihin kytken alustavasti analyysia ja tulkintaa suhteessa taustateor-
eettisiin näkemyksiin (vrt. Syrjäläinen 1990, 71).

Aluksi haastattelujen avulla kuvaan, miten oppilaat käsittivät ja kokivat koulun seikkai-
lun ja seikkailutoiminnan, johon he osallistuivat. Toiseksi kuvaan oppilaiden käsityksiä
seikkailu- ja elämyspedagogiikan tuomista kasvun ja oppimisen kokemuksista. Kolman-
neksi tarkastelen haastattelujen avulla kuvausta reflektiosta, joka liittyi seikkailutapahtu-
maan. Viimeisessä alaluvussa on havaintojen yhteenveto ja koonti.22

4.2.1 Seikkailun kokemuksia

Seuraavassa tarkastelussa on otteita oppilaiden haastattelukokemuksiin perustuvista käsit-
yksistä seikkailusta. Tarkastelen kokemuksia ryhmässä tehdyn haastattelun (RH8) ja

22. Haastatteluissa käyttämäni lyhenteet ovat seuraavat: RH= ryhmähaastattelu, YH= yksilöhaastattelu, H=
haastattelija, haastateltava selviää haastattelutekstin jäljessä olevasta nimestä. Koodinumero 8 lyhenteen
lopussa tarkoittaa syyslukukautta ja koodinumero 9 tarkoittaa kevätlukukautta. Esimerkiksi: ”JarmoYH8”
tarkoittaa oppilas Jarmon yksiöhaastattelu tutkimusvuoden syksyllä. Muut merkinnät tekstissä ovat: …=
lyhyt tauko, - - - = haastattelu katkaistu epäselvän puheen tai epäasiallisuuden vuoksi.



130
yksilöhaastattelun (YH9) avulla. Luettavuuden selventämiseksi olen joitakin haastatte-
lutekstejä tiivistänyt ja poistanut alkuperäiseen tekstiin liittyneitä taukoja, huokauksia ja
sanatoistoja niin, ettei sisältö ole muuttunut.

H: Miten määrittelette seikkailun?
Sauli: Son pitkä retki!
Jarmo: Semmonen…
Jari: Hyvä hetki ja pitkä retki!
Tomi: Makkara!
Jari: Eväs!
Sauli: mmmm…jännitystä ja vaaroja… ja reissaaminen…ja heikko jää, ja
coca-cola!
Jarmo: Sillonku me nähtiin se niin…oliko se saukko?
Sauli: Sopuli!
Jarmo: nii, sopuli…sopuli nähtiin siinä…se…
Tomi: Nii se purasi Jarmua varpaasta…
Jarmo: se meni niinku…luiraili siellä se sopuli…se niin…
Sauli: Sopuli meni sielä prrrruurr…
Jarmo: Se meni semmosee…hieti…hietikon…- - -
Jarmo: Se on niinku tota nuin…se…siinä niinku oppii kaikenlaista…ja…on niinku
uusia…elämyksiä…että niinku…rupiaa tuntemaan tuota nuin…niinku…paik-
kaa…koko paikkaa…sitte…
Sauli: Vaaroja! Ettei hirty sinne puihin (näyttää hirttoeleen)!
Jarmo: että tuota noin…ku astuu vaikka semmoseen paikkaan, jossa on heikkua
jäätä ja siellä on vettä alla…niin… ja sinnekkö astuu niin se siitä oppii, että
eipähän ainakaa ennää mee …semmosille paikoille.
Sauli: Yllätyksiä kuuluu seikkailuun!
Jari: Ja yllättäviä vaaroja…
Jari: Nii..yllättäviä vaaroja…seikkailu haluaa (liikehtii, eläytyy kuin olisi heikoilla
jäillä )! Kaikki yllätykset ei oo hauskoja!
Jarmo: No se on hyvä ku tullee niitä yllätyksiä…siinä…
Sauli: Jännitystä elämään!
Jarmo: (jatkaa) siinä heikolla… lumella…ku yhtäkkiä räpsähtääki alta…: No se on
siistiä ku se…kerta rupiaaki naurattaan…
Sauli: Jännitystä elämään…no ku istuu vaikka täsä pulpetilla ja oottaa vaan , että
opettaja pölpöttää, että paljonko on yks plus yks…ja se ku on luonnossa ja yhtäk-
kiä vaikka puusta tippuu…niin se on elämys!
Sauli: Nii…ettei oo liian yksinkertanen elämä.
Tomi: Noo…
Jari: Jännitystä!
Tomi: No oo sinä ny siinä…no se on vaikka, jos… (muut murisevat ”murr”, kuin
olisivat karhuja)
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Niinnii…jos syö semmosta…
Jari: Myrkkysientä!
Tomi: (jatkaa) kesäkaalia (muut nauravat) ja se maistuu pahalta ja oksennut-
taa…nii semmonen on elämys vaikka…
Jari: Tai että jos näkkee haisevan apinan eessään …(muut nauravat)
Tomi: No se…no jos vaikka seikkailee jossain, niin jos vaikka vahingossa… sem-
moselle heikolle vuoristo kivetykselle… ja se röksähtää, sitte…näin…(näyttää) ja
lähtee sieltä sitte roikkuu ja sillon apuköysi ja sitte joku irtoaaki ja klikkahtaa ja
jää sitte oksaan ja yrittää päästä sitte siitä…ja sitte pääseeki…
Jari: (keskeyttää) Se on paraatipelastus sitte!
Tomi: No …tullee hyviä yllätyksiä ja…niin no…ei tuu mittää vaaroja…ussein jos
vuorella kiipeilee, niin saattaa tulla vaaroja…
Jari: (keskeyttää ) vaikka vuoristopässi!
Sauli: Seikkailu on sitä että tullee vaikeuksia …
Jarmo: Tai vaikka jos heivailee (köydellä)…nii se on seikkailu!
Jari: joo köyvestä köyteen!
Jarmo: Se on elämys! (RH8.)

Oppilaiden mielestä seikkailu suuntautuu pois tutusta ja turvallisesta ympäristöstä.
Seikkailuun liittyviä nautintoja ovat eväiden syönti luonnossa. Seikkailu on epävarmaa ja
siihen sisältyy vaaran tunnetta. Se on vastakohta tutulle, eikä se välttämättä ole hauskaa,
mutta vetää vertoja hyvin pulpetissa istumiselle. Seikkailussa oppii yrittämään ja ponnis-
telemaan ja se vaatii fyysistä suoriutumista, jotta selviää vaikeuksista. Seikkailun helpot-
tava ja vapauttava tunne on pelastuminen. Seikkailussa näkee luontoa ja eläimiä niiden
omassa ympäristössään. Seikkailun ei tarvitse olla suurta ja se voi toteutua muuallakin kuin
luonnossa, mutta seikkailu mielletään tapahtuvaksi yleensä luonnossa. Oppilaiden määrit-
telemät kokemukset ovat seikkailukasvatuksen kirjallisuuden mukaisia (vrt. Ziegenspeck
1992, 111, Hopkins & Putnam 1993, 5–6).

Seikkailun määritelmiä oppilaiden kokemina

Seuraavat määrittelyt perustuvat oppilaiden yksilöhaastatteluihin (YH9). Oppilaista
Jarmo, Jari, Pauli ja Tomi osallistuivat yksilöhaastatteluihin. Jarkko ja Niko eivät halun-
neet kertoa kokemuksistaan nauhalle.

H: Miten määrittelet seikkailun ja seikkailutoiminnan koulussa?
Jarmo: Seikkailu on elämystä niinku elävämpi, sitten on niinku, meillähän oli nyt
se… seikkailuprojekti, mää ootan innolla että päästään lähteen johonki…vaikka
vähän pitemmälle kuin tähän lähelle. - - - Mun mielestä on hauskaa, ku tuota noin,
lähetään varsinki sinne nuorisotalolle kiipeileen…sitte kesällä ku vaikka mennään
tuonne…sinne köysiradalle, niin siinä ainaki oppii… ja sitte ku käyvään jossakin
luonnossa käveleen, vaikka lintutornilla… käveleen pitkä matka, niin siinä ainakin
tullee kuntoa ja itteluottamusta… Niinku käveltiin siellä jäillä, niin minulla yhtäk-
kiä meniki tuota nuin, jalaka sinne vetteen, siinä…(Jarmo YH9.)
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Jari: …noo siinä on aluksi pelko…aluksi pelottaa mennä siitä…ja sitten mennee
niin alakaa itestä tuntumaan… Ylpeältä tai…kun on uskaltanu mennä siitä. Sen
kiipeilyn aikana ei voi vaikka alakaa syömään, tai sitte sanuakki että mä haluan
takasi…vaan teen sen loppuun asti…(Jari YH9.)
Tomi: Siellä on hauskaa olla ja…voijaan paistaa makkaraa vaikka…sitten käy-
vään vaan retkellä. No, ”lähipuistossa” on kiva olla siellä… ku ollaan käyty siellä
luonnossa…me ollaan juotu vettä… ja kateltu kaikkia…sitte me ollaan menty köy-
siä pitkin ja…sitte ko me ollaan käyty siellä kasvihuoneissa niin oli mukava katella
kasveja ja … siellä oli kasvamassa banaanejaki ja … sitte oli mukava lajitella pot-
tufarmilla… ja ottaa mukkaan kottiin pottupussi ja …sitte Lintutornin retkellä oli
se riippumatto…niin siellä oltiin siellä paistettiin makkaraa ja me käytiin lintutor-
nissa kattelemassa lintuja ja … rikottiin sitä jäätäki…(Tomi YH9.)

Koulussa tapahtuneeseen seikkailuun yhdistettäviä ilmauksia olivat fyysinen rasitus,
outous, yllätykset, ainutkertaisuus, vaaran tunne ja keskittyminen yhteen toimintaan.
Seikkailun yksiselitteinen määritteleminen oli vaikeata.

Seikkailuun katsottiin kuuluvan monia vaaraan liittyviä puolia ja yllätyksiä, siksi se
koettiin yhtä aikaa hauskaksi ja epämiellyttäväksi. Seikkailukokemuksessa yhdistyivät
konkreettinen palkkio esimerkiksi ruokailu luonnossa ja henkinen turvallisuuden onnellis-
uuden ja mielihyvän tunne. Toisaalta seikkailussa oli koettavissa epävarmuutta ja fyysistä
ja psyykkistä pelkoa. Omasta varomattomasta toiminnasta johtunut luonnollinen välitön
palaute, joka saattoi olla itselle hyvin epämiellyttävä (esimerkiksi jään rikkoutuminen tai
kenkien kastelu). Seikkailun saattoi kokea monitasoisesti mielenkiintoisia, ehkä painajais-
maisia tai humoristisia metaforia käyttäen, kuten Saulin esimerkki osoittaa.

Sauli: Jännää…emminä tiijä… kuvittelee, että siinä alla on jotaki…kaiken maail-
man olioita …
H: Mitä esimerkiksi?
S: Hmmm…esimerkiksi kävelevä harava…
H: No, miten sinä selvität sen?
S: No kävelee yli siitä…
H: Miltä tuntuu, kun olet selvittänyt sen kävelevän haravan?
S: Mää nauran sille, ku se ei saanu mua kiinni…
H: Mitä muuta voisit kuvitella siellä alla olevan?
S: Hmmm…syvä kuilu…ja nälkäinen krokotiili…
H: Vielä?
S: Kolme nälkäistä krokotiilia…piraijoita, haita…ja sen semmosta…syvä kuilu,
jossa on matala pohja…paljon kiviä…teräviä…
H: Miten sinä selviät semmoisen yli?
S: Hmmm…tarttua käsillä lujasti kiinni köyteen…liikkua varovasti…
H: Näetkö koskaan painajaisia yöllä?
S: Joskus…
H: Mitä siinä unessa tapahtuu?
S: Emmää muista…siitä on niin kauan aikaa sitten ku se tapahtu…(Sauli YH9.)
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4.2.2 Seikkailuprosessin kokeminen

Seikkailutapahtumaan liittyy valmistavia osatapahtumia, joita tiedustelin kysymyksellä
”mitä tapahtumia ja asioita koette seikkailuun liittyvän?” Seikkailuprosessiin liittyviä
osatapahtumia voidaan löytää seuraavasti (RH8).

H: Mitä kaikkia tapahtumia ja tilanteita liittyy koulun seikkailuun?
Jari: Pakattiin!
Sauli: Varmistettiin tavar…, että kaikki tavarat on mukana.
Jari: Ootettiin kaikki oppilaat.
Jari(jatkaa): Katottiin kello…Kirjotettiin säännöt taululle…
Jari: Suunniteltiin, että mitä tehhään…ja sanottiin aluksi mihin mennään…ker-
rottiin mihin mennään…
Jarmo: tota noin… ootappa…kerrataan säännöt…ja tota…ko ollaan lähössä nii,
ollaan autossa kunnolla…
Jari: Ja pistetään lämpimät vaatteet…
Jarmo: nii-i…lämpimät vaatteet ja…sitte vähä seikkailumieltä mukkaan…
H: Mitä pitää seikkailussa aina olla mukana?
Jarmo: Säännöt!
Sauli: Rohkeus!
Tomi: Urheus…
Jari: Lämpimät vaatteet!
Sauli: Itseluottamus!
Jari: ”Seikkailu alkaa korvien välistä”! (lainaa luokan seinällä olevaa Veikka
Gustafssonin julistetta)
H: Mitä se tarkoittaa?
Jari (nokkelana): se tarkottaa sitä että seikkailu alkaa KORVIEN välistä…Korva-
han on iso tunturi…se alkaa tuntureiden välistä… (naurua ja hälinää).
H: (ei pysty enää pidättelemään turhautumistaan ”Jaria” kohtaan, vaan nauraa äsk-
eiselle ”oivallukselle”!) hehehe…Jari! Siis korvien välistä! Mitä tuo ilmaus oikea-
staan tarkoittaa?
Sauli: että ajattelee korvan kautta, että nyt mä lähen reissuun!
Jarmo: nii!
Tomi: ei SE (korva) kerro missä se tapahtuu!
H: Mitä ihminen tekee ”korvien välissä ” ennen kuin hän lähtee seikkailemaan ?
Niko: Täälä seikkailee…(näyttää aivojaan ja sanoo painokkaasti): AJATTELEE!
H: Niko, mitä se (ihminen) ajattelee?
Niko: Sitä retki-ÄÄ…! (liioittelee, tuskastuneena)
H: Mutta mitä se siitä (seikkailusta) ajattelee ?
Niko: Siitä retkestä KAIKENNÄKÖSTÄÄH ! (on vaivautunut, ei osaa tarkemmin
määritellä abstraktia asiaa)
H: Tarkenna! (oppilaat hälisevät ja keskittyminen on vaikeaa!)
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Niko: En ossaa! (tuskastuneena)
Jari (keskeyttää, kun kuulee että käytävässä kolissee): RUOKAA! (RH8.)

Seikkailu ei ole ainoastaan se tapahtuma, joka eletään seikkailussa, vaan siihen liittyy
monia osatapahtumia, etukäteisvalmisteluja ja suunnitelmia, kuten asioiden varmistamista
ja kavereiden odottelemista. Ennen seikkailutapahtumaan lähtöä siihen liittyy sääntöjen
kertaamista matkaa varten ja itse seikkailua varten. Seikkailusta luodaan mielikuvia, suun-
nitelmien muistelemista ja keskittymistä. Suunnittelussa pohditaan turvallisuuteen ja
oikeaan pukeutumiseen liittyviä asioita. Seikkailuun liittyy myös henkinen valmistautu-
minen ja itseluottamuksen herättäminen.

”Seikkailu alkaa jo korvien välistä!” tarkoittaa, että seikkailu tapahtuu aluksi ajatuksen
tasolla, vaikka seikkailua on vaikea määritellä etukäteen. Tämän takia seikkailu aiheuttaa
jännitystä ja siihen suhtaudutaan epätietoisesti, koska ei tarkoin tiedetä mitä seikkailu tuo
tullessaan.

4.2.3 Seikkailu- ja elämyspedagogisia kasvun ja oppimisen kuvauksia

Pyysin oppilaita kertomaan omin sanoin, mitä he ovat oppineet seikkailutapahtumien
aikana ja miten seikkailu on heitä kehittänyt. Pyrkimyksenä oli olla johdattelematta oppi-
laita. Oppilaat havaitsivat seuraavia persoonalliseen kasvuun ja oppimiseen liittyviä asio-
ita (RH8).

H: Mitä oppimista tapahtuu seikkailun ja seikkailutoiminnan aikana?
Jari: opin paistaan makkaraa…
Jarmo: (keskeyttää) Ja ei tulen kanssa leikkimistä…
Jari: ettei mene toisen ”koukkuun”…kuunnella opettajaa tarkasti…
Jari (jatkaa): ja että hyvä muisti tullee ku pittää muistaa ne säännöt!
Sauli: tuntoaisti…
Jari: (keskeyttää) No jos sokkona vaikka mennee sen joen yli niin …siinä on tunto
aisti.
Jari: Ei pelekää enää niin…kaikkia isompia…jos kato isompien kanssa mennee…ja
isommat säikyttellee näin ”hyäärkhrrr!!” niin saattaa liukastua ja …
Jarmo: Siellä voi oppia luonnosta ja…sitte voi oppia tuota nuinki…
Jari: (keskeyttää) tietoa mitä siellä tapahtuu…
Jarmo(jatkaa): nii…ja saattaa olla myös niis…että oppii…että oppii vaaroista…
Jari: sillai ettei mee ennää toista kertaa siihen sammaan…
Jarmo: Jos suohon astuu, nii ei toist…ei toiste mee siihen sammaan…
Tomi. Ei tee sammaa virhettä…
Jarmo: nii-i!
Niko: Kun kerran on tunnistanu vaaran nii ei mee ennää sinne…
Jarmo: (jatkaa) ku tuntuu pehemiältä se maa-alusta, nii se yhtäkkiä röksähtääki
se…
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Sauli: Niinko mää olin jäällä niin, ja niin…yhtäkkiä se alakoki natisemmaan nii
mää hyppäsin pois siitä niin se römähtiki …ja siinä alla oli vettä…Toista kertaa en
mee semmoseen kohtaan…(RH8.)

Oppilaiden kokemusten perusteella näyttää, että seikkailussa opitaan käytännön
eräretkeilyyn liittyviä taitoja ja tietämystä. Myös ulkoinen palkkio eli ravinnon saanti
(makkara) ja selviytymistaidot (nuotion sytyttäminen) olivat jääneet mieleen muistoina ja
tärkeinä kokemuksina.

Seikkailussa kuunnellaan opettajaa tarkasti ja silloin se kehittää muistia, koska pitää
muistaa yhteisesti sovitut säännöt. Seikkailussa oppii myös aistien käyttöä, esimerkiksi
tuntoaistia ja tunnistaa näköaistin merkityksen itselleen. Seikkailuun liittyvät vaarat voivat
opettaa hallitsemaan omia tunteita, esimerkiksi pelkoa. Sen avulla voi oppia luonnosta
käytännössä ja saa tietoa mitä siellä tapahtuu. Kun oppii tunnistamaan vaarallisia tilanteita,
ei mene toista kertaa samaan tilanteeseen, vaan pyrkii välttämään epämiellyttäviä koke-
muksia.

H: Mihin asiaan sen täytyy käyttää omia aivojaan?
Jari: Siihen, että se tajuaa ottaa oikiasta…että ossaa määritellä, että yltääkö
jalaka siihen…tuohon alle (näyttää).
H: Vaikka se näyttää ettei se ajattele mitään, niin mitä se koko ajan tekee?
Niko: AJATTELEE!
Jari: käyttää järkee!
Jarmo: nii!
Jari: Ei käytä voimaa, vaan järkee!
Sauli: Käyttää dynamiikkaa! (RH8.)

Oppimiseen liittyi myös arviointikyky eli ”että osaa määritellä, että yltääkö jalka sii-
hen…tuohon alle”. Seikkailu opettaa voimien käytön lisäksi käyttämään aivoja ja järkeä eli
”dynamiikkaa”.

Haastattelun perusteella näyttäisi, että oppilaiden kokemusten mukaan oman kasvua ja
oppimista oli vaikeata hahmottaa. Osaltaan hahmottaminen riippui oppilaan haastatteluun
motivoitumisesta. Seuraavan esimerkin perusteella lukija voi havaita etnografiseen tut-
kimukseen liittyvän haastattelun ongelmallisuuden silloin, kun oppilas oli jostain syystä
yhteistyöhaluton, aikaisemmin päivällä vaikea hetki kotona tai koulussa. Oppilas saattoi
olla muuten vain huonolla tuulella tai väsynyt valvotun yön takia.

H: Mitä olet huomannut omasta kehittymisestäsi tässä luokassa tämän kouluvuo-
den aikana?
S: Hmm…
H: Vertaa vaikkapa viime syksyyn kun aloitimme tässä luokassa!
S: Hmmm…no ei sitä oikein voi sanoa…ku ei tiijä.
H: Mitä voit kertoa kunnosta?
S: Hmm…palijo…
H: Siis kunto on kohonnut?
S: Nih…on
H: Miten sen olet havainnut?
S: Ööh…mä juoksen kaks kilometriä…
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H: Etkö väsy?
S: En tietenkää…(Sauli YH9.)

Saulin mukaan haastatteluhetkellä ainakin fyysinen kunto oli kehittynyt seikkailun
avulla. Hänen kiteytettynä kokemuksenaan oli, että seikkailussa on hyvää se, että käydään
seikkailemassa. Vaikka Sauli oli yleensä aktiivisesti osallistumassa seikkailuun (KK),
havainnoimaan ja tarkkailemaan luontoa, tämän haastattelun perusteella olisi päässyt käs-
itykseen että hän ei arvostanut lainkaan seikkailun kasvun ja oppimisen kokemuksia.

H: Vertaa viime vuotiseen kouluusi, mitä eroja muistat?
S: Siellä oli helepompia tehtäviä …
H: Kävittekö koskaan seikkailemassa?
S: Ei …
H: Mitkä ovat sinun mielestäsi seikkailuopetuksen hyvät puolet?
S: …että me käyvään seikkailemassa …
 H: Mitä siellä oppii…?
S: Emmää tiijä… siellä oppii kaikkea…mahollista…esimerkiksi ku me käytiin
”lähipuistossa”, niin nähtiin ko kaks pulua oli kiimakauvella…
H: Mitä muuta olet oppinut?
S: Ai, että mitä mä oon täälä oppinu …?
H: Niin, mitä oot täällä tai puistossa, kun ollaan seikkailtu?
S: Emmittää…(Sauli YH9.)

Muiden oppilaiden kuvauksissa on viitteitä positiivisesta kehittymisestä, itseluottamuk-
sen kehittymisestä ja uskaltamisesta tehdä sellaisia asioita, joita ei voinut tehdä aikaisem-
min. Näyttää, että jollekin oppilaalle oli vaikeata arvioida tarkalleen omaa kehittymistä
syksystä kevääseen. Kokemusten mukaan aikaisemmin ei haluttu tehdä joitakin asioita,
eikä luotettu itseensä. Monille asioille oli keksitty selityksiä, jottei niitä tarvinnut edes yrit-
tää. Oppilaiden kuvauksista löytyy kehittynyttä opinhalua ja tahtoa. Oppimisessa viitataan
itseluottamukseen ja henkiseen rohkaistumiseen, jotka olivat seurausta ponnistelemisesta,
yrittämisestä ja voimien kehittymisestä.

 No, kun minä pystyin hyvin menneen…rohkiasti…ja mä uskalsin…mä oon kehit-
tyny (pitkä tauko) emmää tiijä… alussa se ei oikein…mä menniin vaan rohkiasti
sinne niin…mää ryhdistäydyin ja luotin itteeni…monta kertaa menniin…ja uuvel-
leen ja uuvelleen. (Tomi YH9.)

Omien voimien tiedostamisen positiivinen tunne-elämys oli vaikuttanut esimerkiksi sii-
hen, että Tomi voitti pelkonsa ja löysi intoa yrittää aluksi vaikealta tuntuvaa tehtävää yhä
uudestaan. Hän ei osannut selittää millaiseksi hänen opiskeluintonsa oli muuttunut, vaikka
oli omasta mielestään saanut lisää ryhtiä ja rohkeutta opiskeluintoa koulun ulkopuolelle
suuntautuneista retkistä.

H: Onko sinun mielestä seikkailuretket vaikuttaneet sinuun täällä koulussa?
T: Hyvin!
H: Kerrotko vähän tarkemmin ?
T: Ööhhmm… no…(pitkä tauko) emmää oikeen tiijä…emmää ossaa selit-
tää…(Tomi YH9.)
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H: Oppiiko siellä tuntemaan itseään tai löytämään itsestään uusia asioita?
J: Oppii…
H: Miten niin?
J: En mää vaan tiijä…(Jarmo YH9.)
H: No, oppiiko seikkaillessa auttamaan toista kaveria?
S: Emmä tiijä…(Sauli YH9.)

Oppimisen suhteen koettiin, että itseluottamus on kasvanut, mutta muilta osin ei osattu
määritellä tarkemmin oppimisen kokemuksia. Tai usein ei oltu innostuneita pohdiskele-
maan asioita, vaikka kysymyksessä olisi ollut konkreettinen tapahtuma. Jari oli monessa
suhteessa poikkeus, koska hänellä oli ”sana hallussa” ja kykeni ilmaisemaan selkeämmin
kokemuksiaan. Hänen kasvun ja oppimisen kokemuksensa liittyivät fyysisen kyvyn kehit-
tymiseen, yhteisvastuullisuuteen, sosiaalisuuteen, huolellisuuteen, kaveruuteen,
ympäristön ilmiöiden havainnointiin ja itseluottamuksen kehittymiseen. Seikkailulla oli
ollut Jarin mielestä merkitystä etenkin sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja yhteistoimin-
nallisuuteen. Hänen mukaansa myös seikkailullisen opetuksen aikana hän on alkanut hah-
mottaa myös omia sisäisiä ominaisuuksia ja myös eläytymistä toisen asemaan. Hän main-
itsee myös kasvien ja ympäristön tuntemisen.

H: Onko se opettavaista?
J: On
H: Miten niin?
J: Tietää, ettei ennää oo niin varomaton…ja sellasta.
H: Jos kaverilla on hätä niin pystyykö siellä auttamaan toista?
J: Pystyy kannustamaan ja…tai sitte jos kaverilta meinaa livetä ote niin, ottaa
kä’estä kiinni…ettei kerkiä kaatua siinä…
H: Miten se vaikuttaa sinun ja sen kaverin suhteeseen?
J: Tullee ystävyksiä…paremmin alkaa tuleen, sopia kaveriksi…kun toinen auttoi
toista, niin toinen ei ennää haukukkaa luuseriksi… ku toisella on hätä… esimer-
kiksi siinä että mä oon alakanu ittehillintää, mää oon alakanu olleen kiltimpi
kavereille, en oo lähteny mukkaan houkutuksiin…ja sitte oon alakanu säilyttään
takkia naulakossa, enkä potki sitä…en pistä sitä lattialle, kotiläksytki on joskus
vain unohtunut…ja en myöhästele ennää niin palijo ku alkusyksystä. (JariYH9.)

Jarin kokemuksena oli persoonallisten ominaisuuksien osalta itsehillinnän, itseluotta-
muksen, järkiintymisen, keskittymiskyvyn, minäkuvan, arviointikyvyn, huolellisuuden,
toisen huomioimisen ja vastuullisuuden kehittyminen. Loppukevään kokemuksien mukaan
hän oli alkanut tiedostaa entistä enemmän kasvuun ja kehittymiseen liittyviä positiivisia
ominaisuuksia itsessään.

Sosiaaliset tilanteet olivat tuottaneet ongelmia, vaikka hänen kaveruussuhteensa toimi-
vat hyvin. Hänen mielestään oli tärkeätä, että seikkailutoimintajaksojen avulla oppi
tuntemaan toisen ihmisen hyvin, jolloin ennakkoluulot jäivät vähitellen pois. Seikkailu-
toiminta oli vaikuttanut välitunneille ja luokassakin oli hyvä ilmapiiri kun oli oppinut
tuntemaan syvällisemmin luokkakavereita ja voi heihin luottaa.

H: Onnistuuko seikkailuretkillä paremmin se toisiin tutustuminen?
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J: No ko siellä pittää sen ison porukan kaa kulukia…jos ei kule niin saattaa
eksyä…
H: Oletko oppinut toisesta kaverista ottamaan vastuuta?
J: No ko piti taluttaa semmosta kaveria, jolla niin oli silimät sijottuna…niin sitä
piti taluttaa niin semmosia penkkejä pitkin niin siinä tuli muutaki…lankkuja.
H: Mitä ois tapahtunu jos et olisi auttanut?
J: Kaveri ois varmaan kyykähtäny kenturalleen…ois tullu kaverilla itku… Tuntu
hirveen…alko luottaan kaveriin…ja.
H: Kerro miltä tuntuu kun alkaa luottaa kaveriin!
J: Ihan mukavalta…hmmm…alan tuntea kaveria enemmän ja sitten siitä alkaa
tulla parempi kaveri…(Jari YH9.)

Jari kiteytti oppimisen ”uusiin asioihin” tarkentamatta sisältöä. Opiskeluun motivoitu-
minen eli opinhalun kohoaminen oli ollut voimakasta aikavälillä syksystä kevääseen. Yksi
syy siihen oli ehkä se, että syksyllä luokan ilmapiiri oli rauhaton. Hän koki turvattomuutta
isompia kohtaan, mutta käyttäytyi itsekin ilkeästi muita oppilaita kohtaan. Jari koki tyy-
tymättömyyttä itseensä ja hänellä oli heikko itseluottamus.

Jarin motivoituminen koulutyöskentelyyn oli lisääntynyt toiminnallisten retkien ja
seikkailujen avulla. Retkistä oli jäänyt hyviä kokemuksia ja muistoja Jarin mieleen.
Rauhoittumisen myötä hän oli kokenut, että into ja halu oppia uusia asioita on lisääntynyt.

 Lukuvuoden keväällä Kari oli kokenut tärkeäksi koulumotivaatiotekijäksi hyvät kaverit
luokassa. Samalla motivaatiota oli laskenut parin ryhmän jäsenen häneen kohdistamat
kiusaamiset sekä näiden koulun ja yhteisön sääntöjen vastainen käyttäytyminen, joka on
rikkonut ryhmän yhtenäisyyttä. Varuillaan olo oli ollut ikävää. Karin kokemuksen mukaan
hän oli huomannut tänä keväänä kehittyneensä henkisesti ja fyysisesti, mutta kaikesta
huolimatta hänellä on vielä jäänyt reserviinkin halua kehittyä vielä paremmaksi.

H: Oletko löytänyt halun oppia uusia asioita?
J: No esimerkiksi siitä kun ollaan retkillä käyty, niin sieltä on alkanut tulla halua
oppia asioita uuvelleen.
H: Mitten se niin voi vaikuttaa?
J: No ko siellä oppii uusia asioita, niin haluaa oppia lisää… uusia asioita…
H: Mitä uusia asioita sinä opit sitten seikkailuretkillä?
J: Esimerkiksi tuntemaan ihmisiä ja …kasveja…sitten seikkailussa joskus kerätään
kaikenlaisia…tavaroita ja joskus seikkailussa löytääki uusia tavaroita…
H: Oletko löytänyt itsestäsi, omasta itsestäsi uusia asioita seikkailuretkillä?
J: No esimerkiksi uskallusta, itteluottamusta, ja sen semmosta…
H: Miten uskallusta voi löytää?
J: …eemmm. Kun on seikkailussa niissä köysirattoissa…niin uskaltaa enemmän…
luotan itseeni, että uskaltaisinko… vai pettääkö tuo käsi siinä matkalla…ja sitte
pystyy luottamaan jalkoihin ettei ne luiskaha matkalla… (JariYH9.)

Tutkimuksessa sovelletun seikkailu- ja elämyspedagogisen toiminta- ja oppimiskäsitys-
ten osa-alueet perustuvat kuuteen peruspilariin, jotka ovat perusteina on pidetty antropolo-
gista, uskonnollista, sosiaalista, ekologista, persoonallisuuden kehittymisen ja terapeuttis-
uuden ulottuvuutta (luku 2.3.2, Heckmair & Michl 2002, 97–104), joita lienee vaikea
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eritellä käytännön kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Esimerkiksi antropologinen ulottuv-
uus voi käsittää kaiken ihmisen yksilöllisen ja maailman biologisen, kultturisen ja kehit-
yksellisen elinkaaren sisältäen sosiaalisuuden, persoonallisuuden vahvistamisen ja ter-
apeuttisuuden ulottuvuudet, jotka sulautuvat usein yhdeksi kokonaisuudeksi lähes kaikissa
seikkailullisessa toiminnassa. Antropologisesti ajateltuna ihminen on evoluutionsa aikana
ollut vuosituhansia riippuvainen kiipeilemisestä, vaeltamisesta, riistasta ja metsästämis-
estä. Kiipeily ja luonnossa vaeltaminen ovat perinteisesti kuuluneet myös seikkailukas-
vatuksen ja elämyspedagogiikan traditioihin Keski-Euroopassa johtuen historiasta, kulttu-
urista ja alueen maantieteellisistä ominaisuuksista. Tämän vuoksi kiipeilyä harjoitettiin tut-
kimuksen kohderyhmässä yhtenä monipuolisena kehon ja aistitoiminnan virkistäjänä (vrt.
Heckmair & Michl 2002, 99). Seuraavassa tarkastellaan miten kiipeily koetaan oppimisen
näkökulmasta (RH8).

H: Mitä oppia olet saanut seinäkiipeilystä?
Jari:- - - Käsivoimia ja jalaka-apuja…
Jarmo: Ni!
Jari: Voimaa käyttämään!
Jarmo.: Nii!
Jari: Voimaa hyvään tarkotukseen.
Jarmo: Turvallisuutta!
Jarmo (tarkentaa) : Se joka pittää niitä naruja ja kiipeilijä…
Jari: Vaaralliselta.
Jarmo: Vaaralliselta…kivalta ja vaaralliselta…
H: Pystyykö silloin irrottamaan otteen köydestä?
Jarmo: Ei pysty.
Jari: Kaveri putuaa alas ja plätsh!
H: Mitä tapahtuu ?
Jari: Kaveri kuolee…
Jarmo: Sillä saataa mennä ehkä niskatki poikki, jos yhtäkkiä…tuota
nuin…irr…irrottaa siitä niin…niin
Tomi: Jos vaikka se kiipeilijä kiipeilee, niin ja jos sillä vahingossa tippuu taskusta
joku...ja se päästää näin (näyttää) niin se saattaa, ku se tippuu nii saattaa…
H: Eli mitä sen avustajan täytyy tehdä koko ajan?
Jari: Vaikka sillä tippuu se avvain niin sen täytyy oottaa että se on tullu pois…
H: Mitä se kiipeilijä koko ajan tekee omassa mielessään?
Jari: Käyttää voimia…
Jarmo: Nii!
Jari: itseluottamusta!
Jarmo: Keskittymistä !
Jari: Ai (kiipeilyssä) oppinut? Itsehillintää…
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H: - - - Oletko oppinut toisesta kaveristasi mitään?
Jari: Oon, ettei niitä saa kiusata…ja moon oppinu että jotku on HERKKIÄ (painot-
taa)…joku tekee koukkuja, niinkuse yksi…
Jari (jatkaa): Ja joillaki on pahoja haukkumasanoja…ettei niitä kannate sanua…
H: Tuleeko retkillä sitten sanottua niitä pahoja sanoja?
Jari: No joskus tullee vahingossa sanotuksi…suutuksissa…nääs. (RH8.)

Kiipeilyyn liittyvinä oppimiskokemuksina nähdään fyysisten taitojen hallinta ja kehit-
tyminen. Käsi- ja jalkavoimien hallinta ja yleensä voiman suuntaaminen hyvään tarkoituk-
seen. Kiipeilyssä voidaan erottaa yhtä aikaa vaarallisia ja kivoja tunteita. Vaarallisia
tunteita ovat putoaminen, josta voi olla vakavia ja välittömiä seurauksia. Kivoja tunteita
ovat turvallisuuden tunne ja luottamus siihen, että opettaja tai toinen oppilas auttaa tarvit-
taessa ja avustaa fyysisesti pitämällä kiinni ja tukemalla henkisesti. Kiipeily opettaa keskit-
tymistä ja itsehillintää sekä luottamusta toiseen ja luottamusta itseen. Seikkailutoiminta on
opettanut tunnistamaan ihmisten herkkiä, mutta myös kavaliakin puolia.

H: Voiko täällä luokassa oppia semmosta (toisen auttamista)?
Tomi : Ei!
Jari: Ei!
H: Onko sellainen järjen käyttö erilaista kuin täällä luokassa olisi?
Jarmo & Jari: On!
H: Kerro, miten se on erilaista!
Jari: Täällä luokassa opetellaan läksyjä, joita tarvii kato, jos aikoo töihin
mennä…niin töissä tarvii niitä…
H: Miten ne luokassa opittavat asiat eroavat seikkailussa opittavista asioista?
Jari: …(miettii) siellä oppii eri asioita…
Niko: Tarvitaan toisessa työssä…
Jari: Niitä tarvitaan eri asioissa.
H: No kerro tarkemmin!
Jari: no kato ko…toista tarvitaan…ulkona vaikka…jos aikoo mennä vuorikiipeili-
jäksi niin sillon tarvii niitä taitoja…
H: Missä se (toisen auttaminen) pitää oppia?
Jari: Salissa tai josaki retkellä! (RH8.)

Luokassa tapahtuva perinteisen opetuksen tiedot käsitetään tulevaa työtä (tai
työpaikkaa?) palveleviksi. Seikkailussa opittavia tietoja ja taitoja tarvitaan muussa työssä;
esimerkiksi seikkailussa ja kiipeilyssä oppimiaan taitoja, joita ei voi oppia luokassa, tarvit-
see vuorikiipeilijä. Kasvu- ja oppimiskokemusten erittely on vaikeata kokonaisvaltaisessa
oppimisprosessissa. Seikkailutoiminnan avulla arkiseen todellisuuteen siirtyneitä kasvun ja
oppimisen asiat, jotka ilmenivät oppilashaastatteluissa, olivat seuraavia (vrt. Gass 1999,
229):

H: Mitä taitoja tarvitaan sitten kun ei olla koulussa?
Jarmo: tuota noin…
Jari: Voimia, että jaksaa kävellä pysäkille…
Jarmo: ja…suoraa kotia!
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Jari: itse…luottamusta. Järkee, ettei lähe koukkuihin koulun jälkeen…
H: Jess, tuo oli muuten aika hyvä huomio!
Jarmo: ettei lähe mihinkää…
Jari: (keskeyttää)”toisen” koukkuihin…
Jarmo (jatkaa): - tyhymään…nii!
Jari: Ei kaupungille! - - -
Tomi: rohkeutta ja …ajatella että itseluottamusta, että pystyy siihen! no ku me
ollaaan oltu niillä köysillä , niin siellä on ollu aina jännittävää sillai…että tippu-
uko alas vai ei… Joskus mää oon meinannu tippua! (RH8.)

Motivaatioon ja oppimisen intoon liittyviä kokemuksia oli vaikeata erotella muusta
oppimisesta.

Jari: On tullu ilosempi mieli, niin jaksaa tehä enempi työtä…
H: Mistä se iloinen mieli sitten tulee?
Jari: No ko saa mennä retkelle…
H: Retkelle…?
Jari: Ja oppii uusia asioita…
H: siellä retkelläkö ?
Jari: Nii…ja niitä voi sitte vaikka kysyä vahingossa…jossaki kirjassa saatetaan
kysyä, just niitä asioita mitä retkellä on tehty…ja kysytty.
H: Mitä pitää seikkailussa aina olla mukana?
Jarmo: …lämpimät vaatteet ja sitte vähä seikkailumieltä mukkaan…
H: Hei tuo on hyvä sana…mitä tarkoittaa seikkailumieli?
Jarmo: Se on niinku…
Jari: (keskeyttää) Että tykkää seikkailla…että haluaa mennä mukkaan
Jarmo: Että lähtee mukkaan semmoseen…toimintaan ja …tämmöseen.
Jari: Toiminnassa ei oo useinkaan koukussa mihinkää… (RH8.)
- - -
H: Joku teistä mainitsi joskus että ruoka maistuu hyvältä ?
Jari: Ruoka maistuu hyvältä just sillon ku on tultu retkeltä…
H: Miksi se maistuu niin hyvältä silloin ?
Jari: No ko ILMA (painottaa) tekee ruuasta maistuvaa…
H: Hmm-m. Oletko alkanut pelätä retkillä…?
Jari: No saattaa alakaa pelekäämään kato ettei…oppii ettei sitte muuallakaa kan-
nate mennä jäille…jos alkaa natista kun menee koulussa jäälle niin…alakaa oppia
ettei mennä ennää sinne…
H: Entäs muuta. Oletko pelännyt retkillä jotakin toista ihmistä meidän ryhmästä?
Niko: Oon ”yhtä”.
Jari: Oon minäki sitä justiinsa.
H: Miten hän aiheuttaa sinussa pelkoa?
Niko: Koska se aina potkii palloa (kohti) ja hakkaa…



142
H: No miten se siellä retkillä…?
Jari (keskeyttää): kirroileeki…ja suunsoitto on huonoa…
H: No miksi hän soittaa suutaan teille?
Jari: Se haluaa ärsyttää muita… (RH8.)

Siirtovaikutusta arkiseen elämään pidetään seikkailuprosessin yhtenä tärkeimpänä laa-
dun osoittajana. Täysin vieraassa ympäristössä tapahtuva seikkailutoiminta tai osallistujien
tilanteeseen sopimattomat toiminnat voivat tuoda vain niukasti yhtymäkohtia arkisen
elämään. Transferproblematiikka on nähtävissä, etenkin lyhytkestoisilla seikkailukurs-
seilla, joiden siirtovaikutusta on vaikea todentaa ja vahvistaa kurssin jälkeen arkielämässä,
koska olosuhteet ja tilanteet voivat olla liian poikkeavat. (Priest 1999, 16–17, Gass 1999,
229).

Tämän tutkimuksen seikkailuissa otettiin huomioon oppilaiden tarpeet ja prosessia
toteutettiin lähiympäristössä ja oppilaille läheisten ongelmanratkaisutilanteiden avulla.
Siirtovaikutusta oli myös mahdollisuus vahvistaa lukuvuoden aikana useaan kertaan.
Seuraavassa on muutamia yleiseen seikkailutoimintaan liittyviä siirtovaikutuksen havain-
toja, joita oppilaat toivat esille haastatteluissa.

Erityissiirtovaikutusta eli tietoja ja taitoja: Seikkailussa kehittynyt fyysinen kunto
hyödytti kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa liikkumista ja kestävyyttä. Oppilaiden sitkeys
ja fyysinen kestävyys kehittyivät niin, ettei muutaman kävelykerran jälkeen kukaan valitt-
anut koulun ulkopuolelle tehdyistä retkistä, eikä kukaan oppilas jättäytynyt pois yhteisiltä
retkiltä ja vaelluksilta, edes kovalla pakkasella. Luonnollisissa olosuhteissa oppi monin
tavoin havainnoimaan ja aistimaan kasveista, puista, eläimistä ja ympäristöstä sellaisia
asioita ja ominaisuuksia, joita luokassa oli vaikea havaita tai aistia. Todellisista havain-
noista oppii uutta ja motivoitui ottamaan ilmiöistä tarkemmin selvää.

Ei-erityissiirtovaikutusta eli tapoja ja asenteita: oppilas oppi arvioimaan fyysisen ja
henkisen kestävyytensä ja ymmärtämään omat rajallisuutensa. Hän oppi noudattamaan
ryhmän sääntöjä ja huomaa toimivansa hyväksytysti. Hänen itseluottamuksensa vahvistui
ja luottamus toiseen oppilastoveriin ja aikuisihmiseen kehittyi hyväksi. Hän osasi arvioida
oikean ja väärän toiminnan välillä ja oppi kieltäytymään ei-hyväksyttävistä tarjouksista ja
esimerkiksi palaamaan koulusta suoraan kotiin. Hän pystyi purkamaan energiaansa fyysi-
seen toimintaan, oppii hyväksymään omat hyvät puolensa ja puutteensa sekä ymmärtämään
ja sietämään kaveriaan.

Metaforinen siirtovaikutus: Seikkailuun liittyvistä ponnisteluista voi siirtää rohkeuteen,
minän kontrolliin ja itseluottamukseen liittyviä kokemuksia muihin elämän tilanteisiin.

Seikkailutoiminnasta oli tullut iloisempi mieli. Siitä oli hyviä seurauksia koulunkäyn-
tiin. Seikkailuretkillä oli opittu käytännössä uusia asioita, joita sitten oli voinut hyödyntää
luokassa. Seikkailusta on kehittynyt positiivinen ”seikkailumieli”, joka tarkoitti sitä, että
halusi osallistua ja mennä mukaan uuteen haasteeseen, seikkailuun. Seikkailussa huomio
kiinnittyi pois ei-toivotusta toiminnasta, jolloin ajatukset kohdistuivat hyviin asioihin.
Ruokahalu kasvoi, kun sai olla raittiissa ilmassa. Tutkimuskauden alussa oli ryhmä-
työskentely ja -toiminta täysin hukassa, mutta lukuvuoden aikana yhteisten sääntöjen ja
ryhmässä toimimisen kertaamisen merkitys selkiinnytti omia käsityksiä itsestä ja muista,
jolloin yhteistyötaidot kehittyivät. Epämiellyttävänä asiana voi olla se, jos ryhmässä oli
sellaisia, jotka eivät pystyneet noudattamaan sääntöjä ja halusivat ärsyttää toista ja näin
pilata hyvän seikkailumielen.
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4.2.4 Toiminnasta kokemusten reflektioon

Opettaja, annatko sinä tästä numeron? (KK36). Tuohon tiedusteluun jouduin vas-
taamaan aluksi monia kertoja, vähitellen oppilaat uskoivat, ettei ”se opettaja seikkailusta
anna numero-arvostelua, vaan se hoitaa sen muuten”. Tähän numeroparadoksiin sain
tukea von Wrightin (1996, 19) konstruktivistisesti orientoituneesta näkemyksestä, jossa
osaamisen kriteerit muuttuvat niin, että osaamisessa korostuu ymmärtäminen ja transfer
eli tietojen ja taitojen käyttö uusissa yhteyksissä sekä itsereflektio- ja itsesäätelytaito.
Peruskouluun kuuluvana opetuksena ja luokan opetussuunnitelmassa olleena toiminta-
muotona seikkailu- ja elämyspedagogiikan osalta evaluaatio ja arviointi tapahtuivat sanal-
lisesti reflektoimalla kasvun ja oppimisen tapahtumia. Toimintaa tarkasteltiin yksilöllisen
ja yhteisöllisen reflektion avulla a) ennakko-olettamuksina, b) sisällön ja toiminnan arvio-
intina prosessin aikana seikkailutapahtuman hetkellä (maastossa) ja c) jälkikäteisrefle-
ktiona ja arviona myöhemmin luokassa esimerkiksi seuraavana päivänä.

Ennakko-reflektio tapahtui yleensä luokassa, jolloin yhdessä luokan kanssa puhumalla
verbalisoiden suunnittelimme seikkailutapahtumaa tai -retkeä ja piirtelimme taululle
käsitekarttoja tai ohjeita. Käsitekarttoja ja kirjoituksia sitten oppilaat kopioivat seikkailuvi-
hkoon, joka oli samalla äidinkielen puhe- ja kirjoitustunti. oppilaiden kanssa ryhmässä tai
joskus opettajan ja oppialan kanssa kahden kesken. Tapahtuma-aikainen reflektio toteutui
seikkailutapahtuman kuluessa, jolloin puhumalla pyrimme löytämään ongelmanratkaisun
avaimet tai muutamalla sanalla ja ohjeella muutimme vääristyneitä olettamuksia tai
toimintamalleja tavoitteen saavuttamiseksi. Samalla hetkellä muuttuivat ehkä vääristyneet
käsitykset itsestämme, toisesta ihmisestä, ilmiöistä ja tapahtumista. Reflektoitaessa käsit-
ykset tapahtumista vahvistuivat entisestään eli siinä tiedetty pätevyys osoittautui todeksi tai
pätevyys joutuikin täysin uuteen valoon. Jälkikäteisreflektiossa suuntasimme katseet takai-
sin aiemmin opittuun, jolloin voimme keskittyä olettamuksiin ongelman ja toiminnan sis-
ällöstä, sen ratkaisemisessa seurattuun prosessiin tai menettelytapoihin kriittisesti (ks.
esim. Mezirow 1998, 23). Jälkeenpäin luokassa tapahtunut seikkailu- ja elämyspedagogi-
ikan reflektio tapahtui puhumisen ja verbalisoimisen lisäksi pienien kirjoitelmien muo-
dossa, jotka kertoivat kiteytetysti seikkailutapahtumista. Sijoittelimme kirjoituksia ja piir-
roksia luokan seinälle muidenkin luettaviksi tai talletettavaksi suoraan omaan seikkailu-
kansioon ja vietäväksi kotiin. 

Tämä menettely perustui käsitykseen oppimisesta, jossa tietyn kokemuksen merkitys
tulkitaan uudelleen tai sen tulkintaa tarkistetaan siten, että syntynyt uusi tulkinta ohjaa
myöhempää ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa (Mezirow 1998, 17). Samoin menet-
tely liittyy myös arviointiin, jota opetukseen ja oppimiseen sisältyy aina jossakin muo-
dossa. Seikkailu- ja elämyspedagogiikan arviointi tapahtui prosessina keskustelemalla
opettajan ja oppilaiden kanssa sekä puhumalla että kirjoittamalla omasta toiminnasta ja sis-
ällöstä omia arviokirjoitelmia. Tiedotin vanhempia vanhempainryhmän kokouksissa kol-
men-neljän viikon välein, jolloin pyysin myös heiltä rakentavaa kritiikkiä ja käsityksiä
lapsensa oppimisesta ja opetuksesta. Tarvittaessa kävimme joidenkin vanhempien kanssa
arviointineuvotteluja lapsen tilanteesta ja kehittymisestä. Olin laatinut jokaiselle oppilaalle
henkilökohtaisen opetussuunnitelman, jonka täydentämisen yhteydessä tapahtui oppilaan
fyysisten, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointia ja tiedottamista opettajalta
vanhemmille sekä päinvastoin. Lain mukaan oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppi-
laan työskentelystä ja käyttäytymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja
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hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.
(Perusopetusasetus 1.1.1999/Op102, § 10).

4.2.5 Tapahtumien tekeminen tietoiseksi reflektion avulla

Seikkailu- ja elämyspedagogiikassa reflektion tavoitteena oli auttaa oppilasta tulemaan
tietoiseksi toiminnan itsestään selvistä päämääristä ja niistä tulkinta- ja toimintaskee-
moista, joiden avulla toimintaa ohjataan. Kovin usein huomasin, että oppilaalla oli koke-
muksesta huolimatta epäselvä merkitysskeema, jota piti selventää tai uudelleen arvioida.
Jäi kuitenkin epäselväksi, johtuiko merkitysperspektiivin vääristymä a) epistemisestä eli
tiedon luonteeseen ja käyttämiseen liittyvistä b) sosiokulttuurisesta itsestään selvästä
uskomuksesta vai c) psyykkisestä vääristymästä eli ennakko-opetuksista, jotka synnyt-
tävät toimintaa ehkäisevää aiheetonta pelkoa (Mezirow 1998, 18, 30).

Reflektion kannalta vaikeaa ovat oppilaiden piilevät ja ei-tietoiset ilmaisut, jolloin sis-
äisiä ajatuksia ja merkityksiä on kovin vaikea saada kaivamallakaan esiin (ks. esim. Moil-
anen 1999, 103). Mielenkiintoinen tapaus on myös silloin, kun toiminta onnistuu, mutta
siitä huolimatta reflektiossa onnistuminen kielletään. Mitä silloin voi tehdä? Yksi vaihtoe-
hto on unohtaa koko juttu, mutta ryhmätilanteessa toinen keino on pyytää kaveria apuun.
Tällöin kumppani tulee vastaan ja kertoo asian toisen puolesta. Hienotunteisuutta on toki
noudatettava, mutta jos tilanne on pedagogisesti arvokas, niin tilaisuutta ei kannata tuhlata.

Seuraavassa on esimerkki tilanteesta, jossa pyritään reflektion avulla selkiyttämään ja
korjaamaan oppilaalle epäselväksi jäänyttä käsitystä. Käsitysten tiedostamista ja niiden
muuttumista on Tynjälän (2002, 166) mukaan tarkasteltu hieman eri käsittein eri tutkimus-
perinteissä. Periaatteessa on kyse samasta asiasta eli siitä, että tullaan tietoiseksi omista
uskomuksista, käsityksistä, ajattelusta ja toimintatavoista, otetaan ne kriittisen arvioinnin
kohteeksi ja tarvittaessa uudistetaan ajatteluamme (Mezirow 1998, 31–35), Tynjälä 2002,
166–167). Esimerkin avulla voidaan huomata ensinnäkin, että oppilas jollakin tapaa vähek-
syy itseään, kieltää ja unohtaa kokemuksiaan. Toiseksi esimerkistä havaitaan, kuinka
tärkeätä on opettajan muistaa, että hänen edustamansa kulttuuri voi poiketa oppilaidensa
kulttuurista. Samoilla sanoilla voi olla eri merkitys eri oppilaille, eivätkä kahden ihmisen
kokemukset voi olla koskaan täysin identtisiä keskenään. Kolmanneksi havaitaan, että
yksilön omaa toimintaa ja häntä itseään koskevien käsitteiden muodostaminen on oppi-
laalla vaikeata. Jotta ilmiöiden ymmärtäminen helpottuisi, oppilaalle tulisi luoda mahdol-
lisuuksia oppia tunnistamaan omaa toimintaansa, rakentamaan sanoille merkityksiä ja
käsitteitä (Ausubel 1968, Novak 2002, 53, Sutinen 2003, 227–228, Tynjälä 2002, 163–
165). Esimerkin avulla on mahdollista huomata kuinka tärkeätä opettajalle – yleensäkin
koulun arkipäivässä – olisi uhrata kärsivällisyyttä ja aikaa merkitysten ja käsitteiden sanal-
liseen pohdintaan ja selkiyttämiseen. Samalla voidaan esimerkistä havaita kommunikati-
ivisen oppimisen siirtovaikutuksen sanallistamisen ongelmallisuus joidenkin oppilaiden
kohdalla (RH8).

H: Tomi kerropa miten sinä oot kehittynyt omasta mielestäsi noilla retkillä?
Tomi: Emminä tiijä…emmitenkää…
H: Minusta näyttää että sinä olet kehittynyt…
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Tomi: Emminä ossaa sanua…
H: Ajattelepa ja vertaa ihan alkuaikoja kun aloitit tässä luokassa…?
Tomi: - - - (epäröi vastata, ei osaa tai ei halua vastata)
H: Ajatellaanpa sitä kun ollaan oltu köysikiipeilyssä, niin sinä olet aikaisemmin
sanonut että et uskalla…mutta oletko viime aikoina sanonut niin?
Tomi: Miissä oon sanonu niin…?(koettaa väistää vastaamista)
H: Silloin kun on oltu köyden kanssa puistossa. Muistatko mitä aluksi tapahtui?
Tomi: …En uskaltanu mennä…oikein…
H. Sitten?
Tomi: Emmää tiijä…mulle tuli enemmän itseluottamusta ja …ääh…rohkeutta…
H: Missä vaiheessa ne on tulleet …rohkeus ja…?
Tomi: Ööh…emm mää oikeen tiijä…itestään…
H: Oletko ruvennut miettimään noita asioita sitten?
Tomi: (vaikenee, ei osaa vastata)
H: Mitä mieltä te muut olette, onko Tomi kehittynyt rohkeammaksi?
Jari: Nii-i!…
H: Käsi ylös joka on havainnut!
(Kaikki nostavat käden pystyyn.)
Jari: Aluksi sei uskaltanu hypätä ykkösponkulta…
Tomi: Outin (edellinen opettaja) luokassa…
H: Entäs puistossa köysiradalla, uskalsiko Tomi mennä….?
Jarmo: Ei!
Jari: Ei!
H: Kerro Tomi mitä on tapahtunut?
Jari (keskeyttää) : Nyt se alkaa uskaltaa enemmän…
Tomi: - - - (hiljaa)
Jari: (kääntyilee levottomana, haluaisi puhua Tomin puolesta)
H: Antaa Tomin itse kertoa!
Tomi: - - - (hiljaa, ikään kuin olisi lukkiutunut…)
H: Reippaasti Tomi, kun nauha pyörii ja kasetti loppuu…(hoputtaa)
Tomi: hmmm…emminä tiijä oikein…
H: Onko se vaikeata itse hoksata sitä?
Jari: (yrittää auttaa kaveria pulasta) oon…se ei oo itekkää huomannu että se on
kehittyny…
- - - (RH8.)

Opettaja-tutkijana ajattelin mielessäni, että ”eihän tämän pitänyt mennä näin”. Tilan-
teesta alkoi kehittyä tuskallinen kaikille reflektiotapahtumaan osallistujille. Merkityksen
uudelleenarviointiin alkoi kulua huomattavan paljon aikaa ja se koetteli kaikkien kes-
tävyyttä. Jatkoimme kuitenkin kommunikointia ja reflektio jatkui toiminnan tarkasteluna
seuraavaan tapaan. Vaikka lukijalle ehkä välittyy käsitys oppilaan piinaamiselta, katsoin
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tärkeäksi Tomin ja muiden oppilaiden kannalta viedä käsitteen ja merkityksen rak-
entamisen prosessi loppuun asti. Sosiaalinen tilanne oli kannustava ja turvallinen, jonka
oletin helpottavan lukkiutumista. Perääntyminen tällaisessa luottamuksellisessa reflektioti-
lanteessa olisi ollut kaikille pettymys.

H: Mutta kuka ulkopuolinen on huomannut Tomista että…?
Jari: Minä!
Jarmo: Minä!
Jari: Jari, Jarmo,…(alkaa luetella ikään kuin kannustaisi Tomia)
(Kaikki nyökkäilevät)
H: Kerropa Tomi mitä siellä lintutornin seikkailuretkellä oikein tapahtui kuukausi
sitten? Antaa nyt Tomin itse kertoa.
Jari (Kuiskaa…) Hauskoja juttuja …
Tomi: …hmm…no hauskoja juttuja…kaikkia…ku käytiin lintutornissa ja…
Jari (keskeyttää): -siellä oli mukavaa!
Tomi: (jatkaa): …paistettiin makkaraa…mää söin yhen ainuan makkaran heh…
H: Nii-in? Sitten? (yrittää rohkaista Tomia ilmaisemaan kokemuksiaan)
Tomi (jatkaa): No…emmää muuta tiijäkkää…
H: Se köysirata minua kiinnostaisi ? (yrittää konkretisoida)
Tomi: Ai se…
H: Niin!
Tomi: …(edelleen hiljaa, puuskuttaa ilmaa ja yrittää koota itseensä voimaa )
Jarmo: Niin ku nä menit siitä jäältä… (Jarmo tulee ”hätiin”)
Tomi: (hiljaa, on lukossa eikä kykene sanallistamaan ajatuksiaan)…
(Muut oppilaat ovat ihmeissään)
Tomi: (avautuu vähitellen, varovasti) …ei siellä ollu mittää köysirattaa…
Jarmo: Olii!…Me mentii…sehän oli siinä jäälä…
(Muut ihmettelevät ja koettavat palauttaa Tomia muistelemaan !) (RH8.)

Reflektion tässä vaiheessa pyysin oppilaskumppania apuun. Tiesin, että merkitysten ja
mielikuvien konkretisointi olisi yksi tapa edistää abstraktin tilanteen reflektiota, joten yritin
konkretisoida seikkailutapahtumaa oppilaalle (ks. esim. Moilanen 1999, 104). Menettelyta-
paa puolsi toiminnan luonne, koska haastattelutilanne oli samalla sekä reflektiivinen tar-
kastelu, joka sisältyi seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan, mutta myös laajempi oppimisti-
lanne, jossa toteutui oppilaiden vuorovaikutus ja keskittyminen kuuntelemaan toisen ver-
baalista ilmaisua. Usein reflektiossa helpotti juuri keskustelu, jossa toimintaa kuvataan
ulkopuolisen silmin ja vasta sen jälkeen keskustellaan, mitä todellisuudessa tapahtui. Täl-
löin tulevat myös esille vaihtoehtoiset näkemykset, jolloin toisin toimimisen ja toisin ajat-
telemisen mahdollisuus antaa välineitä toiminta- ja ajattelupinttymien tiedostamiseen.
Reflektiossa tarvitaan myös filosofista käsiteanalyysia, joka tässä tutkimuksessa liittyi
läheisesti konstruktivistiseen ajatteluun. Moilanen huomauttaa, että (emt., 105) esimerkiksi
opettajan toiminta ei ole konstruktivistista sen tähden, että hän tietoisesti sitoutuu konstruk-
tivismin periaatteisiin, vaan sen tähden, että hänen menettelytapansa ovat sopusoinnussa
konstruktivismin kanssa (ks. myös Mezirow 1998, 31–35, Tynjälä 2002, 162–167).
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H: No kerrotko sinä Jarmo, autat Tomia vähän …? (Kaveri antaa taustatukea)
Tomi: hmmm… (nyt Tomi kerää voimansa ja avautuu vähän puhumaan)
Tomi: No emminä missää köysiradassa…
Jarmo: Oliit ! Nää oliit siellä niin…”Merenrannalla” (paikka meren ran-
nalla)…sielä niin…sielä olit sielä…köysiraalla…
Tomi: Emminä tiijä ainaskaa…
Jarmo: No katoku …minäki pomppiin siinä nii…jäälä…nii sinä ottiit mallia minu-
sta …Ja lähtiit itekki siihen pelleilyyn…
Tomi: Ei siinä ollu mittää köysi…ratt…
Kaikki: (koettavat vakuuttaa) OLII!
Jarmo (jatkaa) : Oli siinä sillassa kiinni…oli, ja tuota nuin…ja sinne toiseen puu-
hun laitettiin…
Tomi: Höh…eiku niin ! (Alkaa muistella, kuin olisi ollut toisessa maailmassa)
H: Kerro, kun aluksi et uskaltanut mennä köyden päällä mutta lopuksi uskalsit?
Tomi: No en uskaltanu mennä siitä köyvestä…
H: Miksi et uskaltanut, mikä siinä oli?
Tomi: No ko ei ollu rohkeutta minulla niin palijo…
H: Miten sinä sitten sait sitä rohkeutta…?
Tomi: - - - (hiljaa)
Jarmo: Minun pelleilemisestä varmaanki…(koettaa rohkaista kaveriaan)
H: Katsoitko sinä mallia Jarmosta? … Halusit kuitenkin yrittää, niinkö?
Tomi: Niin…
H: Mikä sai haluamaan yrittämään edes vähän?
Tomi: Emminä TIIJÄ ! (tuskastuu)…kuhan vaan tekkiin niin muuten vaan…
H: Montako kertaa sinä menit läpi sen radan…?
Tomi: Emminä tiijä…oliko se yli kolomesti…
H: Minä laskin, että seitsemän kertaa menit…
Tomi: (helpottuneena) jaa-a!? (RH8.)

Tomin ilmeet ja eleet muuttuivat helpottuneiksi, kun kokemuksen käsittely päättyi.
Vaikka tilanne oli pedagogisessa mielessä turvallinen, elämyksen verbalisointi ja reflek-
tointi olivat oppilaalle vielä kovin vaikeita. Tällaisen reflektion toteuttaminen oli vaativa
tehtävä minulle erityisopettajana, vaikka olinkin erityispedagogiikan ammattilainen. Opet-
tajana toimimista voidaan arvioida monesta näkökulmasta. Vaikka opettajan roolini kou-
lussa oli ensisijaisesti pedagoginen ohjaaja, jouduin kohderyhmän oppilaiden kanssa
toimiessani pohtimaan toimintaani psykodynaamisista lähtökohdista käsin (Niemelä 1998,
26–31). Sosioemotionaaliset häiriöt ja ongelma-alueet sekä niiden kohtaaminen kuuluivat
päivittäiseen toimintakulttuuriin, joita en voinut sivuuttaa. Ne oli myös otettava huomioon
seikkailu- ja elämyspedagogiikan toiminnassa, jossa tunne-elämän hoitamiseen yleisellä
tasolla oli oltava valmiuksia ja aikaa. Menetelmän tarkoituksena oli sisällyttää seikkailu-
kasvatuksen toimintamuotoja kuntouttavaksi ja eheyttäväksi opetukseksi. Vaikuttaminen
seikkailukokemusten avulla tunteisiin, oman toiminnan tiedostamiseen ja häiriökäyttäyty-
miseen olivat etusijalla. Edellä oleva haastattelukatkelma toimii esimerkkinä siitä, kuinka
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seikkailukokemukseen liitetyn reflektiotapahtuman avulla oli tarkoitus muuttaa ja rakentaa
uudelleen oppilaan asenteita, epäselviä ja jopa vääristyneitä ajattelu- ja toimintamalleja
(Mezirow 1998, 31–35, Priest 1999c, 273–279, Novak 2002, 50–53).

Toinen esimerkki todellisuuden tietoiseksi tekemisestä liittyy puistoon, jossa kii-
peilimme köyden avulla pienten purojen yli. Lähdimme koululta ja kävelimme tuttuun
kohteeseen, jossa olimme jo usein vaeltaneet, leikkineet, keränneet kasveja ja värikkäitä
syyslehtiä, ruokkineet sorsia, tarkkailleet lintuja ja eläimiä, kiipeilleet puissa, kiipeilleet
kivillä, seikkailleet maanpinnalla ja matalissa köysissä. Seuraava seikkailu oli haasteell-
inen, koska köydet sidottiin kahteen puuhun puron yli meneväksi ”elämänlangaksi” .

H: Kertokaapa siitä lähipuiston köysikiipeilystä!
Jari: Se oli aika pelottavvaa.
H: Miksi?
Jari: No katto ko … siellon paljon kiviä ja jos siitä putuaa niin käy aika kipiästi.
Tomi: (uskaltaa jo ottaa rohkeasti osaa keskusteluun!) … sillon ko mää yhesti ko en
uskaltanu ja mää aikoin mennä puoleen välliin ja takasi , niin meitsi näin (näyttää)
yhtäkkiä käännyin siinä ja vahingossa mä jäin roikkumaan siihen ja meinasin tip-
pua…
H: Mitä sillon pittää vain ajatella?
Tomi: että pystyy…
Jari (keskeyttää): turvallisuutta.
Tomi: että pittää vaan koota ittesä.
Jari: ja pittää olla varovainen…
H: Mitä sinä Tomi tarkoitat sillä että ”pittää koota ittesä”?
Tomi: itseluottamusta.
H: Mitä pitää vain ajatella?
Jari: (keskeyttää) rohkeutta!
Tomi: Rohkeutta ja …ajatella että itseluottamusta, että pystyy siihen!
H: Entä Sauli mitä ajattelet köysikiipeilyistä?
Sauli: No ku me ollaaan oltu niillä köysillä , niin siellä on ollu aina jännittävää sil-
lai…että tippuuko alas vai ei…
Jari (keskeyttää) Joskus mää oon meinannu tippua!
Sauli (jatkaa) Kerran mää luiskahin, että kenkä kastu, enkä mää pystyny mene-
mään se yli, koska sukka oli märkä…ja seuraavana päivänä mulla oli kuumetta.
H: Mitä siitä opittiin?
Jari: Ei toista kertaa oo niin varomaton!
Jarmo (yhtyy edelliseen): Nii-i! (RH8.)

Puistoon suuntautuneet lähiseikkailut tapahtuivat kouluvuoden aikana viikoittain.
Pyrkimyksenä oli, että puistoseikkailu motivoisi aina uusiin ponnistuksiin. Seikkailu puis-
toon oli jatkuvasti laajentuva, haastavampi ja uusia ulottuvuuksia sisältänyt prosessi, jol-
loin seikkailusta muodostuisi aina uusi laajempi kokemus ja luontokokemuksella olisi
merkitystä oppilaan toiminnalle myös kouluajan ulkopuolella. Puisto voi jäädä mieleen
yhtä aikaa rauhoittavana ja jännittävänä paikkana, jolloin puistoon ja luontoon liittyvät
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merkitykset ja käsitteet voivat laajentaa ja rikastuttaa oppilaan kokemusmaailmaa. Ehkä
tällaisia puistokokemuksia voidaan sovelletusti verrata Csikszentmihalyin (1991) mainit-
semiin ”flow-elämyksiin”. Hänen mukaansa toiminnan merkitys kehittyy vaikuttavam-
maksi silloin, kun ihmisen toiminta integroidaan ”flow-elämykseen”. Ihminen löytää
elämälleen merkityksen (meaning) silloin, kun hänen toiminnallaan on riittävän haasteell-
inen tavoite, johon voi purkaa kaiken toimintatarmon ja energian. Tällöin ihminen löytää
tavoitteellisen tarkoituksen (achieving purpose) siihen mitä tekee. Itse tavoite ei ole
useinkaan tärkeä, vaan tavoitteella pyritään saamaan ihmisen huomio kiinnittymään saa-
vutettavana olevaan, miellyttävään toimintaan (emt., 216).

4.2.6 Yhteenvetoa

Kokemusten tarkastelussa kiinnostus kohdistui oppilaiden omiin käsityksiin seikkailusta
ja toteutetusta menetelmästä Oppilaiden mielestä hyvän seikkailun tunnuspiirteitä olivat
outous ja yllätyksellisyys ja kun seikkailu suuntautuu pois tutusta ja turvallisesta
ympäristöstä. Seikkailun tulisi olla epävarmaa ja siihen saisi sisältyä vaaran tunnetta. Se
koettiin vastakohtana tutulle, eikä välttämättä hauskana, mutta oli mielekkäämpää kuin
paikallaan olo tai pulpetissa istuminen. Seikkailussa oppi yrittämään ja ponnistelemaan ja
se vaati fyysistä suoriutumista, jotta selviää vaikeuksista. Seikkailun helpottava ja vapaut-
tava tunne oli pelastuminen. Seikkailtaessa näki luontoa ja eläimiä niiden omassa
ympäristössään. Seikkailun ei tarvinnut olla suurta ja se voi toteutua muuallakin kuin
luonnossa. Se miellettiin tapahtuvaksi yleensä luonnossa ja erityisen mielekästä se oli sil-
loin, kun siihen liittyi ulkoista palkkiota ja kulinaristisia nautintoja, kuten eväiden syön-
tiä luonnossa.

Seikkailuprosessi koettiin yhteisölliseksi ja yhdessä tekemisen tapahtumaksi, jonka
tapahtumat eletään yhdessä seikkailun aikana. Siihen liittyi monia osatapahtumia, yhteisiä
suunnitelmia, sopimuksia, etukäteisvalmisteluja, asioiden varmistamista ja kavereiden
odottelemista.

Oppilaiden mukaan seikkailussa opittiin huolehtimaan itsestä, ruuan saannista ja omasta
ja muiden turvallisuudesta, esimerkiksi paistamaan makkaraa ja varomaan tulta. Se opetti
keskittymään ohjeisiin, jolloin opeteltiin muistamaan eri asioita. Seikkailussa oppi käyt-
tämään aisteja. Vaarat voivat opettaa hallitsemaan omia tunteita, esimerkiksi pelkoa. Kun
oppi tunnistamaan vaarallisia tilanteita, ei mennyt toista kertaa samaan tilanteeseen, vaan
pyrki välttämään epämiellyttäviä kokemuksia. Oppilaiden mielestä käytännön kokemusten
avulla oppiminen ja perinteinen luokkaopetus koettiin palvelevan eri tarkoituksia. Molem-
pia opetus- ja oppimistapoja kuitenkin arvostettiin.

Konstruktivistisen pedagogiikan (luku 2.5) keskeisiä piirteitä suhteessa seikkailu- ja
elämyspedagogiikkaan ovat muun muassa seuraavat (vrt. Tynjälä 2002, 163):
1. Oppijan aikaisemman tiedon huomioonottaminen, jolloin oppilaiden käsitykset ja

uskomukset otetaan opetuksen lähtökohdiksi. Oppilaiden alkutilanne pyrittiin otta-
maan huomioon lausuntojen, todistusten ja siirtopapereiden sekä dokumenttien
valossa (luku 4.1).
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2. Erilaisten tulkintojen käsittely, jolloin aikaisemmat tiedot ja kokemukset ovat aina
jossain määrin erilaisia eri oppilailla, minkä vuoksi samatkin asiat voivat saada erilai-
sia tulkintoja, merkityksiä ja korostuksia eri yksilöillä. Seikkailujaksojen aikana ja
jälkeen toteutettujen reflektiotilanteiden avulla pyrittiin selventämään oppilaiden tul-
kintoja ja ilmauksia (luku 4.1.3).

3. Oppimisen ja ajattelun aktivointi. Seikkailutoiminnasta ei pidetty perinteisiä kokeita,
vaan ongelmia pyrittiin ratkomaan tapahtumahetkellä tai jälkeenpäin luokassa yhtei-
sillä tehtävillä, kirjoitelmilla tai käsitekartoilla, jotka käytiin yhdessä läpi (luku 4.1.4).

4. Painotus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yhteisten elämysten ja kokemusten avulla
korostettiin sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä luokan toiminnassa. Myös yhtei-
nen reflektiotilanne seikkailutapahtumien jälkeen kehitti yhteistyötaitoja ja toisen
huomioonottamista (luvut 4.2.4, 4.2.5).

5. Tilannesidonnainen oppiminen. Jo seikkailutoiminnan aikana opiskeltavia asioita
käytettiin hyväksi ja sovellettiin eri yhteyksiin. Oppiminen ja soveltaminen olivat
sidoksissa, eikä niitä eroteltu erillisiksi vaiheiksi, vaan asioita opittiin suoraan teke-
mällä tai reflektoinnin avulla aidoissa tilanteissa.

6. Oppimisen arvioinnin kokonaisvaltaisuus. Seikkailu- ja elämyspedagogiikasta ei
annettu arvosanoja, eikä numeroita. Arviointi kohdistui siihen, miten oppilas ja/tai
ryhmä tiedosti oman toimintansa ja käyttäytymisensä hyvät, heikot ja parannettavat
puolet sekä siihen mitä itse kukin koki oppineensa seikkailuretkien aikana. Näistä
oppimiseen liittyvistä asioista luotiin yhdessä laajempia merkityksiä.

Esimerkiksi pohdittiin yhdessä mitä ja millaisia havaintoja oppilas teki itsestään tai
muista ryhmän jäsenistä seikkailullisten tapahtumien ja toimintaprosessin aikana (luvut
4.1.4, 4.2.5). Arviointitapahtuma oli enemmänkin pohdiskelevaa keskustelua, jolloin jokai-
sta oppilasta rohkaistiin esittämään joitakin itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.
Oman kehittymisen ja oppimisen arvioinnissa oppilaalla itsellään ja sosiaalisella vuorov-
aikutuksella oli keskeinen rooli. Oppilaat saivat myös toteuttaa kirjallista itsearviointia
luottamuksellisesti opettajan kanssa kahden kesken läpi kouluvuoden.

Oppiminen oli oppijan omaa tietämysten ja tietoisuuden konstruointia, joka ei ollut
kausaalista ulkoapäin vaikuttamista, vaikka epäselviä tai vääristyneitä käsityksiä pyrittiin
oikaisemaan hienovaraisesti (luku 4.2.5). Oppiminen nähtiin kognitiivista tietokäsitystä
laajempana ilmiönä. Opettajan tehtävänä oli organisoida oppilaan oppimisympäristöjä
tavoilla, jotka tukivat oppilaan tiedon, tietämyksen ja tietoisuuden konstruointiprosessia.
Tässä korostuivat aloitteellisuus, itsenäinen toimintakyky, itseluottamuksen vahvista-
minen, epäonnistumiseen varautuminen, onnistumisen tunne, fyysinen ja henkinen ponnis-
telu, uskallus yrittää, toiseen ihmiseen luottaminen jne. Oppimisympäristöt olivat luokan
ulkopuolella, luonnossa (pelto, niitty, puisto, joki, meren jää, erämaa), todellisessa
ympäröivän yhteiskunnan laitoksessa (museo, kasvihuone, kirjasto, uimahalli) tai rakenne-
tussa ympäristössä (kaupungin katu, köysiradat, pelikenttä, hyppyrimäki, rakennus) (luku
4.1.2). Erilaisissa oppimisympäristöissä oli oppilaiden tehtävänä omalla tavallaan ja päät-
telykyvyllään selviytyä haasteellisista tehtävistä ja ongelmista.

Konstruktivistisessa seikkailu- ja elämyspedagogisessa tehtävässä pyrittiin uusien,
yllättävien tilanteiden ratkaisemiseen kullekin parhaalla tavalla. Kilpailuttamisen ja kon-
trollin sijaan korostettiin sisäistä motivaatiota, joka löytyi luovista ja oppilaskeskeisistä,
erilaisista tehtävistä. Emotionaalista kasvua ja ryhmän yhteistyötä harjaannutettiin, sillä
tehtävissä ei korostettu kilpailua (sitäkin saattoi toki esiintyä), jolloin kukaan ei kokenut
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olevansa paras tai heikoin, vaan kukin joutui ponnistelemaan ja yrittämään oman kykynsä
mukaan. Oppilas voi hyödyntää omaa metakognitiotaan eli tietoista kykyä ohjata omaa
oppimisprosessiaan omalla tasollaan.

Kiipeilyyn liittyvinä oppimiskokemuksina nähtiin fyysisten taitojen hallinta ja kehitty-
minen sekä voimankäytön hallinta ja suuntaaminen oikeaan toimintaan. Sen avulla voi
oppia itseluottamusta, keskittymistä ja itsehillintää sekä luottamusta toiseen.

Kohderyhmän oppilaiden kokemusten mukaan tutkimuksessa toteutetussa
menetelmässä ei voitu erottaa erillisiä tunteiden, ajatusten tai käyttäytymisen osa-alueita,
joihin keskitytään esimerkiksi Outward Bound -seikkailuohjelmissa (Priest 1999c, 273–
239). Tutkimuksessa toteutettu seikkailutoiminta poikkesi monessa merkityksessä seikkai-
lujärjestöjen kursseista, mutta oppilaiden vastauksista voidaan päätellä, että he kokivat sen
yhtä aikaa iloa ja virkistytä tuovana, kehittävänä, kasvattavana ja opettavana sekä jopa ter-
apeuttisia elementtejä sisältävänä opetuksena (vrt. Priest 1999c, 237–239, Ziegenspeck
1992, 111, Hopkins & Putnam 1993, 5–6).

Oppilaiden vastaukset ja kenttäkirjan muistiinpanot (ks. esim. luku 4.1.1) tukevat käsi-
tystä seikkailu- ja elämyspedagogiikan ulottuvuuksista, joita ovat muun muassa sosiaalis-
uuden, persoonallisen kasvun ja terapeuttisuuden ulottuvuudet (Heckmair & Michl 2002,
101–104).

--- vaelsimme, poimimme marjoja, paistoimme makkaraa ja rupattelimme kuunnel-
len luonnon hiljaisuutta… Jarmon isäkin oli mukana. (KK40.)
--- mutta ilman vertauskuvaa ”yleisopetuksen” tavoitteesta, toisten kannustusta ja
ohjeita, ei poika olisi varmaankaan tuota tehnyt. Tässä tuli esille seikkailu-
toiminnan vaikuttavuus ja yllätyksellisyys. Arka oppilas motivoitui tekemään vaati-
van teon ja löysikin itsestään henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. (KK48.)
Siitä kävelystä on tullut eräänalainen pakotie ja mielen rauhoittumisen symboli---
on ollut hyvä ja helpottunut mieli oppilailla ja itselläni, kun koulupäivä on saatu
päätettyä onnistuneesti. (KK49.)

Seikkailu voi tapahtua yksilön henkisellä, hengellisellä ja fyysisellä tasolla sekä sosiaal-
isena ryhmätoimintana. Riskejä sisältävät ja luokkaopiskelulle vaihtoehtoiset menetelmät
koettiin motivoivana, arvokkaana, kiinnostavana ja haasteellisena, koska haasteet olivat
sopivia.

Havainnot oppilaista ja heidän monet yksinkertaiset ilmaisunsa tukivat seikkailu- ja
elämyspedagogiikan seikkailukasvatuksen ja Kurt Hahnin elämyspedagogiikan periaat-
teita, joiden mukaan elämä ei saanut olla liian yksinkertaista (vrt. luku 2.3.1), vaan toimin-
nan tehtävänä on kehitellä pedagogisia esteitä, jotka voidaan voittaa ponnistelulla ja yrit-
tämisellä.

Alla virtaava vesi tuo tilanteeseen todentuntua ja vaaran tunnetta. (KK36.)
Melonta vaatii fysiikkaa jakeskittymistä, mutta paljastaa myös oppilaiden
kestävyyden ja sietokyvyn. (KK34.)
Kaikkien ihmeeksi Tomi ponnisteli ja hivuttautui vähä vähältä kanavan toiselle
puolelle. (KK48.)
Kun istuu vaikka täsä pulpetilla ja oottaa vaan, että opettaja pölpöttää, että pal-
jonko on yks plus yks…ja kun on luonnossa ja yhtäkkiä vaikka puusta tippuu…niin
se on elämys ! Ettei oo liian yksinkertanen elämä. (RH8.)



152
Kasvun suhteen koettiin niin, että seikkailutoiminta oli auttanut positiivisesti koulun
käynnin kannalta. Oli opittu käytännön kautta uusia asioita, joita on voinut hyödyntää
luokassa. Asenteen tasolla koettiin, että seikkailuun liittyvien sääntöjen noudattaminen ja
hallinta auttaa siirtämään sääntöjen noudattamista muuhunkin elämään, jolloin oppii
hyväksymään sääntöjä ja itseluottamuksen kehittyessä oppii arvioimaan oikean ja väärän
toiminnan välillä. Metaforista oppimista koettiin kun seikkailuun liittyvistä ponnisteluista
saattoi siirtää luokkaan ja vapaa-ajan tilanteisiin rohkeutta, itsehillintää ja itseluottamusta.

Luokassa tapahtunut opetuskeskustelun eli reflektion edut koettiin hyväksi keinoksi
muistella seikkailua, koska oppilaiden oli keskityttävä kuuntelemaan muita ja opittava ker-
tomaan omat käsityksensä seikkailukokemuksista. Oppilaat olisivat halunneet käydä refle-
ktio-osuuden läpi vain sanallisesti, eikä kirjoittaa tapahtumasta virinneitä kokemuksia
vihkoon, jolloin käsitekartan avulla reflektio koettiin kirjoitelmaa helpommaksi.

Oppilaiden verbalisointitaidon puutteet vaikeuttivat ilmiöiden sanallistamista. Oppilaat
eivät halunneet kertoa haastatteluissaan - tai yksityisissäkään reflektioissa - kaikkea henk-
ilökohtaisista elämyksistään, eikä heitä siihen pakotettu. Poikkeus tehtiin Tomin haastatte-
lun kohdalla, koska koko muu luokkayhteisö halusi osallistua hänen epäselvän tulkinnan
korjaamiseen ja näin ymmärtävän oman toimintansa ja kehittymisensä realistisesti.

Ilmaisun ongelma ja tiettyjen kokemusten kieltäminen saattoivat liittyä lapsen henk-
ilökohtaisiin kokemuksiin, joita tässä tutkimuksessa ei alettu selvittää. Käsitysten peruso-
lettamusten muuttamisen vaikeuteen saattoi olla syynä myös se, että aikaisemmat tiedot ja
kokemukset olivat jossain määrin erilaisia eri yksilöillä, minkä vuoksi samalta näyttäneet
ja toisille itsestään selvät asiat voivat saada erilaisia tulkintoja, merkityksiä ja korostuksia
eri yksilöillä (Tynjälä 2002, 163, 166).

 Jarmolle, Jarille ja Tomille tutkimusvuoden kevätlukukauden loppupuolella suoritettu-
jen yksilöhaastattelujen (YH9) pohjalta voidaan todeta yhteenvetona lyhyesti seuraavaa.
Muiden oppilaiden yksilöllisestä haastattelusta ei syntynyt rakentavaa dialogia.
Jarmo
Jarmo koki haastattelun perusteella, että hänen opiskeluintonsa on noussut, koska hän on
ottanut opiksi että läksyt pitäisi tehdä heti ja niitä pitäisi tehdä enemmän. Kuitenkaan hän
ei oikein tiennyt millaiseksi hänen opiskeluintonsa on muuttunut, vaikka hän on omasta
mielestään saanut lisää opiskeluintoa koulun ulkopuolelle suuntautuneista retkistä. Hänen
kokemuksensa mukaan opiskeluintoa olisi lisännyt se, että käytäisiin enemmän seikkaile-
massa ja tutustumassa eri paikkoihin. Oppimisen suhteen Jarmo koki, että hänen itseluot-
tamuksensa on kasvanut, mutta muilta osin hän ei oikein osannut määritellä oppimisen
kokemuksiaan.

Jarmon kokemuksen mukaan hänellä oli hyvä käsitys itsestään, vaikka hän olisi halun-
nut, että se oli vieläkin parempi. Hänellä oli kehittynyt hyvä fyysinen kunto. Seikkailusta
Jarmo on kokenut saaneensa hauskuutta, itseluottamusta ja kunnon kohoamista. Seikkail-
ulliset tilanteet, kuten kiipeily, luonnossa kävely, vaaralliset tilanteet ja siirtyminen pitem-
piaikaisesti johonkin toiseen ympäristöön koulusta ovat olleet opettavaisia. (Jarmo YH9.)
Jari
Jarin loppukevään kokemuksen mukaan hän on alkanut tiedostaa entistä enemmän kasv-
uun ja kehittymiseen liittyviä positiivisia ominaisuuksia itsessään.

Lukuvuoden keväällä hän on kokenut tärkeäksi koulumotivaatiotekijäksi hyvät kaverit
luokassa. Jarin kokemuksen mukaan hän on huomannut tänä keväänä kehittyneensä henk-
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isesti ja fyysisesti, mutta kaikesta huolimatta hänellä on vielä jäänyt reserviinkin halua
kehittyä vielä paremmaksi.

Jarin motivoituminen koulutyöskentelyyn on lisääntynyt toiminnallisten retkien ja
seikkailujen avulla. Retkistä on jäänyt hyviä kokemuksia ja muistoja mieleen. Rauhoittu-
misen myötä hän on kokenut, että into ja halu oppia uusia asioita on lisääntynyt. Seikkai-
lutoiminta on vaikuttanut välituntikäyttäytymiseen ja luokassakin on hyvä ilmapiiri kun on
oppinut tuntemaan syvällisemmin luokkakavereita ja voi heihin luottaa.

Jarilla oli motivaatio oppia ”uusia asioita” tarkentamatta sisältöä. Opinhalun kohoam-
inen on ollut hänen mukaansa voimakas aikavälillä syksystä kevääseen.

Jarin mukaan seikkailussa on monia vaaraan liittyviä puolia ja siksi yksikin oppilas voi
tuhota koko ryhmän seikkailutilanteen. Seikkailukokemuksessa yhdistyvät pelko, uskallus
ja ylpeys, ainutkertaisuus, välitön palaute, joka voi olla myös epämiellyttävä.

Seikkailulla on ollut Jarin mielestä merkitystä etenkin sosiaalisten taitojen kehittymis-
een ja yhteistoiminnallisuuteen. Hänen mukaansa myös seikkailullisen opetuksen aikana
on alkanut hahmottaa myös omia sisäisiä ominaisuuksia ja myös eläytymistä toisen ase-
maan. Hän mainitsi myös kasvien ja ympäristön tuntemisen. (Jari YH9.)
Tomi
Tomin kokemuksena oli, että jo pelkkä retkellä käynti tuo hyvän mielen. Mutta jos siihen
lisätään makkaran paistoa on seikkailu erityisen mieluisa. Koulussa toteutetuista seikkail-
uretkistä Tomilla oli jäänyt mieleen lähipuisto, lintutornille vaeltaminen ja peruna-
farmille vierailu. Lähipuistossa oli jäänyt muistiin kasvihuoneen eksoottiset kasvit, kuten
banaani. Luontoretkillä veden juonti luonnossa ja kiipeily. Retkiltä oli jäänyt muistiin,
kuinka perunan lajittelu ja pussitus todellisuudessa tapahtui sekä linnuista ja vaeltamis-
esta merenrannalle. Hän oli huomioinut seikkailuretkien merkityksen osalta sen, että
alkujaan hän oli yrittänyt keksiä puolustuksia tai tekosyitä, ettei tarvitsisi edes yrittää…

Tomi ei tiennyt tarkalleen, miten hän on kehittynyt syksystä kevääseen. Hänen koke-
muksenaan oli, ettei hän alkusyksyllä halunnut tehdä joitakin asioita, eikä luottanut kovin
hyvin itseensä. Hän oli mielestään keksinyt monille asioille selityksiä, jottei niitä tarvinnut
edes yrittää. Hän oli vuoden aikana löytänyt omasta itsestään opinhalua ja tahtoa.

Tomin kokemusten mukaan hän oli alkanut tiedostaa että on kehittynyt lukuvuoden
aikana positiivisesti. Hän on uskaltanut tehdä sellaisia asioita, joita ei ollut voinut tehdä
aikaisemmin. Oppimisen kokemusten suhteen Tomi ei tiedostanut tai osannut sanoa juuri
mitään. Oppimisessa hän viittasi itsetunnon vahvistumiseen, pelon voittamiseen ja rohkai-
stumiseen, jotka ovat henkistä vahvistumista. Positiiviset tunne-elämykset ovat vaikut-
taneet siihen, että hän löysi intoa yrittää ja toistaa aluksi vaikealta tuntuvaa tehtävää yhä
uudestaan. Tämän kokemuksen hän mielestään oppi siirtämään ajatuksiinsa ja liittämään
sen yleisopetuksen haasteisiin, joita hän odotti innolla seuraavana lukuvuonna. (Tomi
YH9)
Niko
Ei suostunut lainkaan yksilöhaastatteluihin. (Niko YH9.)
Jarkko
Suostui yksilöhaastatteluihin, mutta ei puhunut mitään. (Jarkko YH9.)
Sauli
Suostui yksilöhaastatteluihin, mutta ei ottanut kysymyksiä todesta. (Sauli YH9.)



5 Yhteenveto ja arviointi

Tässä luvussa abstrahoidaan yhteenvetona luvun 2. seikkailu- ja elämyspedagogiikan teo-
reettisia lähtöolettamuksia ja luvussa 4. esitettyjä tutkimushavaintojen analyysia ja tulkin-
taa, menetelmän kehittelemistä, käytännön kehittymistä ja toimivuutta sekä oppilaiden
kokemuksia menetelmästä. Yhteenveto rakentuu siten, että tutkimushavaintojen analyy-
sistä nousseet teemat tulkitaan aikaisempaan teoriaan ja alustaviin analyyseihin suhteutet-
tuna tiivistetysti. Tulkinnassa otetaan esille tutkimuksen päätehtäviin liittyvistä teemoista
selkeimmin esiinnousseet näkökulmat. Tämän luvun arviointiosuudessa tutkimuksen
sisäisen koherenssin pohjalta pohditaan ja arvioidaan menetelmällisiä valintoja konstruk-
tiivisen viitekehyksen, etnografisen ja toimintatutkimuksen kannalta.

Tutkimuksen empiirinen kokeilujakso kohdistui pieneen ja heterogeeniseen oppilasryh-
mään, jossa toteutettiin seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmää. Yhteisenä nimittä-
jänä heillä oli luokitus emotionaalisesti ja sosiaalisesti erityistukea tarvitseviksi ja yleisope-
tukseen sopeutumattomiksi oppilaiksi. Kohderyhmän oppilaiden taustatilanteet, kyvyt, tar-
peet sekä fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset ominaisuudet kokeilujakson alussa pyrittiin
ennakoimaan yleisellä tilannekartoituksen tasolla. Kuitenkin lukuvuoden mittaisen kokei-
lujakson kuluessa selvisi, että etenkin oppilaiden tietojen, tietämyksen ja kokemusten
ilmaiseminen olivat vaillinaisia ja jopa ikätasoon nähden puutteellisia. Esimerkiksi jälkikä-
teen tapahtuneissa seikkailutapahtumien pohdinnoissa ja reflektioissa, joissa käsiteltiin eri-
laisia oppilaiden tulkintoja, subjektiivisten elämysten muuttaminen sanalliseen implisiitti-
seen ilmiasuun ei onnistunut kaikilta oppilailta. Kokemusten eksplisiittinen käsittely,
kuvaus, analyysi ja tulkinta olivat työläs, mutta kasvattava prosessi sekä opettajalle että
oppilaille (ks. esim. Tynjälä 2002, 163).

Menetelmän teoreettisen kehittelyn osalta olemassa oleva taustateoria ja empiirinen
aineisto limittyvät kokonaisuudeksi, jota analysoitiin ja tulkittiin deduktiivisesti ja induk-
tiivisesti vuorotellen. Empiirisen aineiston osalta oppilaiden ryhmä- ja yksilöhaastatteluko-
kemuksiin (RH8, YH9) perustuvia käsityksiä seikkailusta peilattiin kohderyhmän ominai-
suuksiin ja koulutilanteeseen, osallistuvan havainnoinnin avulla tehtyihin kenttäkirjan
muistiinpanoihin sekä seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan liittyvään taustateoriaan. Pro-
sessi oli tällöin analyyttisen induktion sovellutus (vrt. Erickson 1986, 148–149, Syrjäläinen
1992, 70, Taylor & Bogdan 1998, 142–146). Luettavuuden selventämiseksi oli alkuperäiset
haastattelutekstit jäsennelty tiiviiksi, mikä oli samalla alustavaa analyysia. Prosessin osate-
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kijöinä oli aineiston kuvailu, luokittelu ja yhdistely, jotka ohjasivat analyysia ja tulkintaa.
Analyysin ja tulkinnan osia ei voida tarkoin erottaa toisistaan, mutta analyysi- ja tulkinta-
prosessin aikana käsitys aineistosta on muuttunut toiseksi kuin se alkujaan oli. Lopullisena
tavoitteena ja tarkoituksena tässä yhteenvedossa on paljastaa lukijalle aineiston luonteen-
omaiset elementit ja rakenteet ymmärrettävästi (Dey 1996, 30–31, Eskola & Suoranta
1999, 151–152). 

Luvussa 5.1 pohdin seikkailu- ja elämyspedagogiikan hahmotelmaa ja soveltuvuutta
kouluun. Tutkimusote oli tulkinnallinen ja konstruktiivinen sekä teoreettinen ja praktinen,
joten luvussa 5.2 tarkastelen ja arvioin valitsemiani etnografisen sovellutuksen ja toiminta-
tutkimuksellisten tutkimusperinteiden taustalla olevia ontologisia, epistemologisia ja meto-
dologisia oletuksia ja ratkaisuja.

5.1 Päätelmät tutkimushavainnoista

Tässä tutkimuksessa seikkailu- ja elämyspedagogiikan tehtävänä oli tukea opetussuunni-
telman toteutumista peruskoulun tavoitteiden suuntaisesti niin, että oppiaineiden ulkopuo-
lelle jääneet kokonaisvaltaisen kasvun tavoitteet olisivat tulleet jokseenkin toteen (Perus-
koululaki 628/1998, 1–2 §, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 16–17).
Aineisto antaa viitteitä siitä, että menetelmä kytkeytyy reformipedagogiseen ajatukseen
oppiaineiden eheyttämisestä ja aihepiirien yhdistelemisestä kokonaisopetuksellisesti
(Salo 1948, 220, Valta 2002, 52). 

Eheyttävä ja kuntouttava opetus ja oppiminen 

Eheyttäviä oppiaineita olivat erityisesti liikunta, äidinkieli, luonnontieto ja historia, joita
voitiin kytkeä laajentuviksi aihepiireiksi. Eheyttävällä tavalla voitiin kohdistaa painopis-
tettä oppilaan persoonallisuuden vahvistamiseen ja kuntouttamiseen. Aineisto näyttää
tukevan Darstin ja Armstrongin (1991, 3–4) käsityksiä siitä, että alhaisen ja kohtalaisen
riskin seikkailutoimintoja voidaan käyttää koulussa opetussuunnitelmaan sisällytettyjen
oppiaineiden ulkopuolelle jäävien, oppilaiden kasvuun liittyvien tavoitteiden tukemisessa.
Itsetuntoon, itsekontrolliin, minäkehitykseen ja elämänhallintaan liittyviä tavoitteita oli
kokeiluryhmässä vaikeata vahvistaa ja kehittää luokassa yksinomaan kirjojen ja perintei-
sen luokkahuonetyöskentelyn avulla (Hautamäki ym. 1999, 24). Arvioinnin pyrkimyk-
senä oli Expeditionary Learning -mallin mukaisesti kannustaa oppilaita löytämään sisäi-
nen motivaatio yrittää suoriutua yhä haastavammista toiminnan tasoista (Ames 1992,
Blumenfeld 1992, 277, Udall & Mednick 1996, Cousins 1998, 67).

Kokemusta pidettiin arvokkaana kasvamisen ja oppimisen lähtökohtana ja välineenä,
jota reflektoimalla pyrittiin rakentamaan aktiivisesti uusia merkityksiä ja niiden välisiä kyt-
kentöjä. Kasvu ja oppiminen olivat yksilöllisten taipumusten mukaista, mutta samalla sosi-
aalinen ja emotionaalinen kokonaisuus. Se kytkeytyi kontekstuaalisesti tiettyyn ympäris-
töön. (Gass 1991, 7, von Wright 1996, 17, Mezirow 1998, 17–21, Priest 1999d, 111–114,
Boud ym. 2000, 17). 

Seikkailukasvatuksesta (outdoor adventure education) liitettiin menetelmään seikkailu
sekä ulkoilmassa ja luonnossa tapahtuva opetus- ja oppimisnäkemys (Hopkins & Putnam,
1993, 5–6, Priest 1999, xiii). Seikkailukasvatuksen näkemyksestä saatiin lisäksi erilaiset



156
esi-, samanaikais- ja jälkikäteisreflektion prosessit, joita käytettiin vaihtelevasti. Seikkailu-
kasvatuksessa korostetaan ns. oppimisen vaikutusmalleja, joita ovat ”vuoret puhuvat puo-
lestaan” -malli, Outward Bound Plus -malli ja vertauskuvallinen malli. Tässä tutkimuk-
sessa näiden mallien käyttöä ei selkeästi voitu erottaa toisistaan, vaan mallien käyttö oli
soveltavaa ja joustavaa. Pieniin seikkailuihin liittyi osallistujan saattaminen homeostaatti-
seen epätasapainotilaan, jolloin oppilaan oli kyettävä oudossa tilanteessa ja ympäristössä
ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, hallitsemaan hermonsa tai selviytymään ryhmässä. Saman-
aikaisesti annettiin mahdollisuus selviytyä noista haasteista. Jälkikäteen luotiin vielä
tilanne, jossa reflektion avulla omaksuttiin kokemuksista tai koetuista ilmiöistä merkityk-
siä mieleen. Tällöin merkitykset jäsennettiin kielellisiksi ilmaisuiksi näin ne tuli mahdolli-
simman hyvin ymmärrettyksi (ks. mm. Gilsdorf, R. & Volkert, K. 1999).

Elämys opetuksen ja oppimisen käynnistäjänä 

Elämyspedagogiikkaan viittaavaa oli opetuksen ja oppimisen lähtökohtana ollut kokemi-
nen ja elämys (Erleben, Erlebnis), joka voi olla tiedostettu, tiedostamaton, reflektoitu tai
reflektoimaton (Reinhold ym. 1999, 135) ja josta vasta reflektion avulla kehittyi oppimi-
sen kokemus (vrt. Mezirow 1998, 17, Ziegenspeck 1999, 136). Muita elämyspedagogiik-
kaan liittyviä painotuksia olivat koulun ulkopuolisuus, toiminnallisuus ja epätavalliset
olosuhteet ja luontoympäristöt, joissa omaksuttiin tietoja, arvoja ja asenteita (Heckmair &
Michl 2002, 90).

Voidaan todeta, että hahnilaisuus toteutui kaikissa muissa seikkailu- ja elämyspedago-
giikan sovellutuksissa ja osa-alueissa paitsi palvelu- ja pelastustoiminnassa seuraavasti.
Kehollis-fyysisten toimintojen ja harjoitusten pyrkimyksenä oli saada oppilas virkistymään
ja liikkumaan, jolloin peruselintoiminnot, verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta vilkas-
tuvat vaikuttaen samalla muistiin, aivojen toimintaan ja henkiseen jaksamiseen. Fyysisen
toimintakyvyn palauttaminen ja kehittäminen olivat vain osa kuntouttavuutta, sillä seikkai-
lutapahtumiin liittyi sosiaalinen yhteistoiminta ryhmässä. Kuntouttavalla toiminnalla oli
vaikutusta persoonallisuuden virkistymiseen, tunnetasoon ja ajatteluun, mutta myös oma-
kohtaiseen välittömään oppimiseen. Voidaan todeta, että seikkailu- ja elämyspedagogii-
kasta löytyy lukuisia yhteyksiä hahnilaiseen Landerziehungsheim-elämyspedagogiikkaan.
(Priest 1999c, 237–239, Ziegenspeck 1999, 138, Heckmair & Michl 2002, 55.)

Retkillä ja vaelluksilla liikkuminen tapahtui kävelemällä. Kävelyn aikana havainnoin-
tiin ja etsittiin ”elämän lähteitä”, jotka päivän aikana ilmestyivät eteen. Tutkimuksen käy-
tännön kävelyyn liittyvä filosofinen aateperusta voidaan löytää Thoreaun (1997, 12–13)
ajatuksista: ”se kävely, josta minä puhun, ei muistuta lainkaan niin kutsuttua liikunnan har-
joitusta, ei lääkkeiden nauttimista määrätunnein eikä käsipainojen tai tuolien nostelua, vaan
on tehtävä ja seikkailu. Saadaksesi liikuntaa lähde etsimään elämän lähteitä. Ajattelepa
miestä, joka nostelee käsipainoja terveydekseen samaan aikaan kun nuo lähteet pulppuavat
etäisillä laitumilla, joita hän ei etsi!” Thoreau vielä toteaa, että: ”--- Luonnon parannus-
keino piilee suhteessa, joka yöllä on päivään, talvella kesään, ajattelulla kokemukseen. Aja-
tuksissamme on sitä enemmän tuulta ja aurinkoa.” 

Syrjäytymisen ennakointi

Tärkeä kytkös tämän tutkimuksen käytännön sovellutuksena toteutetun seikkailu- ja elä-
myspedagogiikan ja reformipedagogiikan välillä liittyy myös yhteiskunnallisten ja sosiaa-
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listen ongelmien ennaltaehkäisyyn, jota 2000-luvulla voitanee kutsua syrjäytymisen
ehkäisyksi (ks. luku 1). Koulun pedagogista interventiota voitiin hankkeessa käyttää mik-
rotasolla yhteiskunnallisena sosiaalipedagogisena auttamismenetelmänä sosiaalista syr-
jäytymistä vastaan (vrt. Takala 1992, 166, Siljander & Ulvinen 1996, Siljander 1996, 10).
Käsillä oleva tutkimus voitanee toisaalta nähdä osittaisena kritiikkinä perinteisen koulun
rakenteellista vääristymää kohtaan, josta tämän tutkimuksen tekijäkin on ollut osittain
osallinen. Siljanderin (1996, 12–13) mukaan yhdenmukaisuuden tai samanlaisuuden vaa-
timuksesta on muodostunut osa koulujen kulttuurista ja toiminnallista rakennetta. Yhden-
mukaisuuteen (tai ’keskinkertaisuuteen’) ei tarvitse liittää arvolatausta: kysymys on kou-
lujärjestelmän rakenteellisesta vääristymästä, jossa laiminlyödään valtavirrasta poikkea-
vien oppilaiden tarpeet. Siljanderin kriittistä arviota on mahdollisuus tulkita myös tämän
tutkimuksen opettaja-tutkijan tehtävään eli vaihtoehtoisen opetusmenetelmän kehittämi-
seen. Tutkimuksen prosessin edetessä oli havaittavissa, että (erityis)koulun pedagogisen
opetusajattelun ”keskinkertaisuutta” (lue: samanlaisuutta, yhdenmukaisuutta) vaalivaan
koulukulttuuriin on vaikea mahduttaa käsillä olevan tutkimuksen tapaisia kritiikin muo-
toja, joissa kyseenalaistetaan traditioksi muodostuneita jokseenkin epämielekkäitä ope-
tuskäytänteitä.

Systeemi-konstruktivistinen opetus ja oppiminen

Tutkimuksessa määriteltyä seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa voidaan pitää epistemolo-
gisesti eli tietoteoreettisesti konstruktivismiin kuuluvana näkemyksenä siitä, mitä tieto on
ja miten ihminen hankkii tietoa. Aineistosta nousseiden havaintojen perusteella (luku 4.1)
voidaan todeta, että menetelmän kokeilussa toteutettiin sellaisia periaatteita, joiden
mukaan seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa voidaan pitää konstruktivismiin pohjautu-
vana pedagogisena sovelluksena. 

Käyttökelpoinen konstruktivistinen sovellus tämän tutkimuksen tulosten perusteella on
Reichin (1997, 115–117, Seyfried 2001, 44, Siljander 212) systeemi-konstruktivistisen
pedagogiikan teoreettinen malli, jossa todellisuus kuvataan kolmitasoisena kokonaisuu-
tena: symbolisena, kuvitteellisena ja realistisena maailmana. Mallissa ihminen konstruoi
alituisesti uusia todellisuuksia. Ihminen luo uutta tietoa, tekee uusia havaintoja, hankkii
uusia kokemuksia ja elämyksiä ja luo merkityksiä havaitsemilleen asioille. Vaikka oppi-
misprosessi on oppijan kannalta uusien todellisuuksien jatkuvaa konstruointia, se on
samalla myös rekonstruktiota, uudelleen rakentamista ja vapautumista itsestäänselvinä
pidetyistä ajatus- ja toimintamalleista (vrt. Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36, tämän raportin
luku 4.2.4). Rekonstruoinnissa aiemmin tuotettu tieto, kokemukset ja tulkinnat luodaan
uudelleen. Konstruktivistinen oppimisprosessi voi olla myös olemassa olevien konstrukti-
oiden purkamista eli dekonstruktiota, jolloin kyseenalaistetaan olemassa olevat tietoraken-
teet. (Jank & Meyer 2002, 296, Siljander 2002, 213.)

Systeemi-konstruktiivisen pedagogiikan mallia voitiin hyödyntää esimerkiksi seikkailu-
tapahtumien tietoiseksi tekemisessä reflektion avulla tai oppilaan epäselvien tai harhakäsi-
tysten muuttamisessa (vrt. luku 4.2.5, Seyfried 2001, 44). 

Löytöretkioppiminen ja tietoiseksi tekemisen tapahtuma

Tutkimuksen käytännön sovelluksena toteutettua seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa voi-
daan pitää oppimisen ja käsitysten tiedostamisen ja niiden muuttumisen tarkastelun suh-
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teen reflektiivisen ja kokemuksellisen oppimisen alakäsitteenä (vrt. Boud ym. 2000, 1–5,
Unger 2001, 405, 892), jolloin ihminen käsitetään kokonaisvaltaisena olentona ja hänen
oppimiskäsityksensä sydämen, käden ja pään välityksellä tapahtuvana oppimisena (vrt.
Ziegenspeck 1999, 138). Yhtymäkohtia löytyi Expeditionary Learning -malliin, jossa
korostetaan aktiivista oppimista, luonteen kehittymistä ja yhteistyön avulla tapahtuvaa
suoriutumista tehtävistä. Tässä tutkimuksessa toteutettuja tapahtumia ja projekteja voisi
kutsua oppimisen löytöretkiksi (vrt. Cousins 1998, 67).

Suhteutettuna yleiseen käsitykseen konstruktivistisesta tulkinnasta (von Wright 1996,
14–17, Reich 1997, 115–117, Seyfried 2001, 44, Tynjälä 2002, 163–166, Siljander 2002,
213), jonka mukaan oppiminen on aikaisempaan tietoon pohjautuvaa rakentamista, re- ja
dekonstruktiota, yksilön aktiivista toimintaa ja itsereflektiota, voidaan todeta, että oppimi-
sen löytöretki- ajattelussa näyttää toteutuvan em. yleisten käsitysten lisäksi yhteistyöhön ja
yhteisöllisyyteen perustuva etsivä ja tiedostava opetus ja oppiminen.

Ensinnäkin oppilas itse omalla tasollaan toimii, tiedostaa, havainnoi ja konstruoi taito-
jaan, tietojaan, toimintaansa, elämyksiään ja kokemuksiaan luoden todellisuudelle uusia
merkityksiä ja käsitteitä. Toiseksi ryhmä yhteistoiminnan avulla ja yhteistyössä opettajan
kanssa luo tietoisuutta itsestään osana yhteisöä, todellisuutta ja tapahtumia jäsentäen uusia
asioita ja oppimisen strategioitaan esimerkiksi:

Tullee ystävyksiä…paremmin alkaa tuleen, sopia kaveriksi… kun toinen auttoi
toista … (Jari/YH9.)
No esimerkiksi kun ollaan retkillä käyty, niin siitä on alkanut tulla halua oppi
asioita uuvelleen … esimerkiksi uskallusta, itseluottamusta … (Jari/YH9.)
… se (Tomi) ei oo itekkää huomannu että se on kehittynyt … (Jari/RH8.)
Kun minä pystyi hyvin menneen…rohkiasti … ja mä uskalsin …mä oon kehittynyt
…mää ryhdistäydyin ja luotin itteeni …monta kertaa menniin … ja uuvelleen ja
uuvelleen. (Tomi/RH8.) 
Tomin reflektiota tuki tilanteesta kertonut ote kenttäkirjasta: Kaikkien ihmeeksi
Tomi ponnisteli vähä vähältä kanavan toiselle puolelle, mutta ilman vertauskuvaa
”yleisopetuksen” tavoitteesta, toisten kannustusta ja ohjeita ei poika olisi varmaan-
kaan tuota yritystä tehnyt (KK 48.).

Kolmanneksi opettaja oppii psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella tasolla itsestään ja
ympäristöstään. Hän voi prosessia tarkkaavaisesti havainnoiden tulkita oppilaiden kehitty-
mistä, oppimista, kasvua ja toimintaa sekä oppilaiden konstruointiprosesseja. Kuta parem-
min opettaja ymmärtää näitä prosesseja, sitä paremmat edellytykset hänellä on tarkoituk-
senmukaiseen toimintaan, opettamiseen ja sivistämiseen, jopa haastavien oppilaiden kun-
touttamiseen. Pohtimalla omaa tapaa tulkita toisen ihmisen tapaa tulkita on mahdollisuus
luoda uusia teorioita, jolloin opettaja voi kehittää opetustaan, uusia opetusteorioita ja
-tapoja tai hylätä vanhat opetuskäsityksensä romukoppaan (Bruner 1960, 17, von Wright
1996, 15–17, Gass 1999, 227–229). 

Hyvä seikkailu on pitkä, jännityksiä ja epävarmuutta sisältävä retki 

Oppilaat määrittelivät tutkimuksessa sovelletun seikkailun ilmaisuilla, jotka liittyivät
seikkailun suhteellisen pitkään ajalliseen kestoon, sijaintiin ja paikkaan luonnossa sekä
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positiivisen hetken kokemiseen. Seikkailu herätti oppilaissa optimismia ja toivoa (ks.
luku 4.2.1).

Pitkä retki! Hyvä hetki!
Makkaraa, evästä, coca-colaa ja reissaamista!
Saukon tai sopulin näkemistä, kun se luiraili siellä se sopuli.
Siinä oppii kaikenlaista, uusia elämyksiä, tuntemaan koko paikkaa!
Jos heivailee…nii se on seikkailu! köyvestä köyteen!
Se on elämys! (RH8.)

Hopkinsin ja Putnamin (1993, 5–6) mukaan seikkailu tapahtuu ulkoympäristössä, jol-
loin seikkailukasvatuksessa puhutaan ulkona tapahtuvasta oppimisesta ns. outdoor-peda-
gogiikasta, joka on vaihtoehto perinteiselle luokassa tapahtuvalle koulutukselle (vrt. Zie-
genspeck 1999, 136). Voidaan todeta, että oppilaiden mielestä seikkailun avulla tapahtuva
toiminta on kasvatuksellista seikkailullisten kokemusten käyttöä tarkoituksena saada
aikaan oppimista yksilöissä tai ryhmissä. (Hopkins & Putnam, 1993, 5–6, Priest 1999b,
xiii.). Tässä tutkimuksessa toteutettu sovellutus voidaan nähdä seikkailukasvatuksen peri-
aatteiden mukaisena menetelmänä, koska opetuksessa painotettiin ongelmanratkaisujen ja
seikkailukokemusten avulla tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta, jossa yksilötasolla ja
ryhmässä omaksuttiin elämysten avulla oppimiskokemuksia, uusia käsitteitä ja merkityk-
siä. Oppilaiden mielestä seikkailu suuntautuu pois tutusta ja turvallisesta ympäristöstä.
Seikkailutapahtumaan liittyviä nautintoja on eväiden syönti luonnossa. Seikkailussa on
epävarmuustekijöitä ja siihen sisältyy vaaran tunnetta. Se on vastakohta tutulle, eikä se
välttämättä ole hauskaa. Seikkailutoiminta vaatii fyysistä suoriutumista, jotta selviää vai-
keuksista. Seikkailussa näkee luontoa ja eläimiä niiden omassa ympäristössään. Seikkailun
ei tarvitse olla suuria elämyksiä ja se voi toteutua muuallakin kuin luonnossa, mutta seik-
kailu mielletään tapahtuvaksi yleensä luonnossa, kuten seuraavista otteista havaitaan:

 Jännitystä ja vaaroja. Yllätyksiä ja yllättäviä vaaroja!
Tullee hyviä yllätyksiä ja ei tuu mittää vaaroja…ussein jos vuorella kiipeilee, niin
saattaa tulla vaaroja… Seikkailu on sitä että tullee vaikeuksia …
Kaikki yllätykset ei oo hauskoja! On hyvä ku tullee yllätyksiä ja jännitystä elä-
mään! … Ettei oo liian yksinkertanen elämä.
Heikkoa jäätä! Että kun astuu paikkaan, jossa on heikkua jäätä ja siellä on vettä
alla, niin sen siitä oppii, ettei ainakaa ennää mee semmosille paikoille. (RH8.)

Sisäinen motivaatio

Priest (1999c, 237) toteaa, että seikkailulliset kokemukset ovat toimintoja, joissa on epä-
varmoja tuloksia (tilanteissa piilevän riskin vuoksi) ja jotka pakottavat ihmiset käyttä-
mään henkilökohtaisia kykyjään kohdatessaan haasteen ja selviytymään epävarmuudesta.
Sisäisen motivaation kehittymisen seurauksena oppilaat pyrkivät taitotasonsa jatkuvaan
kehittämiseen, yrittämiseen, periksiantamattomuuteen ja omien taipumustensa mukai-
seen menettelyyn, jolloin on kyse ns. mastery goal-hallintatavoitemallista (vrt. Ames
1992, 261, Blumenfeld 1992, 278–279). Sisäinen motivaatio kohdistuu toimintaan, joka
tuottaa toimijalle henkistä ja fyysistä tyydytystä.
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Eteläpellon ja Rasku-Puttosen (2002, 190) mukaan on tärkeää, että projektien suunnit-
telussa huomioidaan oppilaiden motivaation ylläpitämistä. Oppilaiden kokemuksista ja
palautteista todetut johtopäätökset ovat olennaisia, jotta seikkailutilanteista tulee onnistu-
neita. Opettajan olisi siis tarkoin havainnoitava toimintaa ja kuunneltava oppilaiden ääntä
voidakseen laatia oppimisympäristöstä riittävän haasteellisen, jolloin sitoutuminen tiettyi-
hin tehtäviin onnistuu. Seuraavista kokemuksista havaitaan, että sitoutuminen tehtävään
edellytti oppilailta ponnistelua, yrittämistä ja motivaation säilyttämistä. Seikkailun avulla
oli mahdollista luoda tilaisuuksia sitoutumiselle ja sisäisen motivaation kehittymiselle,
koska esimerkiksi ulkoisia palkkioita ei toiminnasta jaettu – opettajan autokyytiä, peruna-
farmilta saatua perunapussia tai omia pillimehuja ja makkaraeväitä lukuunottamatta (luku
4.1.3).

Siinä on aluksi pelko…aluksi pelottaa mennä siitä…ja sitten mennee niin alakaa
itestä tuntumaan… Ylpeältä tai…kun on uskaltanu mennä siitä…teen sen loppuun
asti… (Jari YH9).
No, kun minä pystyin hyvin menneen…rohkiasti…ja mä uskalsin…mä oon kehit-
tyny (pitkä tauko) emmää tiijä… alussa se ei oikein…mä menniin vaan rohkiasti
sinne niin…mää ryhdistäydyin ja luotin itteeni…monta kertaa menniin…ja uuvel-
leen ja uuvelleen. (Tomi YH9).
On tullu ilosempi mieli, niin jaksaa tehä enempi työtä…
Ja oppii uusia asioita…nii…ja niitä voi sitte vaikka kysyä vahingossa…jossaki kir-
jassa saatetaan kysyä, just niitä asioita mitä retkellä on tehty…ja kysytty.
Ruoka maistuu hyvältä just sillon ku on tultu retkeltä…
 No ko ILMA (painottaa) tekee ruuasta maistuvaa… (RH8.)

5.2 Tutkimusprosessin arviointi

Opettaja-tutkijana tehty etnografista aineistonkeruuta ja toimintatutkimusta soveltava tut-
kimus kohdistui erityiseen menetelmään ja pieneen kohderyhmään. Tutkimustradition
nimeäminen etnografiseksi toimintatutkimukseksi on tässä tutkimuksessa ongelmallista,
koska tutkimuksen tehtävinä oli seikkailu- ja elämyspedagogiikan käsitteellistäminen,
soveltaminen ja kehittäminen sekä oppilaiden kokemusten kuvaaminen ja tarkastelu. Esi-
merkiksi puhdas etnografinen tutkimus on vakiintunut tutkimusperinne, jonka tavoitteena
on ensinnäkin inhimillisen ajattelun ja diskurssin lisääminen ja toiseksi tietyn kulttuurisen
ryhmän kuvaaminen ja toiminnan ymmärrettäväksi tekeminen, eikä välttämättä lainkaan
käytännön muutoksiin paneutuminen, kehittäminen tai muuttaminen (vrt. Syrjäläinen
1991, 34, 39, Syrjäläinen 1994, 68, Kemmis & McTaggart 2000, 567). Toimintatutkimus
perinteisenä käytäntöön ja kehittämiseen suuntautuvana otteena – vaikka sitä ei mm. Heik-
kisen ja Jyrkämän (1999, 32–36) mukaan pidetä varsinaisesti tutkimusmenetelmänä, vaan
pikemminkin tutkimusstrategisena lähestymistapana, joka voi käyttää välineinään erilaisia
tutkimusmenetelmiä – olisi puolestaan vaatinut selkeät etukäteissuunnitelmat, osallistujien
eli oppilaiden sitouttamisen ja selkeät, muutoksiin pyrkivät kehittämissyklit eli -vaiheet
(vrt. Carr & Kemmis 1986, 162, Kurtakko 1991, 59). Näihin tutkimusmenetelmävalintoi-
hin ja määritysongelmiin on opettaja-tutkijana suhtauduttava kriittisesti, koska metodolo-
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giset valinnat eivät tässä tutkimuksessa täyttäneet kaikkia toimintatutkimustradition peri-
aatteita ja sääntöjä kaikilta osin.

Etnografiselle tutkimukselle luonteenomaisia piirteitä tässä tutkimuksessa olivat kuiten-
kin pienen ja erityisen koulukulttuuriin kuuluvan oppilasryhmän arkipäiväisen kouluelä-
män ja toiminnan selittäminen, ymmärryksen lisääminen, osallistuvan havainnoinnin teke-
minen luonnollisessa ympäristössä, dokumentit, kenttäkirjan muistiinpanot, oppilaiden
haastattelut ja kenttätyön aineistonkeruuseen käytetty yhden lukuvuoden aika. Toimintatut-
kimuksen traditioita tukevia piirteitä tässä tutkimuksessa olivat aktiivinen suuntautuminen
asenteiden kriittisyyteen, käytäntöjen kokeiluun, kehittämiseen ja niiden muuttamiseen
sekä ryhtyminen ongelmien syiden poistamiseen mieluummin kuin syiden tarkkaan selvit-
tämiseen. Valitettavasti kehittämissyklit eivät tulleet riittävän selkeästi esiin raportoinnissa,
vaikka uusien toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen sekä kelvottomien toimintojen hyl-
käämiset kuuluivatkin kiinteinä osina seikkailu- ja elämyspedagogiikan kokeiluprosessiin. 

Näitä kahta eri traditiota yhdistävänä metodologisena sitoumuksena on ollut tässä tutki-
muksessa konstruktiivinen paradigma, jossa opettaja-tutkijana tehdyt tulkinnat tutkimus-
kohteen todellisuuden sosiaalisesta luonteesta voidaan nähdä suhteellisina ja kontekstista
riippuvaisina konstruktiona (vrt. Guba & Lincoln 1994, 109, Lincoln & Guba 2000, 165–
169). Konstruktiivisena oletuksena on se, että opettaja-tutkijana tehdyt konstruktiot esimer-
kiksi kohderyhmän oppilaiden käsityksistä seikkailu- ja elämyspedagogiikan kehittävyy-
destä tai opettavaisuudesta eivät olleet ”tosia” vaan ne olivat ”suhteellisia”, koska merki-
tysten tulkinnat ovat aina subjektiivisia oman kokemusmaailman läpi tehtyjä konstrukti-
oita. Voidakseen ymmärtää tutkimuskohdettaan opettaja-tutkijan oli tulkittava kohteen
tapahtumia, toimintaa ja sanoja sekä niiden merkityksiä. Opettaja-tutkijan analyysin ja tul-
kinnan tavoitteena oli pyrkiä tunnistamaan ilmiön todellisuus eli monenlaiset olemassa ole-
vat konstruktiot tutkittavasta kohteesta ja antaa lukijalle lopullisen raportin muodossa mah-
dollisimman ymmärrettävä, vaikkakin subjektiivinen totuuskuva tutkittavasta ilmiöstä.
Selkeän tulkinnan muodostamiseen olisi pitänyt raportoinnissa uhrata enemmän aikaa ja
vaivaa, joten kaikki tulkinnat eivät ole loppuun asti kiteytettyjä. 

Yhdistämällä osallistuvan havainnoinnin ja toimintatutkimuksen menettelytapoja oli
mahdollista osallistua kohteen ruohonjuuritason havainnointiin, toimintaan ja samalla ope-
tusmenetelmän kehittelyyn sekä ratkaista joitakin tiettyjä ongelmia yhdessä kohteen oppi-
laiden kanssa (Alasuutari 1999, 235, Eskola & Suoranta 1999, 106, 128–129). Vaikka tut-
kijoita oli vain yksi opettaja-tutkija, tietoa oli mahdollisuus tuottaa eri aineistojen, teorioi-
den, lähteiden, tilanteiden ja metodien avulla. Yhden opettaja-tutkijan käyttöä voidaan
arvioida monella tavalla. Yhtäältä se voidaan nähdä tutkimusasetelman objektiiviuden
heikkoutena ja luotettavuutta heikentävänä subjektiiviutena, mutta toisaalta se voidaan
käsittää erinomaisena tutkimuksen kohderyhmän kulttuurin tuntemisena, kehittämisenä ja
muuttamisena. Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 36) mukaan reflektoidessaan ihminen tarkas-
telee omaa subjektiiviteettiaan, omia ajatussisältöjään, kokemuksiaan ja itseään tajuavana
ja kokevana olentona, jolloin ihminen etääntyy itsestään ja näkee oman toimintansa
uudesta näkökulmasta (ks. myös Kurtakko 1991, 54, Heikkinen & Jyrkämä 1999, 46–48).
Tällöin lähestytään tämän tutkimuksen kannalta ajateltuna emansipatorista, valtauttavaa
toimintatutkimusta, jossa opettaja-tutkijalla (ja välillisesti myös oppilailla sekä heidän van-
hemmillaan) on itsellään vastuu sekä toiminnasta että reflektiosta, mutta myös mahdolli-
suus vapautua lukkiutuneista käsityksistään tai itsestäänselvinä pidetyistä ajattelumalleista
tai ideologioista (vrt. Carr & Kemmis 1986, 203). Emansipatorinen toimintamalli toteutui
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myös käytännön opetustilanteessa silloin, kun oppilas hylkäsi vanhat käsitykset itsestään ja
löysi uudenlaista tietoisuutta omista kyvyistään (ks. raportin luku 4.2.5).

Tutkimuskohteena oli erityinen ryhmä ja tutkimustehtävinä oli kohteen toiminnan ja
ilmiasun kuvaaminen sekä koetun elämän ymmärrettäväksi tekeminen, jolloin oli käytet-
tävä kohteeseen soveltuvaa tutkimusotetta ja mielekkäitä aineistonkeruumenetelmiä. Tut-
kimusraportin laatiminen pelkäksi toimintatutkimuksen kuvaamiseksi olisi jättänyt oppi-
laiden äänen kuulemisen ja kokemukset seikkailu- ja elämyspedagogiikasta tarkastelun
ulkopuolelle, mikä olisi ollut tutkimuksen kannalta puute. Joustavat sovellukset eri tutki-
musmenetelmistä kehittyivät ja muuttuivat tutkimusprosessin aikana. Tutkimus ei ollut
puhtaasti ”etnografiaa” eikä liioin ”toimintatutkimusta”, vaan tutkimusotteessa oli piirteitä
etnografisesta, toimintatutkimuksellisesta, tulkinnallisesta ja konstruktiivisesta otteesta ja
viitekehyksestä (vrt. Carr & Kemmis 1986, 18–19, Guba & Lincoln 1994, 110–111, Lin-
coln & Guba 2000, 164–167, Zeichner & Noffke 2001, 301).

Tutkimukseen sisältyivät teoreettinen ja praktinen osuus, joiden tarkoituksena oli edis-
tää, kehittää ja muuttaa oppiainepainotteista oppimisympäristöä ja tuoda esille vaihtoehtoi-
sia lähestymistapoja yhä erilaistuviin kehittämistarpeisiin. Mitään aineistolähtöisiä vaihto-
ehtoja ei rajattu pois ja tutkittavasta ilmiöstä kerättiin tietoa eri menetelmien avulla.
Aineisto- ja menetelmätriangulointiin kuuluivat dokumentit, taustatiedot, keskustelut oppi-
laiden ja vanhempien kanssa, arkipäivän toiminta, osallistuva havainnointi ja oppilaiden
haastattelut. Triangulaation ohella sovellettiin kristallisaatiometodia. Kristallisaatio
dekonstruoi traditionaalisen validiteetti-idean, jolloin ei oletettu, että olisi olemassa yhtä
totuutta – esimerkiksi yhtä ESY-oppilaan stereotyyppiä tai yhtä oikeaa seikkailu- ja elä-
myspedagogiikkaa – vaan syvällinen, kompleksinen, omintakeinen ymmärrys aiheesta
(Janesick 2000, 391–392, Richardson 2000, 934). 

Tutkimus koski pientä koulukulttuurin alakulttuurin osaa, joten oli ehdottomasti nouda-
tettava eettisiä periaatteita tutkimuksen alusta sen valmistumiseen asti. Asianmukaiset
luvat oli pyydetty kaikilta tahoilta, tutkimukseen osallistuneiden nimet ja paikat oli muu-
tettu peitenimiksi, joilla varjeltiin yksityisyyden suojaa. Tutkimusajankohta ja aika ilmoi-
tettiin tietoisesti suurpiirteisesti. Aineistonkeruussa ja haastatteluissa ei tunkeuduttu yksi-
tyisasioihin, koska niistä ei ollut tarkoituskaan raportoida. Monet haastattelutekstit lyhen-
neltiin, kuitenkin niin, ettei viestin sisältö muuttunut.

Eettisyyden ja totuuden kysymys liittyy oppimisympäristöä tarkkailevaan opettaja-tut-
kijaan, jolla on oma totuuskäsityksensä: Tutkimusluvat kysyin sanallisesti esimieheltäni,
kunnan opetusvirastosta ja omalta ammattiyhdistykseltäni. Oppilailta en kysynyt varsi-
naista lupaa tutkimukseeni, mutta koska tutkimustapa oli yksityiskohtainen ja perustui vuo-
rovaikutteisuuteen, tein alusta alkaen vanhempainryhmässä oppilaiden huoltajien kanssa
yhteistyötä ja informoin heitä suunnitelmistani laatia raportti seikkailuun liittyvistä opetus-
menetelmistä, kartoituksesta ja kokeilusta luokassani (ks. Bogdan & Biklen 1992, 54).
Samalla korostin, etten missään vaiheessa aikonut käsitellä kotiin liittyviä asioita ja että tut-
kimukseen osallistuminen oli anonyymista ja vapaaehtoista. Sanallisen informaation
lisäksi kirjallisia sopimuksia en alkuvaiheessa tehnyt, mutta tutkimusprosessin lopussa
analyysin ja tulkinnan edetessä pyysin varmistukseksi kultakin huoltajalta kerätyn aineis-
ton käyttöön kirjallisen luvan, johon lisäsin ehdon, että ennen raportin julkistamista oli
huoltajille annettava mahdollisuus lukea ja hyväksyä teksti siltä osin kuin se koskettaa hei-
dän lastaan (liite 1).
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Tutkimukseni loppuvaiheessa sain selville, että kaikki kokeilussa mukana olleet oppi-
laat ja heidän perheensä eivät enää asuneet paikkakunnalla, heidän yhteystietonsa olivat
kadonneet tai heidän elämässään oli tapahtunut dramaattisia muutoksia. Noudatin hieno-
tunteisuutta tässä asiassa. Sain yhteyden neljään huoltajaan puhelimitse ja ehdotin heille
tapaamista ja haluavani esitellä raportin sisältöä. Yksi huoltaja oli kiinnostunut lukemaan
tekstin, joten sovimme tapaamisen koululle, jossa esittelin raporttia hänelle. Hän hyväksyi
kaiken eikä halunnut siitä poistaa eikä liioin lisätä mitään, vaan piti raporttia kiinnostavana
ja arvokkaana. Olen mielestäni pysynyt tutkimuksen alusta alkaen kaikkien osallisten
kanssa sovittujen informaation ja tutkimusehtojen puitteissa. Olen toiminut kenttätutki-
musvuoden aikana avoimesti huoltajia informoiden. Kuitenkin, koska tutkimustehtävä ja
-asetelma muotoutuivat tutkimusprosessin kuluessa ja tutkimuksen analyysin ja tulkinnan
kirjoittaminen kestivät useita vuosia, on ollut mahdotonta informoida tiedottaa tutkimuk-
seen osallistuneiden oppilaiden huoltajia kovinkaan aktiivisesti. Olen suojellut osallistujien
anonymiteetin säilyttämistä peitenimien käytöllä ja pyrkinyt tahdikkaaseen raportointiin
sekä pidättäytynyt hankkimani tiedon kertomisesta eteenpäin (ks. Bogdan & Biklen 1992,
54). 

Opettaja-tutkijana pyrkimykseni oli reflektoida ja tuoda esille raportissa omia käsityk-
siäni tiedon saavuttamisen mahdollisuudesta ja teoreettisista epistemologisista sitoumuk-
sista ja toisaalta niistä olemassa olevista ontologisista käsityksistä. Tämä kokonaisuus
muokkasi konstruktiivisesti ajateltuna totuutta ja todellisuutta tutkimuksen alkuhetkestä
lähtien havaintojen ja toiminnan vuorovaikutuksessa esiin tulleista faktoista ja löydöksistä,
jotka eivät voineet olla vaikuttamatta tutkimustulosten ja analyysin julkituomiseen. 

Tarkastelen seuraavassa muutamia tutkimukseni kannalta olennaisia metodisia seikkoja,
jotka liittyvät tutkimukseni luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Luotettavuus ja toistetta-
vuuskriteereistä on käyty kriittistä keskustelua laadullisen tutkimuksen yhteydessä. Wood-
sin (1986, 49) mukaan olisi mietittävä voidaanko ylipäätään löytää aito tuotos (produkti),
joka ei ole meidän läsnäolomme ”saastuttama” (tainted). Tämä toteamus lienee paikallaan
etenkin opettaja-tutkija -tyyppisessä tutkimustraditiossa. Lincoln ja Guba (1985) ovat puo-
lestaan kehitelleet perinteisten luotettavuuskriteerien rinnalle laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuuskriteerit, jotka ovat siirrettävyys (perinteisesti: ulkoinen validiteetti), vastaavuus
(sisäinen validiteetti), tutkimustilanteen arviointi (reliabiliteetti) ja vahvistettavuus (objek-
tiivisuus) (ks. myös Tynjälä 1991, 390–392). Käsittelen seuraavassa tutkimuksen luotetta-
vuutta näiden neljän kriteerin pohjalta.

Siirrettävyydessä eli ulkoisessa luotettavuuden tarkastelussa painotetaan usein sitä, että
tutkimuksen vertailtavuus ja siirrettävyys liittyvät yhteen. Siirrettävyydessä on kyse mah-
dollisuudesta soveltaa löytöjä toiseen kontekstiin, esimerkiksi tässä tutkimuksessa toiseen
vastaavantyyppiseen koululaisryhmään. Yksi keino varmistaa siirrettävyyttä on ns. rikas
kuvailu (Lincoln & Guba 1985, 294–316, Tynjälä 1991, 390). On lukuisia tapoja suhteuttaa
tutkijan rooli kohteeseen ja kohteen kuvaamiseen. Etnografiassa puhutaan ilmiön hahmot-
tamisesta, mikä tapahtuu esittämällä ns. rikasta eli tiheää kuvausta. Rikkaan kuvauksen
avulla pyritään välttämään liian kokonaisvaltaisen ja subjektiivisen kuvan antamista luki-
jalle, jolloin lukija saa itse tarkan ja elävän mielikuvan tutkitun kohteen tästä tai tuosta puo-
lesta (Dentzin 1978, Eskola & Suoranta 1999, 107). Tutkimuksen ajallisen keston (40 viik-
koa) vuoksi ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista käyttää tiheää kuvausta läpi tutkimus-
prosessin, vaan keskittyä kuvauksissa aineistosta esiintuleviin havaintoihin ja teemoihin,
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jotka olivat epistemologisesti eli tieteenteoreettisesti ja ontologisesti olemassa olevana tut-
kimuksen kohteena selvittää (luku 1.1).

Oleellisia ovat myös tutkijan asema, informaattoreiden valinta, olosuhteet, käsitteiden
määrittely, aineiston keruu ja analyysi (Syrjäläinen 1990, 16–18, 277, Eskola & Suoranta
1999, 214, Priest 1999, 22). Käsillä olevassa tutkimuksessa olen kertonut tulkintojeni
takana olleista teoreettisista orientaatioista sekä tutkimuksen metodiikasta sen vuoksi, että
vertailtavuus ja siirrettävyys tulisivat mahdollisiksi. Olen lisäksi pyrkinyt kuvailemaan
aineiston sekä yleistäen että rikkaasti, jotta tulkintani olisivat helpommin ymmärrettävissä.
Seikkailu- ja elämyspedagogiikan käsitteiden määrittelyn luotettavuuteen liittyy uhkia,
jotka pyrittiin eliminoimaan laajalla sekä saksankielisen että englanninkielisen kirjallisuu-
den tarkastelulla, jota suhteutettiin suomenkieleen ja Suomen koulukulttuuriin soveltu-
vaksi. Tutkijan roolina oli yhtäältä olla tutkijana ja toisaalta toimijana. Roolit vaihtelivat
tutkimusprosessin aikana ja sekoittuivat luontevasti: toimijarooli auttoi tutkijaroolia ja
päinvastoin. Toisaalta oppilaiden suhtautuminen opettaja-tutkijaan (omaan opettajaansa)
oli varmasti erilainen kuin jos kyseessä olisi ollut ulkopuolinen tutkija tai haastattelija.
Raportoinnissa näiden roolien erottaminen on lähes mahdotonta, mutta pyrkimyksenä on
antaa lukijalle mahdollisimman selkeä kuvaus tapahtumista.

Käsillä olevan tutkimuksen raportoinnissa ei ollut mahdollista kovin laajaan ja avoi-
meen ilmaisuun, koska kohderyhmän ilmaisutaito ei ollut kovinkaan tasokasta ja tutkimus-
asetelma ja -tehtävä asettivat eettisiä rajoituksia, jolloin tiettyjä aineistoja piti jättää rapor-
toinnin ulkopuolelle. Vaikka tutkimuksen tehtävänä ei ollut tutkia opettajan toimintaa, ei
opettaja-tutkijan vaikutusta voitu jättää huomiotta. Opettajana vaikutin kaikkeen luokan
toimintaan ja vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen luomiseen olemalla jatkuvasti tutki-
muksen väliintulevana muuttujana. Siirrettävyyttä tässä tutkimuksessa voitanee pitää toi-
mivana aineiston keruun ja tallentamisen suhteen, joita toteutettiin monipuolisesti, joten
aineistoa voitiin analysoida ristiinvalidioimalla (vrt. Syrjäläinen 1990, 277– 279).

Kohderyhmä oli marginaaliryhmä, jollaiselle ei löytyne vertaisryhmää, eikä tämän tut-
kimuksen kannalta sellaisen löytäminen ollut tarkoituksena. Myöskään ulkoisia ajan, pai-
kan ja kohteen olosuhteita ei tällaisessa etnografisessa tutkimuksessa voida koskaan saada
täsmälleen samanlaisiksi, jolloin tutkimushavaintoja ei voida suoraan verrata toisiin. Usein
ei olekaan kysymys tästä tutkimuskohteesta tehtyjen havaintojen vertailtavuudesta, vaan
tutkimuksen tiedonkohteen, esimerkiksi elämyspedagogiikan elementtien teoreettisen
jäsennyksen samanlaisuudesta tai erilaisuudesta eri konteksteissa.

Vastaavuuteen kuuluu tutkimuksen tekeminen niin, että löytöjen luotettavuus ja uskot-
tavuus ovat mahdollisimman hyvät ja että ne johtopäätökset, joita tutkija rekonstruoi tut-
kittavien todellisuuksista vastaavat alkuperäisiä konstruktioita (nimenomaan konstruktioita
todellisuudesta, ei itse todellisuuksia). Vastaavuutta voidaan lisätä olemalla tarpeeksi kauan
tutkimuskohteessa, havainnoimalla tarkasti, tekemällä reflektiivisiä muistiinpanoja tai
käyttämällä triangulaatiota. (Lincoln & Guba 1985, 294–316, Tynjälä 1991, 390.) 

Tässä tutkimuksessa vastaavuus viittaa esimerkiksi siihen, että opettaja-tutkijana olin
itse kentällä aktiivisena osallistujana ja tein havaintoja lukukauden aikana toteutetuista
tilanteista autenttisesti. Havaintoja pyrin varmistamaan mm. haastattelemalla sekä val-
miilla kirjallisilla dokumenteilla. Usein se tarkoittaa myös teoreettisen ja empiirisen maa-
ilman kohtaamisen problematiikkaa (vrt. Syrjäläinen 1990, 16, Priest 1999, 22). Haastatte-
lujen toistamisella varmistin, että haastateltavat puhuivat tavoitellusta aiheesta ja haastat-
telija ymmärsi tarkasti heidän sanomansa. Haastatteluja oli myös mahdollisuus uusia, jos
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näytti, että haastattelutilanne oli epäsopiva tai silloin, kun oppilas ei suostunut yhteistyöhön
(ks. luku 3.2).

Kenttätyövaihe kesti ajallisesti lukuvuoden, mikä vähentää toistettavuuteen liittyviä
uhkia, koska esimerkiksi samansisältöisiä seikkailutapahtumia, kiipeilyjä, vaelluksia,
melontaa ja retkiä voitiin toistaa ja näin varmistaa, että niistä tehdyt havainnot olivat loo-
gisia ja yhteneviä. Kenttäkirjan muistiinpanojen ja erillisten haastattelujen havaintoja oli
mahdollisuus vertailla, luokitella, analysoida ja tulkita yhä uudelleen varsinaisen kenttätut-
kimusvuoden jälkeen, jolloin alan kirjallisuudesta oli suuri hyöty. Tutkimukseni perusta eli
seikkailu- ja elämyspedagogiikan kehitteleminen luokan toimintaan painotti näet toimintaa
ja reflektiivisyyttä, jolloin oletettiin, että tunne-elämysten verbalisoinnilla ja selkiyttämi-
sellä vaikutetaan ihmisen ajatteluun, motivaatioon ja toimintaan. 

Vastaavuus tarkoittaa lisäksi sitä, että analyysin kautta konstruoidut löydöt vastaavat
riittävästi oppilaiden eli kohderyhmän kokemuksia ja käsityksiä seikkailu- ja elämyspeda-
gogiikan menetelmästä sekä oppimisesta ja opetuksesta. Olen pyrkinyt analysoimaan
aineistoa pääasiallisesti induktiivisesti. Joustava ja luova ajattelu ovat vaatineet myös
deduktiivisten ja induktiivisten periaatteiden soveltamista ja vaihtelua. 

Aineisto- ja menetelmätriangulaatiossa tarvitsin seikkailu- ja elämyspedagogisen kirjal-
lisuuden lisäksi apuna monitasoista poikkitieteellistä kirjallisuutta, osallistuvaa havain-
nointia, haastatteluja sekä kokonaisvaltaista eläytymistä oppilaan persoonalliseen tilantee-
seen. Näitä osa-alueita yhdistelemällä ja luokittelemalla sain kohtuudella syntymään
ymmärrettäviä tulkintoja, todellisuuden rekonstruktioita oppilaiden konstruktioista. Tun-
teiden paljastaminen ja kokemusten sanallistaminen olivat oppilaille erittäin vaikeita.
Opettaja-tutkijana olin nääntyä oppilaiden emotionaalisen, esteettisen ja sosiaalisen käsit-
teiden erämaassa. Välitön ja yksiselitteinen tulkinta olisi johtanut yhä synkemmille harha-
teille, koska monet tunteita herättävät sanat olivat ”hukassa”, niitä ei osattu nimetä, niitä ei
tunnistettu tai niitä arkailtiin tuoda esille. Tämä problematiikka korostui opetusmenetelmän
reflektion toteutuksessa, joten ”oppilaan äänen” kuuntelemiseen, kuulemiseen ja viestien
analyysiin ja tulkintaan sekä ymmärtämiseen oli käytettävä runsaasti aikaa, herkkyyttä ja
luovuutta. Kasvuun ja oppimiseen liittyvien kokemusten sanallistaminen oli kuitenkin
antoisaa oppilaille ja opettaja-tutkijalle, jolle viimeistään tässä vaiheessa selvisi, kuinka
merkittävää oppilaan persoonallisuuden, minäkehityksen ja tulevaisuuden kannalta on
oppia ilmaisemaan ajatuksia sanoilla. Kasvatuksen avulla kasvavalle jäsennetään kielelli-
seen muotoon hänen toimintaansa ja näin pyritään mahdollistamaan tilanne, jossa kasva-
valle avautuu käsitteelliset välineet tarkastella omaa toimintaa ja ratkaista toiminnassa ole-
via ongelmia (vrt. Novak 2002, 47–63, Sutinen 2003, 227). 

Harrén mukaan (1988, 8) monet tunteiden tai mielenliikutuksen sanat (emotion words)
saadaan esille vain jonkinlaisen ruumiillisen toiminnan vaikutuksesta, kiihotuksesta, jopa
kiihtymyksestä. Tunteet ovat tarkoituksellisia, jolloin ne ilmentävät jotakin, ovat ”jostakin”
eli olemme peloissamme, vihassa, mustasukkaisia, ylpeitä jne. Harré liittää tunteiden sanat
paikalliseen kieleen ja moraalijärjestelmään. Edellisen takia tunteiden tarkasteluun on
sisällytettävä koko sosiaalinen konteksti, jossa tunteiden ilmaisu ja itse tunteminen tapah-
tuvat (emt., 12). Elämysten kokemisen tarkkailuun oli siis luotava eleiden, ilmeiden ja
käyttäytymisen havaintojen luova verkosto esimerkiksi tarkastelemalla verbaalista edisty-
mistä puheessa, tuotoksissa ja kirjoitelmissa tai vertailemalla aikaisempaa ilmaisua myö-
hempään (ks. myös Dilthey 1957, 143, Kemmis & McTaggart 2000, 569). 
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Kolmas Lincolnin ja Guban (1985, 294–318) mainitsema luotettavuuskriteeri liittyy tut-
kimustilanteen arviointiin, johon liittyvinä kriteereinä voidaan ajatella kuuluvan samoja
tekijöitä, joita käsittelin vastaavuus -tarkastelussa. Tutkimuksen toteuttajana opettaja-tutki-
jana olin osa tutkimusprosessia, oikeastaan pääasiallisin tutkimusväline. Asetelma oli vaa-
tiva tutkimuksen vastaavuuden ja siirrettävyyden kannalta, koska tutkimuksessa yhdistet-
tiin etnografinen kuvailu ja toimintatutkimus. Perustelin tämän yhdistelmän käytännön ja
teorian yhteensovittamisen suhteessa eli opetus- ja oppimistapahtuman suhteessa tutkimus-
tehtävään, teorianmuodostukseen, aineistonkeruuseen ja aineiston analyysiin. Käytännön
toiminnassa tämä sulautuminen toimi, koska sosiaalisen tilanteen havainnointiin liittyvät
sisällöt oli mahdollista koetella käytännössä. Toisaalta uudet käytänteet oli mahdollista
havainnoida tuoreeltaan. Opettaja-tutkijana oleminen oli tasapainoilua subjektiivisuuden ja
objektiivisuuden välimaastossa, eikä tieto voi olla objektiivista sanan tavanomaisessa mer-
kityksessä. Oppilaat olisivat ehkä vapautuneemmin ja laajemmin kertoilleet omista asiois-
taan ja kokemuksistaan ulkopuoliselle, puolueettomalle henkilölle, jolla ei ollut harteillaan
opettajuuden taakkaa kannettavanaan. Kaikkia piileviä ja näkyviä vaikutuksia tai samais-
tuksia oppilaiden tilanteisiin ja luokan oppilaisiin oli mahdoton eliminoida, mikä näkyi
usein ennakointina oppilaiden haastatteluvastauksiin. Etu verrattuna puhtaasti ulkopuoli-
sen tutkijan toteuttamaan tutkimukseen liittyi yhteiseen abstraktiotasoon, kieleen ja elä-
mysmaailmaan. Tällaisessa roolissa oli ehkä helpompi puhua oppilaan kanssa samaa kieltä,
olla samalla ”aaltopituudella” eri vuorovaikutustilanteissa. Yhteinen kieli oli haastatte-
luissa ja arkipäivän tilanteiden ymmärtämisessä oleellinen etu. Yhteisesti koettujen elä-
mysten avulla opettaja-tutkijan oli mahdollista päästä oppilasta lähelle niin käsitteillään
kuin tunnetasollaan. ”Insider’s view” eli pyrkimys kuvata ja ymmärtää kohdetta tutkitta-
vien näkökulmasta heidän omaa käsitteistöään käyttäen oli keskeisestä, jolloin ”jokaisella
antropologilla on oma saari” -ajatusta voidaan soveltaa seikkailukasvatuksessakin (vrt.
Suoranta 1999, 162–163).

Käsillä olevan tutkimuksen monipuolisen ja triangulatiivisen aineiston merkitys koros-
tui teoreettisen tarkastelun jäsentäjänä. Seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmä ja
käsitteistön selkiytyminen jalostuivat tutkimusprosessin edetessä ja vielä myöhemmin itse
kenttätapahtumien jälkeisessä analyysi- ja tulkintavaiheessa. Oppimisympäristön käsitteel-
listäminen tapahtui vähitellen kypsymällä kenttäkokemusten ja havaintojen pohjalta. 

Opettaja-tutkijana toimimisen vahvuus oli siinä, että tilanteista sai sekä pikkutarkkaa,
että yleistä tietoa. Heikkoutena oli tuon valtavan informaatiomäärän tallentaminen ja sen
kirjaaminen dokumentiksi välittömästi tapahtumien aikana. Se ei ollut mahdollista. Paljon
hyvää aineistoa hukkui informaatiotulvaan. Ratkaisuksi tuli päivien ja viikkotapahtumien
retrospektiivinen tarkastelu. Pienikokoinen sanelulaite olisi tietenkin ollut oiva apuväline,
johon olisi voinut tallentaa autenttisia äänitteitä ja havaintoja. Toimintatutkimuksessa tut-
kittavalla yhteisöllä voidaan katsoa olevan oma luonnollinen ajattelutapansa ja käsitteis-
tönsä, joka on kyettävä vangitsemaan ja tuomaan esille keskeisenä tulkintojen ja analysoin-
tien keinona ja välineenä (Kiviniemi 1999, 73, Eskola & Suoranta 1999, 218, 223–224).

Suorannan (1999, 162) mainitsema ”insider’s view” auttoi etenkin haastatteluissa, jotka
olivat ongelmallisia, koska oppilaan mieli saattoikin olla lukossa juuri haastattelussa tai
hän saattoi olla väsynyt vailla mitään yhteistyöhalua. Sopivan tilanteen ”haistelemiseen”
tarvittiin usein myös ”insider’s nose” -ajattelua. Oppilaan kokemuksiin liittynyt haastatte-
luaineiston keruu oli siis järjestettävä epävirallisesti, mieluimmin keskustelunomaisesti ja
ottaen huomioon ryhmän kokonaistilanteen. Oppilas saattoi tekemällä ilmaista monia asi-
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oita, joita ei osannut sanallistaa. Mutta miten informantin ilmaisujen luotettavuus oli mah-
dollista todeta? Tämä oli ongelmallista, koska joskus oppilas saattoi kertoilla omia kuvitel-
mia, rehentelyjä tai mahtailujaan. Opettaja-tutkija pääsi helposti kontaktiin lapsen kotiväen
kanssa, jolloin moni asia voitiin tarkistaa. 

Woodsin (1986, 84–85) mukaan haastattelussa ei pidä luottaa yhteen haastattelukertaan,
vaan on hyvä etsiä useita tapaamisia saman henkilön kanssa, jotta tutkija voisi toistuvasti
vertailla haastateltavan sanomaa ja näkemyksiä. Näin tarkistaen ja vertaillen
(”cross-check”) voisi toimia muidenkin kohdehenkilöä lähellä olevien ihmisten kanssa.
Tässä tutkimuksessa vertailu voitiin toteuttaa vertaamalla lapsen omaa ja hänen huoltajansa
tai toisen lapsen huoltajan kertomuksia samasta ilmiöstä (emt., 127).

Neljättä luotettavuuskriteeriä eli vahvistettavuutta voi varmistaa ulkopuolisen tarkasta-
jan käytöllä, triangulaatiolla ja reflektiivisillä muistiinpanoilla, koska subjektiivisuus on
tämänkaltaisessa tutkimuksessa väistämätöntä (Lincoln & Guba 1985, 294–327, Tynjälä
1991, 391). Aineiston analyysissä ja tulkintojen rekonstruktiossa olisin tarvinnut ensinnä-
kin analyysikoulutusta ja toiseksi tutkijaparin apua, jolloin kokemusten ja merkitysten ana-
lyysi olisi nopeutunut. Tutkijapari olisi ehkä tuonut myös lisäymmärrystä ilmiöiden tulkin-
taan. Tällöin analyysi- ja tulkintavaihe olisi nopeutunut ja samalla koko tutkimukseni olisi
valmistunut ripeämmin. Ulkopuolisen tutkijan käyttäminen käytännön prosessin aikana
olisi lisännyt vahvistettavuutta, koska opettaja-tutkijana tiedostin olleeni sosiaalis-emotio-
naalisesti liian lähellä kohdetta. Tutkimustyöni ohjaajan rooli oli tärkeä. Ilman tutkimusoh-
jaajani kanssa käymiämme keskusteluja ja pohdintoja monet käytännön konstruktiot ja
ilmiöt olisivat jääneet rekonstruoimatta ja muuttamatta tieteen kielelle.



6 Pedagogiset sovellutukset

Opettaja-tutkija, joka ryhtyy tutkimaan reformipedagogisia, vaihtoehtoisia menetelmiä,
joutuu perustelemaan tekoaan niin kollegoille, oppilaille, vanhemmille, koulutuksesta
päättäville kuin tiedeyhteisön jäsenille. Uuden tieteenalan tai käytännön legitimaatiossa
eli oikeuttamisessa yhteiskunnallisesti hyväksytyksi ja järkeväksi toiminnaksi joudutaan
monenlaisiin ideologisiin ja poliittisiin kamppailuihin (vrt. Suoranta 1999, 131). Oikeut-
tamiskamppailun tuloksena syntyi jonkinlainen hahmotelma seikkailu- ja elämyspedago-
giikan tutkimisesta, teoriasta, asemasta ja paikasta osana vakiintunutta koulutusjärjestel-
mää. Tuloksena syntyi myös määrittely siitä, mitä menetelmällä tarkoitetaan, miten sitä
voidaan toteuttaa, miten se koetaan ja mihin sen rajat asettuvat koulukontekstissa.

Kriittiset ja tavallisuudesta poikkeavat ajatukset ja toimintatavat voidaan myös nähdä
opettaja-tutkijan syrjäytymisen riskitekijöinä, joita tämänkin tutkimusprosessin aikana
ilmeni. Siljanderin mukaan (1996, 13) ”jokainen kasvattaja, joka korostaa oppimisen
vapautta, kriittisen ajattelun kehittämistä, kyseenalaistamisen taitoja – kriittistä reflektiota
– yhteiskunnan kehitystendenssin kriittistä analyysia, ottaa periaatteessa riskin, syrjäytymi-
sen riskin”. Tutkimuksen aiheen lähtökohtana oli kriittinen suhtautuminen vallitseviin ope-
tusnäkemyksiin, sekä halu ratkaista uhkia ja epäkohtia, joita jo 1990-luvun koulumaail-
massa oli nähtävissä käytännössä ja aikaisempien tutkimusten perusteella (ks. luku 1).
Yhteiskunnan murros, muuttuneet tarpeet, koululaisten pahoinvointi, masentuneisuus ja
syrjäytymisen uhkatekijät olivat ongelmakohtia, joihin opettajan oli mahdollisuus jossain
määrin vaikuttaa tutkimuksessa toteutetuilla pedagogisilla uudistuksilla ja vaihtoehtoisilla
lähestymistavoilla. Tässä tutkimuksessa on päästy koulun ja luokkahuoneen ovien sisäpuo-
lelle hankkimaan ”insider’s view” -tietoa yhdestä kulttuurista ja kehittämään sitä etnogra-
fisen toimintatutkimuksen avulla (vrt. Naukkarinen 1999, 251, Suoranta 1999, 162). Jou-
tuminen koulukulttuurin kehittämisessä jonkin verran väärinymmärretyksi, oman tien kul-
kijaksi ja ”yksinäiseksi sudeksi” omassa työyhteisössä on vaikuttanut siihen, että asioita on
joutunut tarkoin pohtimaan ja perustelemaan (vrt. Hyytiäinen 2003, 222–225).

Reformipedagogisten ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen ja opetusaatteiden käytäntö-
jen julkisuus on ollut vähäistä, vaikka niitä tiedostamatta käytännössä toteutetaankin. Elä-
mykset ja seikkailut, sekä niihin liittyvät haasteelliset projektit vaihtoehtoisina ulkona
tapahtuvina opetusmenetelminä eivät ole kovin tunnettuja alan asiantuntijoiden keskuu-
dessa, vaikka kokemuksellisesta oppimisesta ja seikkailukasvatuksesta puhutaankin. Seik-
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kailukasvatus -nimikkeen alle sijoitetaan kirjava joukko eri lähestymis- ja toteutustapoja,
joilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä pedagogisen toiminnan kanssa. Myös sopeutumat-
tomiksi luokiteltujen oppilaiden kuntouttavaa erityispedagogiikkaa on käsitelty suurpiirtei-
sesti, mikä ei varmaan ole kenenkään syy, vaan johtunee resursseista ja ilmiön määrittele-
misen vaikeudesta.

Tämän tutkimuksen tekijän ammatillisen kehittymisen kannalta ilmiön selvittäminen oli
perusteltua ja tästä työstä, eräänlaisesta johdannosta on helpompi jatkaa. Tutkimuksen
perusteella arvioituna seikkailu- ja elämyspedagogiikan anti peruskouluopetukselle, opet-
tajille ja etenkin sopeutumattomiksi luokiteltujen oppilaiden erityisopetuksen parissa toi-
miville on viesti siitä, että opetusta voidaan toteuttaa totutusta poikkeavalla tavalla. Opet-
tajan ei ole pakko toistaa yli kahden vuosikymmenen takaisia – varmasti siihen aikaan kel-
vollisia – opettajankoulutuksessa saamiaan oppeja, vaan jokaisella on uran aikana mahdol-
lisuus itse kehittää omaan persoonaansa ja oppilasainekseen soveltuvaa pedagogiikkaa
sekä samalla kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja opettajana.

Tässä tutkimuksessa on vältetty sitoutumasta mihinkään antroposofiseen ideologiaan tai
menetelmään. Lähtökohtana on ollut kokemuksellinen opetusnäkemys ja kokonaisvaltai-
nen kuva oppilaasta. Vaihtoehtona on ollut, että oppiminen käsitetään konstruktivistisena
ja kokemuksellisena tapahtumana, jossa oppiminen on tietämyksen ja tietoisuuden raken-
tamista koetuista elämyksistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen avulla. Oppimisym-
päristönä on luonnossa ja todellisessa lähiympäristössä oleva todellisuuden luokkahuone.
Se voi olla kuhunkin koulukulttuuriin sopivin vaihtoehto.

Tutkimuksen kokeiluna sovellettuun seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan voidaan
yhdistää seuraavia käsitteitä kuvion 3 mukaisesti.

Kuvio 3. Seikkailu- ja elämyspedagogiikka opetuksen ja oppimisen käsitteinä.

Kuviossa 3 esitellään olennaisia käsitteitä, joihin menetelmä voidaan kytkeä ja yhdistää.
Tutkimuksen kokeiluna ollut seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmän sovellus on
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Pedagoginen suuntaus:       Reformipedagogiikka 
 
 
                                              SEIKKAILU- JA ELÄMYSPEDAGOGIIKKA 
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                       reflektiivinen ja kokemuksellinen opetus 
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           oppiminen,  kokemuksellinen oppiminen, projektioppiminen 
 
                               Arviointi:       Vuorovaikutuksellinen reflektio, itsearviointi 
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kokonaisvaltainen, toiminnallinen ja fyysinen opetus- ja oppimismenetelmä, jossa koetusta
elämyksestä pyritään synnyttämään reflektion avulla metaforisesti eli vertauskuvallisesti
ajattelua, sanoja ja merkityksiä. Merkityksiä pyritään liittämään aikaisempiin käsityksiin ja
kokemuksiin, ja näin rakentamaan uusia merkityksiä. Menetelmän teoreettinen perusta liit-
tyy outdoor adventure education -tyyppiseen seikkailukasvatuksen tunne-elämää ja käyt-
täytymistä sääteleviin ohjelmiin. Opetus- ja oppimiskäsityksenä on sosiaalinen, kehollinen
ja tiedollinen kokonaisrakenne eli oppiminen tapahtuu sydämen, käden ja pään välityk-
sellä. Tutkimuksessa toteutettu menetelmä liittyy reflektiiviseen ja kokemukselliseen oppi-
misteoriaan, jossa kasvu ja oppiminen voidaan käsittää tietämyksen rakentumisena ja
uuden tietoisuuden laajentumisena. Seikkailu- ja elämyspedagogiikka kytkeytyy läheisesti
expeditionary learning -periaatteesiin, jossa opettaja ja oppilaat pyrkivät kiinnostavien pro-
jektien ja tapahtumien pohjalta pitkäaikaiseen kriittiseen ajatteluun, älylliseen tutkimiseen,
etsimiseen ja tiedostamiseen.

Oppimiskäsitys on systeemi-konstruktivistinen, koska oppilas/ryhmä itse aktiivisella
toiminnallaan rakentaa uutta tietämystään konstruktion, rekonstruktion ja dekonstruktion
avulla (vrt. Reich 1997, 76, 115–117, Seyfried 2001, 44, Siljander 2002, 212). Lasten ja
nuorten oppimiseen ohjaaminen vaatii kuitenkin lähes aina opettajan antamia selkeitä
ohjeita ja ohjausta. Käsillä olevan tutkimuksen kohderyhmässäkin opettajan toiminnalla oli
vahva rooli. Oppilas tarvitsee kasvun ja oppimisen rakentamisessaan vuorovaikutusta toi-
sen ihmisen kanssa. Oppiminen tapahtuu reflektiivisesti, opettajan ja oppilaan tai koko ryh-
män välisessä sanallisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Perinteisessä kouluopetuk-
sessa seikkailu- ja elämyspedagogiikka voidaan sisällyttää helposti vaihtoehtoiseksi ja
oppiaineita tukevaksi osaksi opetussuunnitelmaa ilman mittavia hankkeita, resursseja tai
pajaluokkia. Se voidaan lisäksi ymmärtää ”höllennettynä” kokonaisopetuksena, jonka liit-
tyy eheyttävästi ihmisenä kasvamisen aihepiiriin. Tutkimuksessa toteutetun tyyppinen
seikkailu- ja elämyspedagogiikka voidaan kohdistaa sosiaalis-emotionaalisia ongelmia
ennaltaehkäisevänä ja niitä kuntouttavana opetusmenetelmänä haastaville oppilaille, jotka
eivät jaksa opiskella tai motivoitua perinteisessä luokkaopiskelussa. Etenkin sellaiset tutki-
muksen kohderyhmän oppilaat, joiden taustalla oli sisäänpäinkääntynyttä häiriintynei-
syyttä, hyötyivät seikkailu- ja elämyspedagogiikasta konkreettisesti niin, että he motivoi-
tuivat opiskelemaan, kasvamaan ja kehittymään päästen siirtymään takaisin yleisopetuk-
seen. Suurin ansio siirtoprosessissa kuuluu tietenkin kodeille. Näin ajateltuna seikkailuelä-
mysten käyttö ja arvo varhaisen koulusta syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen interventio-
muotona olisi kaikkien etu, koska toimintaan ei tarvita suuria sijoituksia.

Tutkimushavaintojen pohjalta näyttää siltä, että koulun seikkailu- ja elämyspedagogii-
kassa on mahdollisuus lyhytkestoisiin, alhaisen riskitason seikkailuihin, joita toistetaan
laajentuvina läpi kouluvuoden. Seikkailun aineksia voi liittää myös eri projekteihin. Pie-
niinkin seikkailuihin liittyy osallistujan saattaminen homeostaattiseen epätasapainotilaan,
josta oppilas oppii itse ponnistelemalla selviytymään. Koulussa joudutaan aina huomioi-
maan turvallisuusnormistot, joten extreme-seikkailua ei voida ajatella toteutettavaksi kou-
luissa.

Peruskoulun opetussuunnitelmaan ja koululle asetettuihin tehtäviin suhteutettuna seik-
kailu- ja elämyspedagogiikka voidaan ajatella menetelmäksi, jonka avulla pyritään mah-
dollistamaan yksilön monipuolinen kasvu ja terveen itsetunnon kehittyminen. Menetel-
mässä sosiaalisella vuorovaikutuksella ja keskustelulla on terapiaan verrattava rooli oppi-
misprosessissa, koska toiminnan sanallinen arviointi tapahtuu yleensä sosiaalisessa vuoro-



171
vaikutuksessa ja syvällisessä reflektiossa keskustellen. Toiminnan oikean haasteellisuuden
ja vaikeustason ansiosta oppiminen on sisäisesti motivoivaa. Sisäisen motivaation kehitty-
miseen liittyy myös se, ettei toimintaa kontrolloida testeillä eikä kokeilla, vaan prosessina
reflektiossa tai yksilöllisesti itsearvioiden opettajan kanssa.

Arvioinnin ongelmaksi muodostuu yhtäältä vaikeus hallita kokemusten laajuutta ja
syvyyttä sekä toisaalta yhdenmukaisten arviointikriteerien puuttuminen. Kuviossa 4 on esi-
tetty seikkailu- ja elämyspedagogiikka opetussuunnitelmaan integroituna.

Kuvio 4. Tutkimuksen kokeiluna toteutetun seikkailu- ja elämyspedagogiikan sovellus perus-
opetuksen opetussuunnitelmassa.

Kuviossa 4 on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyvät perusopetuksen
tehtävät suhteessa seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan. Perusopetuksen tehtävät jaetaan
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 6) ensinnäkin monipuolisen kas-
vun, toiseksi oppimisen ja kolmanneksi terveen itsetunnon kehittämiseen. Näiden kolmen
osa-alueen yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen, tietämyksen ja taitojen rakennusprosessia
tuetaan seikkailu- ja elämyspedagogiikan menetelmän avulla. Menetelmä on elämysten ja
elämyspedagogiikan sekä seikkailun ja seikkailukasvatuksen näkemysten ja menetelmien
pedagoginen sovellus.

Opetussuunnitelmaan sopimattomia ja eettisesti arveluttavia elämysten ja elämyspeda-
gogiikan sekä seikkailun ja seikkailukasvatuksen ulottuvuuksia ei sisällytetä opetussuunni-
telmaan. Opetussuunnitelman ulkopuolelle jääviä elämysten ja elämyspedagogiikan
osa-alueita ovat irralliset elämykset, vierailut, tutustumiskäynnit, kaupalliset elämykset
(benjie-hyppy, lyhyet huippuelämykset, urheilukilpailujen tai otteluiden seuraaminen),
kurssimuotoiset koulunjälkeiset koulut (”Kurzschule”), erityiset nuorisotyön muodot (mm.
kiipeily tai melonta ilman kasvattavaa ulottuvuutta), ei-pedagogiset elämysmatkat tai kau-
palliset ja julkiset terapiat. Esimerkiksi laadukkaasti toteutetut leirikoulut ovat seikkailu- ja
elämyspedagogiikkaa.
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Seikkailun ja seikkailukasvatuksen osa-alueita ovat sellaiset seikkailut, joita ei luoki-
tella pedagogisiksi tai jotka ovat peruskoulun tehtäviin suhteutettuna liian vaarallisia. Esi-
merkiksi korkean riskitason seikkailut, ”epäseikkailut” (misadventures), eri järjestöjen
hauskat ja harmittomat seikkailua sisältävät lajit, viihde tai ei-pedagogiset kaupalliset lajit
ja tapahtumat (keilaus, moottoriurheilu, huvipuistot) eivät kuuluneet tutkimuksen seik-
kailu- ja elämyspedagogiikan sovellukseen.

Tutkimushavaintojen perusteella tuli selväksi, että menetelmäkokeilussa voitiin integ-
roida eri oppiaineita toisiinsa yhdeksi ihmisenä kasvamisen -aihepiiriksi, mikä voidaan
luontevasti yhdistää terveystiedon opettamisen läpäisyperiaatteeseen. Oppianeiden ulko-
puolisia kasvatustavoitteita – minän hallinta, auttaminen, aloitteellisuus ja itseluottamus –
voitiin harjaannuttaa todellisissa tilanteissa, jolloin siirtovaikutuskin oli tehokasta. Oppi-
mista ja kasvua tapahtui siis huomaamatta oppiaineiden ulkopuolelta. Myös opettajan toi-
mintaa ja jaksamista ihmisenä kasvamisen -aihepiiriin liittynyt kokonaismenetelmä hel-
potti, koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita on ehkä
helpompi saavuttaa niin, että varsinaisia oppiaineita opetetaan kognitiivis-konstruktivisti-
sesta näkökulmasta ja persoonallisuuden osa-alueita kehitetään reflektiivis-kontruktivisti-
sesta opetus- ja oppimissuuntauksesta käsin.

Perinteiseen opetukseen ja oppimiseen verrattuna seikkailu- ja elämyspedagoginen
toteutus oli konkreettista, fyysistä ponnistelua, johon liittyi toiminnan tarkastelu reflekti-
ossa. Se koettiin vapauttavaksi ja terveelliseksi, koska toiminta tapahtui pääasiassa ulkona.
Kasvun kokemuksia olivat myös motivoituminen koulunkäyntiin, kehollinen kehittymi-
nen, aloitteellisuus ja aktiivisuus. Yhteisten kokemusten avulla luokan yhteishenki ja vuo-
rovaikutustaidot kehittyivät hyviksi ottaen huomioon ryhmän lähtötilanteen tutkimuksen
alussa (ks. luku 4.2).

Tutkimus oli tärkeä systeemi-konstruktiivinen prosessi tutkija-opettajalle. Prosessissa
opettaja joutui emansipatorisesti muuttamaan ennakkokäsityksiään ja asettamaan monia
käsityksiä kyseenalaisiksi sekä rakentamaan tilalle uusia konstruktioita. Ensinnäkin vaikka
tutkimuksen tekijän havaintojen mukaan seikkailu- ja elämyspedagogiikka soveltui erin-
omaisesti kohteeseen, valtakulttuurista poikkeavat pedagogiset käsitykset aiheuttivat
sekaannusta traditionaalisen koulun edustajien keskuudessa. Tämä ymmärrettävä näke-
mysero oli otettava huomioon ja ilmiötä lievensi se, että riittävän usein kokeilun kuluessa
painotettiin luokan opetussuunnitelman koostuvan sekä oppiainepainotteisesta ja koke-
muksellisesta osiosta. Toiseksi koska reformipedagogisen kokemuksellisen osa-alueen
ajattelu ja käytäntö erosivat totutusta koulukulttuurista, opetussuunnitelman uudistuspro-
sessissa yhteisen kielen löytäminen oli työlästä. Kolmanneksi varsinaisen tutkimuksen
havainnot paljastivat opettajalle sen, että vaikka etnografisesti ajateltuna kohderyhmän
kulttuuri oli eräänlainen alakulttuuri (Ulvinen 1996, 61), kuitenkin monen oppilaan koke-
musmaailmassa ja käsitteistössä oli paljon tyhjää. Tämä vaje ei voinut olla vaikuttamatta
tulevaisuuden suorituskykyyn ja samalla syrjäytymisen uhkaan. Ilman systeemi-konstruk-
tivistista ajattelua ja toimintaa olisi opettajan ollut vaikea päästä selville oppilaidensa hen-
kilökohtaisesta tilanteesta (vrt. von Wright 1996, 14–20). Nyt oppilaiden tilannetta, vaike-
uksia, oppimista ja luokan prosessia oli paljon helpompi ymmärtää ja luoda opettaminen
heidän valmiuksiaan vastaavaksi. Oppiainepainotteisella opetuksella ei syvälliseen
ymmärtämiseen olisi voinut koskaan päästä. Monella kohderyhmän lapsella olivat minä-
kuva ja itseluottamus kovin heikkoja. Tämä ilmeni etenkin emotionaalisten ja tunne-elä-
män ilmiöiden merkityksissä, joiden olisi pitänyt olla jo kotona opetettuja ja sisäistettyjä.
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Uudet konstruktiot, rekonstruktiot ja dekonstruktiot eivät enää tarttuneet 10-vuotiaiden
oppilaiden mieleen kovinkaan helposti ja niiden yhteyksiä suhteessa kokemuksiin oli jat-
kuvasti kerrattava. Toinen opettajan käytännön seikkailutoimintaa helpottanut seikka oli
tiimityö seikkailuohjaajan (nuorisotyöntekijä) kanssa. Tutkimus osoitti, että koulun ja nuo-
risotyön yhteistyötä voidaan kehittää etenkin silloin, kun koulun toimintaresurssit loppu-
vat. Tämä onnistuisi hyvin seikkailutoiminnan alueella, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin:
nuorisotyöstä saatiin kouluun resurssia (seikkailuohjaajan työpanos, kiipeilyköydet,
melontakajakit, jne.) seikkailu- ja elämyspedagogiikan toiminnan järjestämiseen ja opet-
taja teki prosessista kouluun soveltuvan elämyspedagogisen seikkailun (vrt. luku 4.1.1).

Tutkimuksen aikana tutkija jäi pohtimaan, olisiko seikkailullinen ja systeemi-konstruk-
tivistinen interventio pitänyt aloittaa aikaisemmin, ehkä esikoulussa. Sutisen mukaan
(2003) puhuttaessa kasvatuksesta interpretatiivis-transformatiivisena toimintana tarkoite-
taan minän rakentumista ei-kielellisenä yksilön havaintotietoisuuteen liittyvänä asiana ja
toisaalta kielellisenä, yksilön käsitteelliseen tietoisuuteen liittyvänä asiana. Spontaani,
kokonaisvaltainen toiminta jäsentyy toimintaympäristön objektien avulla tietyksi opituksi
kokonaisuudeksi, yksittäisistä faktoista koostuvaksi eksistenssiksi. Minätietoisuus koostuu
kahdesta elementistä: aistillisesta ja kehollisesta, jolloin yksilö on havaintotietoinen
yksilö-maailmasuhteestaan ja yksilö on käsitteellisesti tietoinen erilaisista ilmiöistä ja
tapahtumista. Kun kasvava kykenee asia kerrallaan saavuttamaan kielellisesti jäsentyneen
kulttuurisen elämänmuodon, syntyy edellytykset leikkimiseen, pelaamiseen ja edelleen
koko kulttuurisen kokonaisuuden hallintaan. Toisaalta yksilön toiminnan jäsentyminen kie-
lellisesti on edellytys sille, että yksilö pystyy ajattelemaan älykkäästi, rekonstruoimaan
omaa toimintaansa ja näin ratkaisemaan toiminnassaan olevia ongelmia, jotka liittyvät sekä
yksilön että yhteisön kehittymiseen. (Sutinen 2003, 227–228.)

Tutkimuksen kohderyhmän oppilailla näytti minätietoisuuden problematiikka vaikeut-
tavan asioiden ilmaisemista, mihin oli tärkeää puuttua kuntouttavan opetuksen avulla.
Ongelmaa pyrittiin ehkäisemään reflektoimalla toistuvasti erikseen ja yhdessä omia koke-
muksia, joita seikkailusta syntyi. Heräsi käsitys kokonaisvaltaisesta pään, sydämen ja
käden välityksellä oppimisesta (Lernen durch Kopf, Herz und Hand, Heckmair & Michl
2002, 24). Kielenkäyttöä aktiivisesti harjoittelemalla ja reflektoimalla itse koettuja tilan-
teita ääneen sanoilla, oppilaiden luottamus itseensä kehittyi. Reflektiossa oli mukana
ryhmä, johon alettiin samalla luottaa. Yhteisöllisyys kehittyi, mikä puolestaan kehitti käsi-
tystä oppilaasta yksilönä ryhmässä, mikä taas vaikutti positiivisesti itseluottamukseen.
Kehittynyt itseluottamus vaikutti sosiaaliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Itseluottamuksen
kehittymisen avulla oppilas kykeni suoriutumaan monista kouluun liittyvistä vaatimuksista
niin, että hän saattoi jopa siirtyä opiskelemaan yleisopetuksen kouluun.

Toinen pohdinnan aihe liittyi motorisen harjoittelun, kehonkäsityksen ja minätietoisuu-
den suhteeseen. Monella kohderyhmän oppilaalla näet olivat fyysinen kunto ja kehon hal-
lintaan liittyvät taidot hukassa. Seikkailullisen liikunnan avulla kehon motoriikka ja lihas-
kunto hiljalleen kehittyivät. Oppilas oppi konkreettisesti ymmärtämään kehollisen
minänsä, vaikka vieläkin tehokkaampi ja kokonaisvaltainen kuntoutusprosessi olisi pitänyt
aloittaa jo vuosia aiemmin. Kuitenkin tutkimusvuoden aikana fyysisen rasituksen avulla
oppilaissa tapahtui reipastumista ja karaistumista, jotka vaikuttivat vahvistavasti oppilaan
itsetuntoon (vrt. Ziegenspeck 1992, 133). Päivittäisellä liikkumisella koulussa lienee laa-
jemmatkin seurausvaikutukset kaikkeen hyvinvointiin ja elämän laatuun. Kävelemisen ja
liikkumisen ei tarvitse olla suorituspainotteista, eikä niistä kannata antaa numeroarvoste-
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lua. Mieluummin kävelemisen tulisi olla ulkona tapahtuva tehtävä ja seikkailu, jossa läh-
detään päivittäin etsimään elämän lähteitä, haasteita ja hieman jännitystä (Thoreau 1998,
13).

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe liittyy seikkailukasvatukseen ja elämyspedago-
giikkaan liittyvien periaatteiden käsitteelliseen tarkasteluun Suomessa. Kuten Suoranta
(1999, 131) toteaa, periaatteiden tarkastelu ei kuitenkaan motivoidu sosiaalisessa umpi-
ossa, vaan on yhteiskunnallista toimintaa per se. Suorannan mukaan seikkailukasvatus lie-
nee tieteenalana ja käytäntönä edelleen yhteiskunnallisessa, ideologisessa ja poliittisessa
legitimaatiokamppailuissa, joille on tyypillistä, että niissä ei useinkaan päästä keskustele-
maan tarkastelussa vaikuttavien kriteerien perusteista, vaan keskustelu aloitetaan valmiina
otetuista ja yleensä ajattelemattomista lähtökohdista. Sama lienee tilanne myös seikkailu-
ja elämyspedagogiikan osalta.

Seikkailutoiminta ja elämyspedagogiikka ovat aina kuuluneet Suomen historiaan ja kan-
sanperinteeseen. Suomalaisuus, varsinkin Suomen nuorin polvi, saa edelleen voimaa, elä-
män lähteitä ja viisautta Kalevalan sankarien opetuksista ja kohtaloista. Ilmiönä seikkailu-
toiminta on useimmille itsestäänselvyys ja seikkailun avulla on kasvettu ja opittu kautta
aikojen. Seikkailu- ja elämyspedagogiikka kasvattavana, kehittävänä ja terapeuttisena
postmodernina tutkimuskohteena kaipaisi kuitenkin syvällistä lisäselvitystä. Alan kotimai-
silla tekijöillä ja toimijoilla sekä eri näkemysten esittäjillä on mielenkiintoinen alue määri-
teltävänään. Suomi huipputeknologian ja luonnon kestävän kehityksen etulinjassa on
Euroopan viimeisiä erämaaseikkailun henkireikiä, joista Euroopan urbanisoitunut kasva-
tus- ja kouluväki voi vain unelmoida. Kansainvälisellä yhteistyöllä on ratkaistavanaan
monia suuria ongelmia lähtien perusasioista eli siitä, mitä seikkailu on ja mitä ovat seikkai-
luun kytkeytyvät toiminnat niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Yksi seikkailututki-
muksen painopistealue voisi olla EU:n alueen seikkailu- ja elämyspedagogisen toiminnan
ja yhteistyön kartoituksessa. 2000-luvulla Euroopan poikkeavat näkemykset lähtevät paitsi
filosofisista pohdinnoista, myös luonnonoloista. Näitäkin olisi hyvä selkeyttää, jotta kan-
sainvälinen toiminta selkeytyisi ja yleistyisi. Suoranta (1999, 132, 160–164) kannustaa tar-
kastelemaan seikkailukasvatusta kasvatusantropologisena tutkimustapana.

Vaikka seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan teoriasta ja käytännöstä on kirjoi-
tettu opinnäytetöitä ja jopa yliopistotasoisia selosteita (mm. Telemäki & Bowles 2001), lie-
nee aiheellista laatia selkeämpi meta-analyysi seikkailun sovellutuksista, määrityksistä ja
vaikuttavuudesta opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä vapaa-ajan sektoreilla.
Vaikka erilaista tietoteknologiaa voidaankin hyödyntää ja yhdistää seikkailu- ja elämyspe-
dagogiikkaan, lienee uhkana aidon non-formaalisen ja informaalisen elämyksen ja koke-
muksen kadottaminen. Aitoon toimintaan, ulkoliikuntaan, fyysiseen, sosiaaliseen ja henki-
seen terveystietouteen ja ympäristökasvatukseen pohjautuvaa ja integroivaa oppimista ja
kasvumahdollisuutta kaivataan nykykouluissamme, joissa yhä useampi oppilas kannusta-
vista PISA-tuloksista ja informaatioteknologiasta huolimatta kokee kouluopiskelun itsel-
leen vieraaksi ja vähemmän motivoivaksi.
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