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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pitämäni talvisuunnistusjakson aikana esiin-
tyvien fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteiden näyttäytymistä 
sekä oppilaiden että tutkivana toimivan opettajan näkökulmasta käsin. Opetussuunni-
telma on määrittänyt liikunnan oppiaineelle nämä kolme tavoitealuetta vuosikymmenten 
ajan lajikohtaisesti. Uudessa opetussuunnitelmien perusteissa 2016 nämä kolme tavoite-
aluetta kattavat koko liikunnan perusajatuksen, ja siten niiden tärkeys korostuu. Valitsin 
suunnistuksen tutkimukseni kohdelajiksi ja halusin pitää suunnistusjakson perinteistä 
poiketen sulan maan sijaan talvella Kuusamossa.  

Tutkimus on etnografinen tutkimus, joka jäljittelee design-perustaisen tutkimuksen piir-
teitä. Tutkimukseni aineisto on kerätty havainnoiden ja havaintoja kyselylomakkeilla 
täydentäen. Tutkimukseni aineisto on viisivaiheinen. Siihen kuuluu oppilaille pitämäni 
alkutesti (1) heidän silloisista suunnistustaidoistaan, kolme pitämääni harjoitusta (2-4) 
ja oppilaille teettämäni loppukysely (5).  

Tulokseni tuon esille ajallisena tarinana. Tulosten mukaan jokaisessa pitämässäni har-
joituksessa esiintyy eri toimintakyvyn tavoitteille ominaisia piirteitä. Fyysisen toiminta-
kyvyn tavoitteen mukaan opetuksessa tulee huomioida fyysisyys, kuten erilaiset tavat 
liikkua (käveleminen, juokseminen, hiihto), paikat, jossa opetus tapahtuu (koulun sali, 
koulun piha, lähipururata) ja välineet, joilla opetetaan. Sosiaalisen toimintakyvyn tavoit-
teen mukaan oppilaiden tulee kunnioittaa toinen toistaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa, 
huomioida reilun pelin periaate ja osata toimia joko yksin, pareittain tai ryhmässä. 
Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteen mukaan oppilaan tulee saada pätevyyden ja onnis-
tumisen kokemuksia suunnistuksen parissa. Kaikki ne havaintoni, jotka liittyivät jollain 
tapaa oppilaan omatoimiseen ajatteluun, ajattelun mukaan itsensä kehittämiseen ja tieto-
taidon siirtämisellä käytäntöön, kertoivat tämän tavoitealueen saavuttamisesta.  

Tulevaisuutta silmällä pitäen, suunnittelemani jakso- ja tuntisuunnitelmat materiaalei-
neen ovat opettajien vapaassa käytössä ja omaan käyttöönsä sovellettavissa. 

Avainsanat: koululiikunta; suunnistus; kouluetnografia; tutkiva opettaja; fyysinen toi-
mintakyky; sosiaalinen toimintakyky; psyykkinen toimintakyky 
 
Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi:  X 
  



 
 

 

Sisällys 
1 JOHDANTO .................................................................................................................. 4 

2 SUUNNISTUKSEN LAJITIEDOT .............................................................................. 9 

2.1 Suunnistuksen perusvälineet ja niiden käyttö ..................................................... 9 

2.2 Suunnistuksen eri muodot ja onnistuminen eri vuodenaikoina ........................ 18 

3 SUUNNISTUS KOULULIIKUNTALAJINA ............................................................ 24 

3.1 Mitä koulusuunnistus on? ................................................................................. 25 

3.2 Suunnistuksen opetusmateriaali ....................................................................... 27 

3.3 Koulusuunnistus suomalaisessa peruskoulussa viime vuosikymmeninä ja 

tulevaisuudessa ....................................................................................................... 28 

3.4 Koulusuunnistus talvella Kuusamossa ............................................................. 30 

4 FYYSINEN, SOSIAALINEN JA PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY 

KOULUSUUNNISTUKSEN KESKIÖSSÄ .................................................................. 32 

4.1 Fyysisen toimintakyvyn tavoite ........................................................................ 32 

4.2 Sosiaalisen toimintakyvyn tavoite .................................................................... 34 

4.3 Psyykkisen toimintakyvyn tavoite .................................................................... 35 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................................... 36 

5.1 Tutkimustehtävä ............................................................................................... 36 

5.2 Laadullinen tutkimus ja etnografia ................................................................... 37 

5.3 Tutkimukseni laadullinen aineisto .................................................................... 42 

5.4 Etnografinen tutkimus Desing-tutkimusta jäljitellen ........................................ 43 

5.5 Tutkimukseni viisivaiheinen aineisto ............................................................... 44 

5.6 Aineiston kattavuus, luotettavuus ja eettisyys .................................................. 47 

5.7 Aineiston analyysi ............................................................................................ 50 

6 TULOKSET ................................................................................................................ 53 

6.1 Vaihe 1: Alkutilanne ja alkutesti ...................................................................... 53 



 
 

6.2 Vaihe 2: Salisuunnistus 1. design-syklinä ........................................................ 59 

6.3 Vaihe 3: Sprinttisuunnistus 2. design-syklinä .................................................. 73 

6.4 Vaihe 4: Viuhkasuunnistus 3. design-syklinä .................................................. 81 

6.5 Vaihe 5: Kyselylomakkeet havaintojani monipuolistamassa ........................... 89 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ......................................................................... 97 

LÄHTEET .................................................................................................................... 109 

LIITTEET ..................................................................................................................... 115 

Liite 1: Kysely oppilaille ...................................................................................... 115 

Liite 2: Tutkimuslupa-anomus koulun rehtorille .................................................. 118 

Liite 3: Tutkimuslupa-anomus 6. luokan opettajalle ............................................ 119 

Liite 4: Tutkimuslupa oppilaan huoltajalle ........................................................... 120 

Liite 5: Tutkimuslupa oppilaalle........................................................................... 121 

Liite 6: Alkutesti oppilaille ................................................................................... 122 

Liite 7: Salisuunnistuksen toimintarastit .............................................................. 123 

Liite 8: Salisuunnistuksen reitinvalintatehtävä ja karttamerkkikortit ................... 125 

 

 

 



4 
 

1 JOHDANTO 

 

 

Koululiikunta kuuluu jokaiselle oppilaalle jokaisella peruskoulun vuosiluokalla. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 määrittelivät liikunnan opetuksen tavoit-

teet ja sisällöt lajikohtaisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 aset-

taa lajikohtaisten tavoitteiden sijalle kaikki liikuntalajit allensa kattavat yläkäsitteet; 

fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet. Yhdessä näiden kolmen 

tavoitealueen kanssa liikunta oppiaineena pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhteisöllisyyt-

tä ja tukemaan kulttuurien moninaisuutta ja kestävää kehitystä. Uusi asiakirja ohjaa op-

pilasta ymmärtämään liikunnan merkityksen terveelliselle elämäntavalle myös vapaa-

ajalla. (Opetushallitus 2014, 123.) Liikunnan oppiaineen tulee antaa oppilaalle valmiu-

det toimia yhteiskunnassa muun muassa elinympäristön, luonnon suojelemisen ja kan-

sallisten arvojen kunnioittamista edistävästi. Opettajan tulee käyttää opetuksessaan mo-

nipuolisia työtapoja ja opetusmenetelmiä. (Issukka, Ristola, Kujala-Pönttinen, Strak, 

Jääskeläinen 1988, 137; Opetushallitus 2004, 248.)  

Liikunta liittyy yhtenä isona osa-alueena terveyteen ja sen ylläpitämiseen sekä kehittä-

miseen. Lapsille ja nuorille liikunnan merkityksiä ovat muun muassa kasvun ja kehityk-

sen tukeminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikuntataitojen oppiminen ja 

liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Koulu on yhdessä kodin kanssa vastaamassa 

liikunnan monipuolisesta järjestämisestä oppilaille. Erilaiset leikit ja pelit tuovat lapsel-

le mahdollisuuden oppia ilmaisemaan itseään ilmein, elein ja liikkuen. Vertaisryhmässä 

tapahtuvana nämä kehittävät lapsen sosiaalisia taitoja, kuten antamista ja ottamista, vuo-

ron odottamista, toisen auttamista ja yhteisten sovittujen sääntöjen noudattamista. Kas-

vuiässä olevalle lapselle säännöllinen liikunta lisää luiden tiheyttä ja paksuutta ja sen 

aktiivinen harrastaminen tuo lapselle mahdollisuuden purkaa energiaansa siihen. (Miet-

tinen 2000, 39.)  

Liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen on jo vuoden 1998 tutkimuksessa esitetty liikunta-

tuntien ja välituntien määrän lisäämistä ja järjestämällä oppilaille aktiivinen kouluympä-

ristö välineineen (Nupponen & Telama 1998, 117—120).  Huismanin (2004, 83) tutki-

muksen mukaan liikunta-aktiivisuus on suoraan riippuvainen liikuntaan kannustavasta 
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ympäristöstä ja ilmapiiristä. Koululiikunta on monellekin oppilaalle ainoa liikkumisen 

muoto, ja siten sen kehittäminen entistä monipuolisemmaksi on suotavaa. Miettisen 

mukaan liikunnan harrastaminen on lapsille ja nuorille myös tärkeä elämysten ja sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen väline (Miettinen 2000, 58).  

Suunnistus on yhdessä muiden lajien kanssa koululiikuntaan kuuluva osa-alue. Se on 

lajina monipuolinen ja sitä voi tehdä kaikkina vuodenaikoina. Suunnistus on kulkemista 

maastossa kartan pisteestä toiseen itse valittua reittiä pitkin. (Häggman, Mäkinen, Oika-

rinen 1981, 41). Sitä pidetään uimisen lisäksi yhtenä kansalaistaitona, jota miltei jokai-

nen tarvitsee päivittäin (Niemelä 1995, 175). Suunnistuksessa tarvitaan älyllistä toimin-

taa, sillä siinä ajattelu yhdistyy fyysiseen suoritukseen. Suunnistus on lajina hiipunut 

oppilaiden keskuudessa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Uudet nuorten suosion saa-

vuttaneet lajit, kuten salibandy, lumilautailu ja kuntosali ovat Telaman ym. (2002) tut-

kimuksen mukaan tulleet suunnistuksen, maastohiihdon ja luistelun tilalle. (Telama, 

Naul, Nupponen, Ryctecky, Vuolle 2002, 48—55). 

Suunnistus on minulle aina ollut laji lähellä sydäntä. Heti kävelemään opittuani, olen 

omien vanhempieni mukana kulkenut suunnistusharjoituksissa ja -kilpailuissa. Suunnis-

tus on kokemukseni mukaan perheen yhteinen harrastus, jota jokainen voi harrastaa 

taitotasonsa mukaan. Ensimmäiset kokemukset lajin parissa sain kantorinkassa van-

hempieni selässä alle kolmevuotiaana. Rastireittisuunnistusta aloin harrastaa jo kuusi-

vuotiaana ja kävin tuolloin oravapolku-nimisissä harjoituksissa, jossa taitavat ohjaajat 

saivat monipuolisilla harjoituksilla suunnistuskipinän tarttumaan. Ensimmäisen Jukolan 

viestin juoksin alaikäisenä. Alaikäisyydellä tässä valtakunnallisessa ja kuuluisassa vies-

tissä pidetään alle 16 -vuotiaita. Sieltä lähtien suunnistus on kuulunut yhtenä osana ar-

keani sekä kesällä että talvella. Kesäviikonloppuisin kierrän kilpailuja ja viikoittain ilta-

rasteja. Talvisin pidän juoksukuntoa yllä hiihtäen ja kuntosalilla käyden. Kokoajan täh-

täimessä siintää jo seuraava kausi.  Kartanlukuharjoitukset tulevaa kesää silmällä pitäen 

auttavat keskittymisharjoituksissa suunnistusajattelun ylläpitämiseen talvellakin. 

Koska suunnistus on osa minua, valitsin sen myös aiheekseni pro gradu-tutkielmaani. 

Koin tärkeäksi valita sellaisen aiheen, johon minulla on omaa aitoa kiinnostusta ja jonka 

parissa jaksan useamman kuukauden työskennellä. Pro gradu-tutkielmaani varten pidin 

satunnaisesti valitsemalleni Kuusamon kaupungin koulun 6. -luokkalaisille suunnistus-

jakson tammi-helmikuussa 2014. Perinteisen kesäsuunnistuksen sijaan valitsin talvella 
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tapahtuvan suunnistusmuodon opetukseni keskiöön. Halusin kokeilla suunnistusmuotoa, 

joka olisi mahdollisimman monelle oppilaalle vieras. Tämän opetusjakson suunnittelin 

peilaten tavoitteisiin, joita Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (Opetus-

hallitus 2004), Kuusamon kaupungin oma opetussuunnitelma ja vuoden 2016 voimaan 

astuva uusi opetussuunnitelma asettavat 6. -luokkalaisille suunnistuksen osalta. Tein 

tässä koulussa tutkimusjaksoni aikana myös syventävän harjoittelun ja siten oma roolini 

vuorotteli opettajan ja tutkijan välillä, ollen niitä myös samanaikaisesti.  

Kuusamon koulujen perusopetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuoden-

ajat, sillä talven pitkä kesto lisää talvisia liikuntamuotoja. Koska talvi on pitkä, suunnis-

tetaan mahdollisuuksien mukaan myös talvella esimerkiksi hiihtäen. (Kuusamon kau-

punki 2004, 158—168.) Tämä kohta talvisuunnistuksesta on merkitty opetussuunnitel-

maan pienellä tähdellä, joka tarkoittaa opettajan oman harkinnan mukaan tapahtuvaa 

liikuntamuotoa. Talvella voi suunnistaa esimerkiksi hiihtäen / jalan ulkona tai sisällä 

salissa. Vain opettajan mielikuvitus on rajana opetuksen toteutukselle eri ympäristöissä.  

Olen aikaisemmin keväällä 2013 selvittänyt kandidaatin tutkielmassani Kuusamon pe-

ruskoulujen luokanopettajista ainoastaan yhden pitäneen suunnistusta talvella perintei-

sen kuivan maan suunnistuksen sijaan (Heikkinen 2013). Tämä herätti mielenkiintoni 

perehtyä aiheeseen lisää, ja halusinkin kokeilla kokonaisen talvisuunnistusjakson pitä-

mistä oppilaille juuri tämän opettajan luokassa. Tämän luokan oppilaille oli edeltävänä 

syksynä pidetty kattava suunnistusjakso, joten oletukseni mukaan heidän taitotasonsa 

tuli yltää ikäluokalle asetettuihin tavoitteisiin. Talvella pitämäni suunnistusjakso ei on-

nistuakseen tarvitse isoja valmisteluja. Jokaisesta pitämästäni harjoituksesta olen laati-

nut tuntisuunnitelmat, joita opettajat voivat opetuksessaan hyödyntää myös sulan maan 

aikaan suunnistusta opettaessaan. Pohdin lopuksi omaa opettajuuttani suunnistusjakson 

aikana ja käyn läpi niitä kehitysesityksiä opetusjaksosta, joissa koin olleen parantamisen 

varaa. Muut aiheesta kiinnostuneet opettajat voivat poimia ideoita tästä tutkimuksesta 

omaan opetukseensa niin halutessaan.  

Mielestäni tutkimus on ajankohtainen, sillä juuri on julkaistu uusi opetussuunnitelma. 

Liikuntatuntien viikkomäärä on keskimäärin kaksi tuntia viikossa ja se on muihin oppi-

aineisiin nähden vähäinen. Talvisten lajien osuus kaikista liikuntalajeista on myös mel-

ko suppea. Talvisia lajeja opetussuunnitelman mukaan ovat ulkona tapahtuvat hiihto ja 
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luistelu, ja sisällä tapahtuvia ovatkin muut liikuntalajit, kuten voimistelu, musiikkilii-

kunta, tanssi, pallopelit ja uinti (Opetushallitus 2004, 248—249).  

Haluan tällä tutkimuksellani rohkaista myös muita opettajia pitämään suunnistusta pe-

rinteistä poiketen myös talvella, sillä sen valmistelut eivät paljoakaan poikkea sulan 

maan ajan valmisteluista. Se tuo perinteisiin talviliikuntalajeihin (luistelu/hiihto) myös 

ehkä odotettuakin vaihtelua samalla monipuolistaen niiden toteuttamista. Opettajien 

välinen yhteistyö suunnistusjakson suunnittelulle ja toteutukselle on suotavaa, sillä se 

vaatii kuitenkin pieniä ponnisteluja aikataulutuksineen. Näinhän opettajat toimivat su-

lankin maan aikaan, joten talvella opetettava jakso on oletettavasti neuvoteltavissa yh-

teistuumin. Yhteistyö tekee työstä mielekkäämpää ja se auttaa lukuisten tutkimusten 

mukaan opettajia jaksamaan paremmin työssään (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 

2013, 553). 

Kun suunnistus yhdistetään esimerkiksi hiihtoon, voi se tuoda monelle oppilaalle miel-

lyttävän lisämausteen lajiin. Tällöin jopa ne nopeimmat ja taitavimmat saavat älyllistä 

haastetta suoritukselleen. Kun taas oppilaille, joille koulussa tapahtuva hiihto on vas-

tenmielistä, voivat he saada onnistumisen kokemuksia ajattelun yhdistämisellä lajiin, 

jossa motoristen taitojen lisäksi älyllä on oma merkityksensä. Eteläisen Suomen viime 

vuosien vähäiset lumitilanteet hankaloittavat perinteisiä talvilajeja, kuten hiihtoa ja luis-

telua. Suunnistuksen ottaminen talvisten lajien yhteyteen monipuolistaa opettajan teke-

mää liikunnan oppiaineen vuosisuunnitelmaa. Talvisuunnistus onnistuu vaivatta myös 

ilman lunta, suksia ja jopa ilman ajantasaista suunnistuskarttaa.  

Opettaja voi integroida liikuntaa muihin oppiaineisiin omaa mielikuvitustaan käyttäen. 

Pienet liikuntatuokiot kesken tuntien ovat maailmalla tehtyjen tutkimusten mukaan li-

sänneet oppilaiden koulumenestystä. Maedan & Randallin (2003) tekemän tutkimuksen 

mukaan viiden minuutin taukojumppa kesken oppitunnin edesauttoi oppilaiden keskit-

tymistä ja menestymistä matematiikan tunnilla myönteisesti (Maeda ja Randall, 2003, 

14—22). Samalla linjalla olivat myös Ulrich ja Swalm (2007). Heidän tutkimuksen mu-

kaan viidesluokkalaisten päivittäiset oppituntien sisäiset liikuntatuokiot kehittivät luke-

misen ymmärtämistä ja siten olivat positiivisesti toimivia (Ulrich & Swalm 2007, 

1035—1041). Yhtenä suunnistusjaksoon kuuluvana harjoituksena kokeilinkin oppitun-

nin sisällä tapahtuvaa kymmenen minuutin pituista sprinttiharjoitusta ja sen vaikutukset 

keskittymiseen ja luokassa jaksamiseen olivat heti nähtävissä. Suomessa näiden liikun-
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tatuokioiden yhteyttä koulumenestykseen ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu (Jaakkola 

ym. 2013, 266).  

Tutkielmani jakaantuu johdannon lisäksi kuuteen päälukuun. Toisessa luvussa käsittelen 

suunnistuksen peruskäsitteitä ja lajitietoja. Esittelen lyhyesti lajille ominaisia käsitteitä, 

joita 6. luokkalaisen oletettavaan suunnistustaitoon Perusopetuksen opetussuunnitelman 

2004 mukaan kuuluu. Kolmannessa luvussa tuon esille koulusuunnistuksen perusteita 

yhtenä koululiikuntalajina. Valtakunnalliset opetussuunnitelmat vuosilta 1994, 2004 ja 

2016 voimaan astuva uusi opetussuunnitelma ovat tämän luvun keskiössä. Käsittelen 

myös elektronisen leimausjärjestelmän käyttöä yleisesti ja lisämausteena omassa ope-

tuksessani. Neljäs tutkielmani luku käsittelee näitä opetussuunnitelmassa vuosikymme-

niä sijanneita tavoitealueita; fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakyvyn tavoitetta. 

Viidennessä luvussa esittelen tutkimukseni toteuttamisen menetelmineen ja kuudes luku 

kertoo saamani tulokset tarinana. Kuudes luku (johtopäätökset ja pohdinta) kattaa saa-

mani tulokset yhteenvetona pohtien niiden merkityksiä minulle tutkivana opettajana ja 

tulevaisuuden opettajia hyödyntäen. 

Tutkimukseni on etnografinen tutkimus, jossa osan aineistosta kerään design-

perustaiselle tutkimukselle olennaisilla tutkimusmenetelmillä. Desing-tutkimukselle on 

olennaista sen eteneminen sykleittäin. Jokainen sykli etenee vaiheittain: suunnittelu (de-

sign), toteutus (enactment), analyysi (analysis) ja uudelleen suunnittelu (redesing). (The 

Design-Based Research Collective 2003, 5.) Etnografia tähtää tutkittavan kohteen ko-

konaisvaltaiseen toiminnan hahmottamiseen ja monipuoliseen havainnointiin. Tämä 

havainnointi tapahtuu tutkittavien omassa ympäristössään arjen omaisessa vuorovaiku-

tuksessa ja sitä pidetään aikaa vievänä tutkimusmenetelmänä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

81). Sille on tyypillistä kolmivaiheinen kenttätyö, jonka avulla tutkija pääsee osalliseksi 

tutkittavan yhteisön kanssa. Se, miten tutkijan tulee suhtautua kentän tapahtumiin, py-

syäkö ulkopuolisena vai ottaa niihin kantaa, on tutkijan itsensä päätettävissä (Eskola & 

Suoranta 2008, 17). Aineistoni on viisivaiheinen ja se koostuu kenttämuistiinpanojen 

lisäksi oppilaille tekemästäni alkukartoituksesta ja loppukyselystä. Pitämissäni kolmes-

sa eri suunnistusharjoituksessa toimin samanaikaisesti sekä opettajana että tutkijana, ja 

siten saamani kenttämuistiinpanot ovat syntyneet joko harjoitusten aikana tai välittö-

mästi niiden jälkeen.  
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2 SUUNNISTUKSEN LAJITIEDOT 

 

2.1 Suunnistuksen perusvälineet ja niiden käyttö 

 

Suunnistuksessa käytettäviä perusvälineitä ovat kartta ja kompassi. Näillä välineillä 

suunnistaminen paikasta toiseen onnistuu, jos vain suunnistajalla on edes jonkin verran 

suunnistustaitoa (Savolainen, Lakanen, Hernelahti 2009, 3). Kun suunnistajalla on kart-

ta ja kompassi hallussaan, on mahdollista mennä alueille, jotka ovat merkittyjen reittien 

ulkopuolella (Lavine 1992, 35). Kun suunnistetaan maastossa rastipisteitä kiertäen, tar-

vitsee suunnistaja nykyään mukaansa myös elektronisen Emit—leimasimen, joka on 

lähes kokonaan korvannut perinteisen pihtileimasimen. Mukavaksi suunnistamisen te-

kee oikeanlainen suunnistusasu, vettähylkivä ja ohutkankainen. Kuivalla säällä tavalli-

set, ihoa peittävät lenkkivaatteet käyvät hyvin. Ihon peittäminen estää naarmuuntumisen 

ja punkkitartunnat. Suunnistusjalkineiden valinnassa kannattaa ennakoida maastonmuo-

toja. Kumisaappailla jalat pysyvät kuivina, mutta ne voivat olla hyvinkin liukkaat kalli-

oisella maaperällä. Lenkkitossut voiva venyä sateella ja ovat siten epämukavat jalassa. 

Jos suunnistusta harrastaa enemmänkin, kannattaa hankkia nappulapohjaiset suunnis-

tuskengät, joiden kastuminen ei hidasta menoa. Kartta tarvitsee karttamuovin, jotta sen 

lukeminen onnistuu sateisellakin säällä tai kostean ojan ylityksen jälkeen. (Savolainen 

ym. 2009, 96—100.) 

 

Kartta—suunnistuksen aapinen 

Kartta on suunnistuksen tärkein väline. Jotta suunnistaja hyötyisi kartasta, hänen tulee 

osata tulkita sitä oikein. Kartta on pienennetty ilmakuva jostakin tietystä maaston koh-

dasta ja se kuinka paljon se on suhteessa pienempi, kertoo kartasta löytyvä mittakaa-

va—merkintä (Häggman ym. 1981, 46). Mittakaava ilmaisee kartalta mitatun ja vastaa-

van maastoetäisyyden suhdeluvun (Miettinen 2003, 61).  
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Savolainen ym. (2009) luettelevat erilaisiksi kartoiksi muun muassa suunnistuskarttoja, 

maantiekarttoja, peruskarttoja ja ulkoilukarttoja. Näissä kaikissa on yhteisenä se omi-

naisuus, että ne on tehty kolmiulotteisesta ilmakuvasta tai aiemmin jo tehdystä kartasta. 

Karttaan merkitään oleelliset asiat sille alueelle, jota kartta kuvaa. Ne, mitkä ovat oleel-

lisia, määrittää kartantekijä omalla tulkinnallaan ja käsialallaan. Kartantekijöitä kutsu-

taan kartoittajiksi, ja heidän työtänsä ohjaavat Kansainvälisen Suunnistusliiton ohjeet 

(Savolainen ym. 2009, 40). Jokaisella karttatyypillä on oma mittakaavansa, joka löytyy 

kartan reunasta painettuna (Savolainen ym. 2009, 38—39; Miettinen 2003, 57). Kartan 

käyttötarkoitus määrittää sen sisällön. Mitä pienempää mittakaavaa kartassa käytetään, 

sitä yleisempää on sen käyttötarkoitus yleisine tietoineen. (Mäkinen ym. 1981, 28.)  

Tavallisessa suunnistuskartassa käytetään yleensä mittakaavana 1:10 000, joka luetaan 

”yhden suhde kymmeneentuhanteen”. Tällaisen ”kymppitonnin” kartan mittakaavan 

mukaan 1 cm kartalla vastaa siis 10 000 cm luonnossa, eli 100 metriä. Lasten suunnis-

tuskartoissa ja koulujen opetuskartoissa käytetään usein suurempaa mittakaavaa; 1:5 

000, jonka mukaan 1 cm kartalla vastaa luonnossa 5 000 cm, eli 50 metriä. Maalaisjär-

jellä ajateltuna; kun ottaa mittakaavan jälkimmäisestä numerosarjasta kaksi viimeistä 

nollaa pois, saa matkan metreinä ja on helppo muistaa ja ymmärtää. 

 

Suunnistuskartan värit ja muut merkinnät 

Suunnistusta varten laaditussa kartassa on suunnistamisen kannalta oleellista tietoa, ja 

se on tehty täydentämällä peruskarttaa uudella ilmakuvalla ja maastokartoituksella. 

Maastokartoituksella tarkoitetaan metsän läpikäyntiä jalan kaikki karttaan merkityksel-

linen merkkaamalla. Vuonna 1977 Kansainvälinen Suunnistusliitto (IFO) on määritellyt 

karttamerkit ja ohjeet, joita kartoittajan tulee noudattaa. (Häggman ym. 1981, 51, 58, 

93.) 

Suunnistuskartan eri värit kertovat yleistietoa maaston tai maastossa olevan kohteen 

luonteesta. Kartan perusväri on valkoinen, ja se tarkoittaa normaalia eli helppokulkuista 

metsää. Muita suunnistuskartasta löytyviä värejä ovat musta, harmaa, keltainen, sininen, 

vihreä ja ruskea. Seuraavassa taulukossa ovat näiden värien sanomat: 
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Taulukko 1: Kartan värien sanomat 
Musta Ihmisen aikaansaannokset, kuten raken-

nukset, tiet, polut ja erikoiskohteet  

Lisäksi kivet ja jyrkänteet 

Harmaa Avokallio ja rakennusten katokset 

Keltainen Avoimet alueet, kuten pellot ja hakkuu-
alueet 

Sininen Järvet, suot, lammet, joet, ojat ja lähteet. 

Valkoinen Helppokulkuinen, tavallinen metsä 

Vihreä Kulkukelpoisuutta hidastava tiheä kasvil-
lisuus, huonopohjainen maasto, puut ja 
pensaat 

Ruskea Maanpinnan erilaiset muodot, kuten 
korkeuskäyrät ja kumpareet 
Hiekka ja asfalttipinnat 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 

 

Näiden varsinaisten värien lisäksi suunnistuskartasta löytyy erilaisia ratamerkintöjä, 

jotka kuvataan purppuralla värillä. Tällaisia merkintöjä ovat tasakylkinen lähtökolmio 

(K-piste), rastiympyrät, kaksoismaaliympyrä, rastien väliset viivat ja kielletyt alueet. 

Kielletty alue merkitään pystyviivoilla. (Savolainen ym. 2009, 42—43, 58—59.) 

 

 

Kuva 1: Rata kokonaisuudessaan 
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(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content54C7EF) 

Hiihtosuunnistuksessa kartan värit poikkeavat hieman kesäsuunnistuskartasta. Latu-

urat, joita metsään on ajettu, merkitään vihreällä viivalla. Mitä paksumpi viiva, sitä le-

veämpi ja parempikulkuisempi ura on. Hiihtosuunnistuksessa eteneminen tapahtuu vain 

näitä ajettuja reittejä pitkin. Hiihtosuunnistuskartassa ei ole merkittyinä moniakaan 

maastoon kuuluvia merkkejä, sillä lumen alta ne eivät näy. Kaikki, mikä lumen pinnan 

yläpuolelle tulee näkyviin, on kuitenkin merkitty. 

Kuva 2: Hiihtosuunnistuskartta 

(http://www.ssl.fi/ssl/sslwww.nsf/0/8B0C084AC134F6E7C2257690005A0A1E/$FILE/

HISU-malli.jpg)  

 

Karttamerkit 

Kartasta löytyviä karttamerkkejä on hyvin runsaasti ja niitä ei tarvitse osata ulkoa ennen 

suunnistamaan lähtemistä. Kokemuksen karttuessa suunnistaja oppii havainnoimaan 

maastoa ja tunnistamaan karttamerkin ja sitä vastaavan kohteen maastosta. Tärkeämpää 

karttamerkkien ulkoa opettelulle olisikin kartasta löytyvien värien merkitysten selvittä-

minen, kuten esimerkiksi sinisen kuvaaminen aina vettä. Kartan värit on pyritty valit-
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semaan siten, että ne kuvaisivat mahdollisimman hyvin luonnon värejä (Miettinen 2003, 

69).  

 
Kuva 3: Yleisimpiä karttamerkkejä opetuksessa 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content43E2B5) 

 

Savolaisen ym. (2009) mukaan mustista merkeistä olisi helpoin aloittaa aloittelevan 

suunnistajan merkkien opetteleminen, sillä ne kuvaavat muun muassa ihmisen tekemiä 

rakenteita, teitä, polkuja, kiviä ja jyrkänteitä. Mustaan liittyy läheisesti harmaa väri, joka 

kuvaa avokallioalueita.  

 
Kuva 4: Mustalla kuvataan ihmisen tekemiä, kuten rakennuksia 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 
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Mustan ja harmaan jälkeen olisi hyvä opetella keltaisella värillä merkittyjä alueita, jotka 

viittaavat valoon eli avoimuuteen. Pellot ja hakkuualueet merkitään keltaisella. Mitä 

tummempi keltainen väri on sitä avonaisempi alue on. (Savolainen ym. 2009, 43—49.)  

 
Kuva 5: Hakkuu vasemmalla ja pelto oikealla puolella tietä 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 

 

Sininen väri kuvaa vettä. Hyvänä sääntönä on: mitä tummempi sininen, sitä enempi 

kengät kastuvat. Sinisellä merkitään myös veteen liittyviä yksittäisiä merkkejä, kuten 

kaivo, vesikuoppa tai lähde.  

 
Kuva 6: Sininen kuvaa aina vettä 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 

 

Kartasta löytyvä vihreä väri viittaa kasvillisuuteen ja sen määrään. Tavallinen, helppo-

kulkuinen metsä kuvataan valkoisella värillä, mutta tavallisen metsän muuttuessa vai-
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keakulkuisemmaksi kasvillisuuden vuoksi, kuvataan se vihreällä. Tässä pätee sama kuin 

sinisen veden kanssa, mitä tummempi, sitä hankalampi tai hitaampi sen läpi on kulkea.  

 
Kuva 7: Valkoinen, tavallinen metsä  

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 

 

 
Kuva 8: Vihreä, vaikeakulkuinen metsä 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 

 

Ruskea väri kertoo maanpinnan muodoista ja sen opettelu on väreistä kaikista haasteel-

lisin. Suunnistuskartta on täynnä ruskeaa viivastoa, jota kutsutaan korkeuskäyräksi. 

Korkeuskäyrät tekevät karttakuvasta kolmiulotteisen, sillä ne kertovat suunnistajalle 

kuinka korkealla tai matalalla hän on. (Miettinen 2003, 80.) Suunnistuskartan reunassa 

oleva painatus kertoo käyrävälin, eli sen kuinka monta metriä kahden käyrän väli on. 

Tavallisin suunnistuskartan käyräväli on 2,5 tai 5 metriä, joka merkitään karttaan mitta-

kaavan alapuolelle. Tällöin suunnistaja tietää kuinka monta metriä käyrien väliin jää. 

Korkeuskäyrien lisäksi kartassa on muitakin ruskeita katkonaisia ja lyhyitä viivoja. Näi-
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tä viivoja kutsutaan apukäyriksi ja ne kertovat vieläkin tarkemmin maanpinnanmuodos-

ta korkeuskäyrän apuna. Ruskealla värillä löytyvät kartasta myös muun muassa kuopat, 

supat ja muurahaispesät. (Savolainen ym. 2009, 50—57.)  

Korkeuskäyriä opetellessa on hyvä käyttää jotakin konkreettista esinettä mallintamassa 

käyrävälejä. Hyviä apuvälineitä ovat esimerkiksi renkaat, joita voi pinota päällekkäin. 

Rantala (2006) kutsuu artefaktiksi sellaista esinettä, joka ei sinänsä ole oppimisen kohde 

vaan toimii välineenä oppimiselle (Rantala 2006, 107).  

 
Kuva 9: Ruskeat merkinnät kartassa 

(http://www.olekartalla.fi/ssl/olekartalla.nsf/sp?Open&cid=content5B236D) 

Karttaan kannattaa aina tutustua hyvissä ajoin ennen maastoon lähtöä. Siitä löytyy pal-

jon muutakin kuin edellä käsitellyt värit karttamerkkeineen. Mittakaavan ja käyrävälilu-

keman lisäksi kartalta löytyy nimi, joka yleensä viittaa kartalta löytyvään keskeiseen 

paikkaan. Kartasta löytyy myös kartan tekijänoikeiden omistaja, joka usein on kartoitus-

työstä vastannut suunnistusseura. Kartoituksen tekijä, ajankohta, mahdolliset suunnis-

tuskartan päivitykset, pohja—aineisto, piirtäminen ja tulostus tulee myös olla mainittu-

na kartan reunassa.  Suunnistuskartasta löytyvät tekstit tulee olla sijoitettuna oikeinpäin 

pohjoiseteläsuunnassa. Hyvänä muistisääntönä on tekstien yläreunan sijaitseminen aina 

pohjoisessa. Kartan pohjalla näkyvät säännölliset pystyviivat eli suunnanottoviivat hel-

pottavat kompassin käyttöä suunnistaessa, koska ne on suunnattu magneettisesti pohjoi-

seen (Savolainen ym. 2009, 40—42). 

 

Kompassi 

Kompassi on suunnistuksessa ja suunnan säilytyksessä ehdoton apulainen. Sen avulla 

suunnistaja saa kartan maaston mukaisesti oikein päin kompassissa olevan pohjois-



17 
 

neulan avulla vertaamalla sitä kartan pohjalla oleviin suunnanottonuoliin. Kun suunnis-

taja tietää tarkan olinpaikkansa, hän voi kompassin avulla ottaa suunnan määränpäähän-

sä, kuten esimerkiksi seuraavalle rastille.  

Miten suunta sitten otetaan? Kompassin syrjä asetetaan viivalle, jota pitkin suunnistaja 

haluaa edetä määränpäähänsä. Seuraavaksi kompassissa oleva neulasrasian hahlo asete-

taan karttapohjoiseen päin, jonka jälkeen kompassi asetetaan suunnistajan rinnalle vaa-

kaan ja käännytään sen verran, että pohjoisnuoli osuu hahloon. Suunta, mihin tulee läh-

teä, kertoo kompassin suuntaneula, joka on samansuuntainen syrjän kanssa, joka asetet-

tiin haluttuun suuntaan aluksi. Suunnan säilytyksen kannalta on tärkeää, että maastossa 

eteneminen tapahtuu välietappien kautta. Tällaisia välietappeja voivat olla esimerkiksi 

korkeat puut, pellon kulmat tai vaikka ojan pää. (Häggman 1981, 71—72.) Harvoin 

suunnassa kulkeminen tapahtuu juuri tätä otettua suuntaa pitkin, sillä maastossa voi tul-

la vastaan kierrettäviä esteitä tai maastonkohtia, kuten iso mäki tai vesistö (Miettinen 

2003, 36). 

 
Kuva 10: Kompassin osat 

(http://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/varusteet/) 

 

Elektroninen Emit-leimasin 

Emit—leimasinta käytetään entisen pihtileimasin sijasta. Kun suunnistaja lähtee maas-

toon, hän nollaa oman Emit—leimasimensa edellisen suunnistuskerran leimaustiedois-

ta. Nollauksen yhteydessä Emit—kortin sisäinen kello lähtee käyntiin ja suunnistajan 
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aika lähtee liikkeelle. Jokaisella rastilla suunnistaja löytää muovisen leimauslaitteen 

jossa Emit—leimasinta käytetään. Laite rekisteröi leimaamisen eli rastilla käynnin ja 

tallettaa leimausajan (Savolainen ym. 2009, 100—101). Maaliin tultuaan suunnistaja 

leimaa maalileimasinta ja saa kierretylle radalleen kokonaisajan ja tiedon hyväksytystä 

suorituksesta. Myös rastiväliajat on mahdollista saada maalissa omaa leimasinta näyttä-

en. Tämä elektroninen leimausjärjestelmä on mahdollistanut reittihärvelin olemassaolon 

ja sen seuraamisen Internetistä. Reittihärvelillä tarkoitetaan piirturi-työkalua. Kun suun-

nistaja leimaa rastilla, hänen väliaikansa on jokaisen reittihärveliä seuraavan näkyvillä. 

Sen avulla suunnistajan reitti piirtyy radalle joko automaattisesti tai sen voi halutessaan 

käsin piirtää piirturi-työkalulla joko omaksi tai muiden iloksi. 

 
Kuva 11: Elektroninen Emit-leimasin 

(http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/11/Emit-kortti.jpg) 

Nykyteknologia tuo suunnistuksen opettamisen ja oppimisen mielekkääksi ja moti-

voivaksi, sillä reittihärvelit ovat yleistyneet myös opetuskäytössä. Reittihärveli syntyi 

orimattilaisen Jarkko Ryypön ideoimana ja on nyt käytössä jo yli 20 maassa. Sen poh-

jalla on Emit-leimasimen hyötykäyttö. Reittihärveli mahdollistaa suunnistukselle tek-

niikan hyväksikäytön ja tuo tähän hienoon lajiin lisämausteen (Savolainen ym. 2009, 

24—25). Kouluissa näitä reittihärveleitä ei kuitenkaan ole käytössä resurssipulan vuok-

si. Jos kouluissa olisi elektroniset Emit—leimasimet vanhojen pihtileimasimien sijaan, 

myös reittihärvelin käyttö olisi mahdollista ja toisi varmastikin monelle aloittelevalle 

suunnistajalle lisäintoa suunnistuksen opetteluun.  

 

2.2 Suunnistuksen eri muodot ja onnistuminen eri vuodenaikoina 

 

Suunnistus on lajina monipuolinen ja sen harrastaminen sopii monen ikäiselle.  Se voi 

antaa onnistumisen kokemuksia myös niille, jotka eivät ole liikunnallisesti lahjakkaita. 

Suunnistus kasvattaa ihmistä itsenäisiin ratkaisuihin ja päätöksentekoon, ja siinä oppii 
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jäsentämään ajatuksia ja luomaan mielikuvia. (Kangasniemi ym. 2009, 23.) Suunnistuk-

sessa yhdistyvät haasteelliset tehtävät, liikunta ja luonto—yhdessä (Karvanen 2001, 4). 

Suunnistusta on harrastettu kautta aikojen, sillä jo maantieteellisten löytöretkien ja sota-

retkien aikaan on paikasta toiseen suunnistettu. Kiinalaiset keksivät kompassin autta-

maan suunnassa kulkemista jo ajanlaskumme alkuaikoina ja tätä hyötyvälinettä hyö-

dynnetään edelleenkin. Ensimmäinen yleinen suunnistuskilpailu järjestettiin Norjassa 

vuonna 1897, jonka jälkeen muissakin pohjoismaissa laji levisi nopeasti. Suomessa en-

simmäinen järjestetty suunnistustapahtuma oli vuonna 1904 hiihtosuunnistusviesti ni-

meltään Helsinki-Porvoo. Tämä kilpailu käytiin neljän hengen joukkuein. Kesäsuunnis-

tusta alettiin Suomessa harrastaa kilpailumielessä vasta 1923, jolloin Kauniaisissa jär-

jestettiin ensimmäiset suunnistuskilpailut. Vielä tänä päivänäkin järjestettävä Jukolan 

viesti sai ensimmäiset juoksijansa 1949, jolloin seitsenmiehinen viesti juostiin yhteensä 

77 kilometrin pituisena. Ensimmäinen naisten Venlojen viesti järjestettiin vuonna 1978 

(Suomen Suunnistusliitto, www.ssl.fi) Suunnistus on laji, jota koko perhe voi harrastaa 

yhdessä (Mäkinen, Nieminen & Ruusukallio 1981, 16). 

Kärkkäinen ja Pääkkönen määrittelevät suunnistajan perusominaisuudet kolmeen osate-

kijään; fyysisiin suoritustekijöihin, suunnistustaidollisiin suoritustekijöihin ja psyykki-

siin suoritustekijöihin. Fyysisillä he tarkoittavat suunnistajan peruskuntoa, ja muun mu-

assa siihen sisältyvää nopeutta tai kestävyyttä. Suunnistustaidolliset suoritustekijät pitä-

vät sisällään taidon hallita suunnistuksessa käytettäviä välineitä, kuten karttaa ja kom-

passia, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Psyykkisestä suorituskyvystä puhuttaessa 

esille nousee suunnistajan taito hallita stressitilannetta, jotta lopputulos on mahdolli-

simman hyvä fyysiset ja suunnistustaidolliset valmiudet huomioon ottaen. (Kärkkäi-

nen&Pääkkönen 1986, 11.)  

Perusvälineiden lisäksi suunnistaja tarvitsee mukaansa taidollista toimintaa ohjaavat 

sisäiset mallit. Nämä sisäiset mallit Nikulainen (1994) jakaa suunnitelmaan, ennakoin-

tiin ja havainnointiin. Suunnitelman tekemiseen sisältyy suunnistajan itsensä tekemä 

reitinvalinta rastilta toiselle hänelle suotuisalla tavalla. Ennakointi käsitetään suunnista-

jan taidoksi lukea karttaa ja ennakoida tulevia maastonkohtia. Havainnoinnissa suunnis-

tajalle avautuu uusi näkökenttä, sillä hän pitää oman liikkumisensa tilanteen tasalla seu-

raamalla etenemistään kartasta. Nämä edellä mainitut ajatusmallit ohjaavat suunnistajan 

kartanlukua ja vaikuttavat samalla myös keskittymiseen. Kun suunnistaja hallitsee omaa 
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keskittymistään, hänen suunnistusajatuksensa on ajan tasalla ja ajattelu toimii maaston 

ja kartan välisessä vuorovaikutuksessa. Jos keskittyminen herpaantuu, voi suunnistaja 

tehdä huolimattomuusvirheen, eli nk. pummin menettämällä suunnistusajatuksensa. 

(Nikulainen 1994, 37—42.)  

Suunnistajan psyykkinen toimintakyky vaikuttaa suunnistussuoritukseen ja sen on olta-

va katkeamaton, eli tyhjää hetkeä ajatuksellisesti ei saa olla. Oman suunnistusajatuksen 

luominen eli suunnistuksen sisällön oivaltaminen on pitkä ja työläs prosessi (Kärkkäi-

nen&Pääkkönen 1986, 74). Suunnitelman, ennakoinnin ja havainnoinnin keinoja on 

hyvä harjoittaa ilman maastoon menemistä karttoja tarkastelemalla. Karttojen tarkastelu 

kehittää suunnistusajatusta ja kykyä hahmottaa niistä oleellisimmat asiat. Myös kuvat 

erilaisista maastoista voivat auttaa suunnistusajattelun kehittymistä (Savolainen ym. 

2009, 65, 145). Nikulainen (1994, 74—75) pitää päivittäisiä toistoja ja mielikuvaharjoi-

tuksia suunnistusajattelun kehittymisen edellytyksenä. 

Jotta suunnistaja onnistuu suunnistussuorituksessaan, tarvitsee hän sekä suunnistukseen 

tarvittavia välineitä että suunnistusajattelua suoritukseensa. Kun suunnistaja lukee kart-

taa ajatuksen kanssa, hän havainnoi kartan ja maaston vastaavuutta tunnistamalla kart-

tamerkkejä maastosta. Hän ennakoi tulevaa maastoa miettien miltä tuo paikka voisi 

näyttää kartan perusteella tietyssä maaston kohdassa. Kartan perusteella tehtyä mieliku-

vaa maastosta kutsutaan karttakuvaksi. Reitinvalinta rastilta toiselle tehdään karttakuvan 

perusteella ja eteneminen tapahtuu oleellisten pisteiden kautta, esimerkiksi suuria mäkiä 

välttämällä (Nikulainen, Vartiainen, Salmi, Minkkinen, Laaksonen & Inkeri 1995, 3—

15.) Karttakuva kehittyy kokemuksen kautta. Aloitteleva suunnistaja hahmottaa aluksi 

helpommin mustat rakennukset, siniset ojat, keltaiset pellot ja myöhemmin kokemuksen 

karttuessa pystytään havainnoimaan myös korkeuskäyrät ja korkeuserot. Kun kokemus-

ta karttuu, myös kartanlukutaito kehittyy ja kartalta opitaan hahmottamaan se olennai-

nen ja suunnistajalle merkittävä tieto. Epäoleellisemmat ja vähemmän tärkeät asiat jää-

vät taustalle. (Savolainen ym. 2009, 70.) 

Jokainen suunnistaja etenee maastossa omaa vauhtiaan. Matkan rastilta toiselle tai pis-

teestä toiseen voi helposti mitata omalla askelparilla, jonka käyttäminen mittana syntyy 

kokemuksen kautta. Askelpari mitataan tavallisesti sadan metrin matkalta, jonka seura-

uksena suunnistaja tietää jatkossa kuinka monta askelparia hän tarvitsee tämän matkan 

kulkemiseen. Askelparien määrä riippuu suunnistajan koosta ja vauhdista, jolla hän 
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liikkuu. Tämä jokaisen oma mittaväline toimii suunnistusajattelun tukena ja kertoo sen, 

jos on tultu liian pitkälle vai vieläkö on matkaa jäljellä. Se on myös hyvä tuki suunnassa 

kulkemiselle ja kartanluvulle. (Nikulainen ym. 1995, 32—36.)  

Suunnistus ei aina tarkoita liikkumista metsässä, vaan muun muassa myös maantiellä 

autoilevan tulee osata lukea karttaa eli suunnistaa. Lajina se tarjoaa eritasoisia haasteita 

jokaiselle sitä harrastavalle, sekä kilpailijalle että kuntosuunnistajalle. Harrastuksena se 

ei vaadi suurempia investointeja ja se onnistuu kaikkina vuodenaikoina. Suunnistukses-

ta tekee mielekästä sen vaihtelevuus, sillä jokainen suunnistuskerta on ainutlaatuinen ja 

erilainen. Fyysisen suorituksen lisäksi suunnistus tarjoaa harrastajalleen älyllisiä haas-

teita, sillä on tehtävä reitinvalintoja pohtien ja samalla on tutkittava ympäristöä ja sen 

vaihtelevuutta. (Savolainen ym. 2009, 13—15, 31.) Suunnistuksen perustaidot jaetaan 

usein kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan reitinvalinta tulkiten 

edessä olevaa karttaa. Toinen vaihe on haastavampi, kun suunnitelma toteutetaan. Kar-

tanluku, suunnassa kulkeminen ja matkanmittaus ovat taitoja, jotka yhdistyvät tässä 

vaiheessa. (Mäkinen ym. 1981, 57—58.) 

Suunnistaa voi jokaisena Suomen neljänä vuodenaikana. Savolainen ym. (2009) loke-

roivat Suomen Suunnistusliiton mukaisesti suunnistuksen neljään: (kesä)suunnistus, 

hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja tarkkuussuunnistus. Jokaisessa lajissa perusajatuk-

sena on kartan avulla tapahtuva suunnitelmallinen eteneminen maastossa, vaikkakin 

tapa liikkua vaihtelee lajeittain. (Savolainen ym. 2009, 31.) Suunnistus etenee lähtöpis-

teestä (K-piste) maaliin karttaan merkittyjen rastipisteiden kautta. Rasti-pisteeltä suun-

nistaja löytää oranssi-valkoisen rastilipun ja saa varmistuksen sille, että löydetty paikka 

on oikea. Suunnistustehtäviä voidaan tehdä pareittain, pienissä ryhmissä tai yhteisesti 

retkeillen. Kaikki harjoitteet on helppo muokata eri taitoisille oppijoille ja sama harjoite 

toimii niin aloittelevalla kuin kokeneemmallakin suunnistajalla. (Kangasniemi ym. 

2009, 23.) 

 

Kesäsuunnistus 

Suunnistusta, joka tapahtuu sulan maan aikana, kutsutaan Savolaisen ym. (2009) mu-

kaan kesäsuunnistukseksi. Suunnistus on kansainvälinen laji, ja siinä käytettävät kart-

tamerkit ovat samanlaisia eri puolilla maailmaa (Savolainen ym. 2009, 35). Perusedelly-

tyksenä suunnistukselle ovat kartta ja metsä eli maasto. Vaikka maastotyypit ja kartat 
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eroavat toisistaan monella tapaa, suunnistuksen perusidea on silti sama: edetä rastivälit 

mahdollisimman nopeasti ja löytää rastit numerojärjestyksessä sujuvasti. (Savolainen 

ym. 2009, 35.) Suunnistus on laji, jossa voi kokoajan kehittää itseään ja omia taitojaan. 

 

Hiihtosuunnistus 

Hiihtosuunnistus tapahtuu samassa metsässä kuin kesäsuunnistus, mutta välineet ovat 

hieman erit. Kilpahiihtosuunnistukseen tarvitaan kartan ja kompassin lisäksi sukset, 

sauvat ja karttateline. Karttateline kiinnitetään rinnan kohdalle, jossa karttaa on mahdol-

lista pyörittää maaston suuntaisesti jättäen kuitenkin kädet vapaiksi hiihtämistä varten. 

(Juutilainen 1991, 22, 27—28; Savolainen ym. 31.) Hiihtosuunnistuskarttaan merkitään 

vihreällä värillä moottorikelkoilla tehdyt erilevyiset ja eritasoiset latu—urat, joita pitkin 

hiihtäminen rastilta toiselle tapahtuu.  

Hiihtosuunnistusradalla on vähemmän rasteja ja rastivälit ovat pitemmät kuin kesäsuun-

nistuskartassa. Pitkien rastivälien ansiosta se tarjoaa useita eri reitinvalintamahdolli-

suuksia erilaisia kulku-uria pitkin. (Mäkinen ym. 1981, 75.) Moottorikelkkojen käytön 

yleistyminen on tuonut hiihtosuunnistukselle laajemmat ja monipuolisemmat reitinva-

lintamahdollisuudet entisten pelkkien tienpohjien käyttämisen ja umpihankihiihdon li-

säksi. Hiihtosuunnistuksessa käytettävä hiihtotapa on vapaa. Kartta, jota hiihtosuunnis-

tuksessa käytetään, tulee olla selkeälukuinen, jotta sen lukeminen onnistuu hiihtovauh-

dissa. (Juutilainen 1991, 15—17; Savolainen ym. 2009, 31.) Hiihtosuunnistusta harras-

tetaan niissä maissa, joissa olosuhteet ovat suotuisat pohjoismaisten hiihtolajien harras-

tamiselle ja sen harrastajamäärät nousevat tutkimusten mukaan vuosittain (Juutilainen 

1991, 62).  

 

Pyöräsuunnistus 

Pyöräsuunnistuksessa eteneminen tapahtuu karttaan merkittyjen polkujen ja teiden kaut-

ta pyöräilemällä. Pyörän, kartan ja kompassin lisäksi erikoisvarusteiksi voidaan luoki-

tella tankoon kiinnitettävä karttateline, jonka suuntaaminen maastonmukaisesti on mah-

dollista. Pyöräsuunnistus on lähimpänä hiihtosuunnistusta, mutta se on lajina vielä mel-

ko nuori. (Savolainen ym. 2009, 32.) 
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Tarkkuussuunnistus 

Tarkkuussuunnistus on suunnistuksen lajimuoto, joka sopii erinomaisesti myös liikunta-

rajoitteisille. Sen harrastaminen tarvitsee fyysisyyden sijasta psyykkistä toimintaa, sillä 

siinä mitataan suunnistajan päättelykykyä rasteilla. Suunnistaminen tapahtuu helposti 

kuljettavaa kulku—uraa pitkin ja rasteilla päätellään useasta vaihtoehtorastilipusta kart-

taa vastaava rastipiste. Tarkkuussuunnistus sopii hyvin kartanlukutaitoa opettelevalle 

suunnistajalle ja erityisryhmille. (Savolainen ym, 2009, 32.)  
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3 SUUNNISTUS KOULULIIKUNTALAJINA 

 

 

Koululiikunnan osuus on kahdesta kolmeen tuntia viikossa. Tämän lisäksi jokaisena 

päivänä oppilaat ovat välitunnilla yhteensä 45—60 minuuttia päivässä. (Opetushallitus 

2004, 304.) Välitunneilla liikkumisaktiivisuus riippuu kuitenkin oppilaasta ja sosiaali-

sista tekijöistä. Fogelholmin (2011) mukaan oppilaiden tulisi liikkua 60—90 minuuttia 

vähintään viitenä päivänä viikossa, joten koululiikunta ja välitunnit eivät yksinään riitä 

tyydyttämään oppilaiden liikkumisen tarvetta. Liikunnallista aktiivisuutta on pyritty 

kehittämään etenkin ylipainoisille, murrosikäisille ja koulussa huonommin pärjääville, 

joiden fyysisen aktiivisuuden on todettu olevan muita oppilaita vähäisempää. (Fogel-

holm 2011; 76, 85—87.) Kehitystyötä tämän eteen on tehty jonkin verran. Välitunteja 

on pidennetty ja niille on suunniteltu erilaisia ohjaustuokioita liikuntaintoa lisäämään 

(Liikkuva koulu-hanke). Koulusta saatavan opetuksen tulee olla sellaista, että oppilas 

ymmärtää liikunnan merkityksen terveelliselle elämäntavalle myös vapaa-ajalla (Ope-

tushallitus 2004; 249).  

Yleisesti liikunnan opetuksen päämääränä on vaikuttaa oppilaan fyysiseen, sosiaaliseen 

ja psyykkiseen toimintakykyyn. Monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen opetuksesta 

saadaan jokaista oppilasta palvelevaa. Liikunnasta tulee saada positiivisia kokemuksia, 

jotta myönteinen minäkuva kehittyy. (Issukka ym. 1988, 137; Opetushallitus 2004, 248; 

Opetushallitus 2014, 123.) Opettajan käyttämät erilaiset opetusmenetelmät ja työtavat 

lisäävät liikuntamotivaatiota ja sitä kautta oppilaat saavat myönteisiä emotionaalisia 

kokemuksia. Rauste-von Wright ym. (2003) määrittelevät liikuntamotivaation sisältävän 

oppijan henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden vuoksi oppija liikkuu ja on kiinnostunut 

tekemästään liikuntasuorituksesta. Kiinnostuksen lisäksi motivaatio esiintyy tietoisissa 

ja tiedostamattomissa tavoitteissa sekä siinä, mihin oppijan tarkkaavaisuus suuntautuu. 

(Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 56—60.)  

Oppijan saamat kokemukset tukevat elinikäisen fyysisen aktiivisuuden rakentumista. Ne 

ovat tärkeitä ja herkkiäkin asioita lapselle ja nuorelle, ja siten niiden opettaminen vaatii 

opettajalta eettistä osaamista. Liikunnan opetuksen tulee olla sellaista, että lapsi kokee 

edes jossakin lajissa onnistumisen tunteita ja osaamattomana ei jää puutteellisten taito-

jensa kanssa ulkopuoliseksi. Opettajan pitää vaihdella opetusmenetelmiä sen mukaan, 



25 
 

että jokaiselle oppilaalle löytyy jotain, jossa hän osaa liikkua omalla tavallaan ja siten 

onnistua. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisen koululiikunnan nähdään erottuvan 

muista maista monipuolisuutensa ja korkeatasoisuutensa ansiosta. Suomessa sitä toteu-

tetaan myös ulkona eri vuodenaikoja hyödyntäen. Sen on todettu myös lisäävän vireyttä 

muihin oppiaineisiin ja edistävän oppimiskykyä. Lapsen tulee saada sen avulla tietoja 

terveellisistä elämäntavoista ja itsensä huolehtimisesta. Liikunnasta saaduilla myöntei-

sillä kokemuksilla rakennetaan pohjaa elinikäiselle fyysiselle aktiivisuudelle. (Jaakkola 

ym. 2013, 20—23, 557.) Koulusuunnistus kuuluu yhtenä alalajina liikunnan opetuk-

seen. Sitä perinteisesti toteutetaan sulan maan aikana joko keväällä tai syksyllä.  

Lapsille suunnattuja suunnistusharjoituksia voi koulun lisäksi opetella erilaisissa Ora-

vapolku—nimisissä suunnistuskouluissa ja suunnistuskerhoissa. Oravapolku on Suomen 

Suunnistusliiton kehittämänä järjestö, jonka tavoitteena on innostaa nuoria suunnistajia 

lajin pariin oppimalla tärkeän kansalaistaidon aakkoset. Lähes jokaisessa kunnassa jär-

jestetään viikoittain suunnistusharjoituksia, ilta-/kuntorasteja, joissa on mahdollista vali-

ta itselleen sopiva rata pituuden ja vaikeustason mukaan. Iltarasteilla on lapset huomioi-

tu rastireitti—radalla, jossa värikäs ”siimari”—nauha kiertää karttaan merkityn reitin ja 

rastivälejä voi halutessaan oikoa muun muassa polkuja tai jopa kompassisuuntaa käyttä-

en. Isommilla paikkakunnilla järjestetään myös tukireittisuunnistusta, joka on rastireitin 

ja tavallisen suunnistuksen välimuoto. Siinä karttaan on merkitty rastireitin ”siimari”, 

mutta rastit ovat hiukan etäämmällä reitistä. Näin ollen suunnistustaitoa voi harjoitella 

vaiheittain lähtien rastireitin kiertämisestä ja kokemuksen karttuessa siirtyä tukireitti-

suunnistuksen kautta aina normaalisuunnistukseen, jossa maastosta löytyy vain oranssi-

valkoiset rastiliput Emit—leimasin telineineen.  

 

3.1 Mitä koulusuunnistus on? 

 

Suunnistustaitoa ei opi kirjoista lukemalla, mutta hyvän alun sillä saa. Suunnistustaito-

jen oppiminen lähtee liikkeelle perustaidoista eli kartanluvun prosessoinnista, kompas-

sin käytöstä ja matkanmittauksesta (Nikulainen 1994, 71).  Erilaisiin karttoihin, maas-

toihin ja niiden vastaavuuksiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa opettelu. Häggman 

pitääkin kartanlukuharjoituksia tärkeimpinä harjoituksina suunnistuksessa. Karttamerk-

kien ja kartan perusvärien opettelun jälkeen on kuitenkin jo hyvä siirtyä maastoon ja 
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etsiä sieltä vastaavuudet jo opetelluille merkeille ja väreille. (Häggman ym. 1981, 

114—116.) 

Jokaisessa Suomen kunnassa ja jokaisessa kunnan koulussa suunnistusta opetetaan op-

pilaille heidän ikätasonsa mukaisesti. Opetussuunnitelmasta 2004 löytyvät ne ikäkohtai-

set tavoitteet, joiden mukaan suunnistuksen opetus etenee ja mitä eri luokkien oppilai-

den tavoitteisiin kuuluu. Opettaja on velvollinen opettamaan ne asiat oppilailleen, joita 

opetussuunnitelma vaatii. Hänellä on kuitenkin erilaisia vapauksia valita käyttämänsä 

opetusmenetelmät, opetusajankohta ja painopistealueet. Opetuksessaan opettajat myös 

hyödyntävät paikalliset olosuhteet, sekä omat ammatilliset ja persoonalliset taitoalueen-

sa mahdollisuuksien mukaan. (Rantala 2006, 143.) Koulukohtaiset resurssit suunnistuk-

sen opetuksen toteutukseen vaihtelevat. Monen kunnan kouluissa on käytössä hyvin 

vanha opetusvälineistö, kuten kompassit ja kartat. Kartta on usein mittakaavaltaan ope-

tukselle suotuisa (1:5000), mutta kartan iät vaihtelevat. Karttoihin on pitänyt lisätä ja 

piirtää paljon uusia päivittyneitä asioita, kuten rakennuksia ja teitä. Nämä erilaiset mer-

kinnät tekevät kartasta vaikealukuisen, epäselvän ja motivaatiota laskevan.  

Opettajalla on iso rooli suunnistuksen opettamiselle ja myös oppilaiden oppimiselle. Jos 

opettajalla on itsellään suunnistustaitoa ja motivaatiota sen opettamiseen, vaikuttaa se 

suoraan oppilaisiin. Vaihtelevat ja leikinomaiset opetusmenetelmät kuuluvat suunnis-

tuksen opettamiseen siinä missä muihinkin koululiikuntalajeihin. Opettajan tulee ottaa 

huomioon oppilaiden taitotaso jo suunnitteluvaiheessa, jotta opetus olisi oppilaille mah-

dollisimman tehokasta, hyödyllistä ja mielekästä. 

Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat väistämättä uusiin saatuihin kokemuksiin ja ovat 

oppimiselle olennaisia. Ne vaikuttavat sekä opettajaan että oppilaisiin. Opettajan aikai-

semmat kokemukset esimerkiksi lapsuuden opettajamalleista, vaikuttavat omaan ope-

tukseen. Myös aikaisemmat opetuskokemukset vaikuttavat tulevaisuuteen. Saaduilla 

kokemuksilla täytyy kuitenkin olla henkilökohtainen merkitys, jotta oppimista pääsee 

tapahtumaan ja ne tulee reflektoida (Perttula 2006, 117—119). Näin on myös suunnis-

tuksen opettamisessa. Opettajan tulee palata omaan opetukseensa ja arvioida omaa toi-

mintaansa, sillä muuten oppimista ja kehittymistä ei pääse tapahtumaan. Jatkuva itsensä 

kehittäminen ja opettajan oma aktiivisuus siihen, ovat keskiössä. Jos opettaja ei reflektoi 

omaa toimintaansa aika-ajoin, hän saattaa jatkaa omaksumiaan toimintamalleja työssään 

jopa huomaamatta (Ojanen 2000, 104—105).  



27 
 

Helsingin sanomien suunnistukseen liittyvässä artikkelissa Helsingin Suunnistajien kun-

torastitoiminnasta vastaava Maija Salmi toteaa haastattelussaan monen ihmisen saaneen 

elinikäisen suunnistustrauman vanhojen opetusvälineiden ja opettajan osaamattomuu-

den vuoksi (Eronen, 21.7.2003). Olisikin suotavaa, jos koulujen opetuskarttoja päivitet-

täisiin säännöllisesti, jotta motivaatio edes siltä osin säilyisi sekä opetuksessa että oppi-

misessa. Jos koululla ei ole päivitettyä opetuskarttaa, voi opettaja hankkia sellaisen tu-

losteen lupien kera osoitteesta www.karttapaikka.fi. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi 

piirtää yhdessä oppilaiden kanssa omasta luokasta, koulusta tai koulun pihapiiristä poh-

japiirros, jota suunnistuksen opetuksessa voi hyödyntää.   

Ennen suunnistusjakson varsinaista alkamista opettaja voi testata pienellä alkutestillä 

niitä taitoja, joita oppilailla jo on. Tämän avulla opettaja on tietoinen oman luokkansa 

taitotasosta ja pystyy siten suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman useaa op-

pilasta hyödyntävän opetuspaketin tärkeän aihealueen parissa. 

 

3.2 Suunnistuksen opetusmateriaali 

 

Kouluissa käytettävä opetusmateriaali on pääasiassa peräisin Suomen Suunnistusliitolta 

(SSL) ja vuonna 1989 ilmestyi SSL:lta suunnistuksen opetuksen opas peruskoulun opet-

tajille. Tässä oppaassa on yleisiä suunnistukseen liittyviä ohjeita ja tuntisuunnitelmia 

opettajien suunnistuksen opetuksen tueksi. Suurin osa kouluissa käytettävästä materiaa-

lista on kuitenkin melko vanhanaikaista. Koulualueista tehdyt opetuskartat ovat monesti 

vuosikymmeniä vanhoja, eivätkä pidä useinkaan enää paikkaansa. Oppilas voi helposti 

saada kokemuksen, ettei osaa lukea karttaa, jos sieltä puuttuu oleellisia asioita. Jotta 

opetuksesta saadaan oppilaille mielekästä ja antoisaa, tulee edetä kuten muunkin ikäisen 

aloittelevan suunnistajan kanssa, alkeista pikkuhiljaa eteenpäin. Suunnistuksen oppimi-

nen on konstruktiivista, sillä oppijan aikaisemmat tiedot ja taidot vaikuttavat siihen, 

miten uusia tietoja käsitellään ja miten ne havaitaan ja tulkitaan. Oppija konstruoi itse 

oppimansa, mutta tarvitsee kuitenkin ohjaajan tukea oppimiseensa. (Von Wright 1996, 

12—13.)   

Viime vuosina opettajille on tehty mahdollisuus käyttää Suomen Suunnistusliiton kehit-

tämiä valmiita opetusmateriaaleja ja oppituntien runkoja SSL:n Internet—sivuilla 
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www.olekartalla.fi. Tämä sivusto syntyi opettajien opetuksen tueksi, ja sen ideana on 

kehittää Suomen koulujen suunnistuksen opettamista muun muassa erilaisilla opetus-

menetelmillä ja uusilla nykyaikaisilla opetusvälineillä (Suomen Suunnistusliitto). 

Omassa Kuusamon luokanopettajille suunnatussa kyselyssäni noin puolet opettajista oli 

käyttänyt tätä materiaalia opetuksessaan apuna. Sieltä löytyvät monipuoliset harjoituk-

set olivat suosituimpia opettajien käyttämiä. Opettajat olivat käyttäneet valmiita opetus-

paketteja opetuksessaan, ja niiden sisältä löytyviä yksittäisiä harjoituksia. Ole kartalla- 

sivustolta löytyvää videomateriaalia oli tutkimukseni mukaan moni opettaja myös hyö-

dyntänyt opetuksessaan. Videossa tulee muun muassa esille suunnistuksen peruskäsit-

teistöä huippusuunnistajien (Minna Kauppi ym.) kertomana. (Heikkinen 2013.) 

 

3.3 Koulusuunnistus suomalaisessa peruskoulussa viime vuosikymmeninä ja tule-

vaisuudessa 

 

Suunnistuksen opetus koulussa on vuosikymmenen aikana muuttunut hieman. Vielä 

vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa kouluille annettiin enemmän 

vapauksia suunnitella omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa, ja liikunnan opetuk-

sen sisällöt määriteltiin vain yleisellä tasolla. Liikuntakasvatus oli sellaista, että se tarjo-

si oppilaille tietoja ja taitoja, joihin perustuen syntyi liikunnallinen elämäntapa ja halu 

liikunnan harrastamiseen.  Vanhempien toivomuksia oli myös otettu tässä opetussuunni-

telmassa huomioon. (Opetushallitus 1994, 107—108.) 

Vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa liikunnan opettamisen yh-

deksi tärkeimmäksi menetelmäksi on noussut leikinomaisuus, joka on korvannut aikai-

semman kaavamaisuuden. Liikunta mainitaan toiminnallisena oppiaineena, jossa ede-

tään leikin avulla taitojen oppimiseen ja omaehtoiseen harrastuneisuuteen. Tärkeää lii-

kunnan opettamisessa ja arvioinnissa on ajatella jokainen oppilas yksilönä, hänen ter-

veydentilansa ja erityistarpeensa huomioiden (Opetushallitus 2004, 248.) 

Opetushallitus (2004) asetti 1.-2. -luokkalaisille tavoitteeksi luontoliikuntaan ja sitä 

kautta suunnistamiseen tutustumisen retkien avulla. Mielikuvituksen ja kannustuksen 

avulla jokainen oppilas saadaan osallistumaan luonnossa tapahtuvaan retkeilyyn. 4. luo-

kan päättyessä tavoitteena on, että oppilas hallitsee erilaisia motorisia perustaitoja ja 
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osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa. Hänen tulee myös osata liikkua luonnossa 

opetuskarttaa hyväksikäyttäen, eli suunnistaa.  

Vuosiluokilla 5—9 tulee ottaa huomioon oppilaiden kehitysvaiheiden ja sukupuolten 

erilaiset tarpeet ja oppilaiden kehityksen erot. Liikunnan opetuksen tulee olla monipuo-

lista, jotta se tukee oppilaan hyvinvointia ja kasvua itsenäisyyteen. Liikunnan yhtenä 

keskeisistä sisällöistä on mainittu suunnistus ja retkeily. Opetushallitus määrittelee ar-

vosanalle 8 suunnistuksesta seuraavaa: ”osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna 

käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista”. Toisten huomioon 

ottaminen, sopimusten noudattaminen, turvallisuus ja reilun pelin periaatteen ymmär-

täminen ovat myös tärkeitä tässä mainittuja taitoja. (Opetushallitus 2004, 250.) 

Kokonaisuudessaan liikunnasta saatujen oppimiskokemusten tulee vahvistaa oppilaan 

itsensä tuntemista ja sen tulee ohjata suvaitsevaisuuteen. Oppilaiden tulee saada liikun-

nasta myönteisen minäkäsityksen rakentumisen vuoksi onnistumisen ja pätevyyden ko-

kemuksia. Näiden kokemusten myötä käsitys omasta kehosta auttaa oppilasta kestä-

mään paremmin ulkoisia paineita. Hyvät kokemukset kasvattavat sisäistä motivaatiota 

ja harrastuneisuutta myös vapaa-ajalla. Roberts (1992, 5) korostaa yksilön persoonalla, 

asenteilla ja sosiaalisilla muuttujilla olevan vaikutusta saatuihin oppimiskokemuksiin ja 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Liikunnassa koettu riemu uuden oppimisesta ja 

asioiden oivalluksista tukevat oppilaan persoonallisuuden kehittymistä. Liikunnan kaut-

ta oppilas oppii myös sosioemotionaalisia taitoja, kuten toisen huomioonottamista, ryh-

mässä toimimista ja negatiivisten asioiden, kuten tappioiden ja epäonnistumisten koke-

mista. Siinä pohditaan myös oikean ja väärän merkitystä. (Jaakkola ym. 2013, 21—22.)  

Arvioinnissa ja itse opetuksessa tulee huomioida vuodenajat ja paikalliset olosuhteet 

sekä se, miten eri kuntien kouluilla on mahdollista toteuttaa eri oppimistapahtumat. 

Suunnistuksessa, kuten muissakin liikunnan eri osa-alueissa tulee arvioinnissa huomioi-

da myös oppilaan erityistarpeet ja terveydentila. (Opetushallitus 2004, 248—250.) 

Vuonna 2016 astuu voimaan uudet opetussuunnitelman perusteet. Siinä nousee esille 

samoja vuoden 2004 opetussuunnitelman piirteitä. Liikunta on edelleen sama oppiaine, 

vaikka sisällöltään kehittymistä tavoitteineen tapahtuukin. Uutena ja aina ajankohtaise-

na asiana, omaan kehoon suhtautuminen on nostettu samaan yhteyteen liikunnan yhdek-

si tärkeäksi tehtäväksi fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kanssa. Positii-

visia kokemuksia ja yhdessä tekemistä korostetaan tulevaisuudessa nykyistä enempi. 
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Liikunnallisen elämäntavan ja harrastuneisuuden tilalle on uudessa opetussuunnitelmas-

sa tulossa oman terveyden edistäminen opetuksesta saaduilla tiedoilla ja taidoilla. Mer-

kittävään osaan on tullut tasa-arvon, yhteisöllisyyden, kulttuurien moninaisuuden ja 

yhdenvertaisuuden käsitteet ja niiden hallinta. Liikunnan opetuksen tulevaisuudessa 

tulisi hyödyntää entistä enemmän eri tiloja ja luontoa, jotta oppilas ”kasvaa liikkumaan 

ja liikunnan avulla”. (Opetushallitus 2004, Opetushallitus 2014). 

Liikunnan avulla oppilaan tulisi oppia pitkäjänteisyyttä, toisten kunnioittamista, vas-

tuullisuutta ja tunteiden säätelyä. Siitä saatujen iloisten ja myönteisten kokemusten 

avulla positiivinen minäkuva kehittyy. Motoristen perustaitojen rinnalle uuteen opetus-

suunnitelmaan on tullut muun muassa sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Asiakirjassa 

on selkeästi taulukolla kuvattu kaikki liikunnan tavoitteet fyysisen, sosiaalisen ja 

psyykkisen toimintakyvyn osalta eikä erittelyä vaadittavista lajitaidoista muutoin ole. 

(Opetushallitus 2014, 123—127.) 

 

3.4 Koulusuunnistus talvella Kuusamossa 

 

Kuusamon kouluissa käytössä on Kuusamon kaupungin opetussuunnitelma. Kuusamon 

koulujen perusopetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, sillä 

talven pidempi kesto lisää talvisia liikuntamuotoja. Koska talvi on pitkä, suunnistetaan 

mahdollisuuksien mukaan myös hiihtäen. Tämä kohta on merkitty vuoden 2004 opetus-

suunnitelmaan tähdellä, joka tarkoittaa opettajan oman harkinnan mukaan tapahtuvaa 

liikuntamuotoa. Koulupaini on toinen liikuntamuoto, joka on samalla tähdellä merkitty. 

Eri liikuntalajien sisällöissä huomioidaan Kuusamon omat liikuntapalvelut, etenkin 

luonnon monimuotoinen käyttö. 1.-4. -luokalla suunnistus luetaan sisällöltään yhteen 

retkeilyn kanssa ja siihen kuuluvat seikkailuliikunta, maastoleikit ja piha—ja valokuva-

suunnistus. Hallittaviin tavoitetaitoihin kuuluvat kompassiin tutustuminen, yleisimpien 

karttamerkkien tunnistaminen, kartan lukeminen ja lähimaaston havainnoiminen siellä 

liikkuen. (Kuusamon kaupunki 2004, 158—162.) 

5.-6. -luokilla suunnistustaidon hallittaviin tavoitetaitoihin kuuluvat kompassilla suun-

nan ottaminen, etäisyyksien arvioiminen, kartanluvun kehittäminen vaikeampia kartta-

merkkejä lukien ja reitin valinta pisteestä toiseen. Suunnitelmassa mainittujen maasto-
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leikkien kohdalla on luonnon havainnointi eri vuodenaikoina. Luonnon havainnointi 

talvella tuo karttamerkkien tunnistamisen maastosta hankalammaksi lumen vuoksi. 

(Kuusamon kaupunki 2004, 162—166.) 
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4 FYYSINEN, SOSIAALINEN JA PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY KOULU-

SUUNNISTUKSEN KESKIÖSSÄ 

 

 

Jo vuosikymmenten ajan fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyvyn tavoite on 

mainittu valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa. Vielä vuonna 1994 eri kou-

luliikuntalajit oli jaettu selkeästi näiden kolmen alueen alle. Vuoden 2004 opetussuunni-

telman perusteissa näkyivät ne vielä lajikohtaisesti eriteltyinä. Vuoden 2016 asiakirjassa 

näitä kolmea pidetään kaikkien liikuntalajien yläkäsitteinä ja siten niiden merkitys lii-

kunnan oppiaineelle ja sen opettamiselle ovat välttämättömiä (Opetushallitus 2014, 

123—127). 

 

4.1 Fyysisen toimintakyvyn tavoite 

 

Opetukseen kohdistuva fyysisen toimintakyvyn tavoite määritellään 2016 asiakirjan mu-

kaan monipuolisesti. Ensinnäkin sen mukaan oppilaita tulee kannustaa kokeilemaan ja 

yrittämään parhaansa mukaan. Toiseksi heitä tulee harjaannuttaa erilaisilla aisteihin 

pohjautuvilla havaintomotorisilla toiminnoilla ja ohjata heitä tekemään sopivia ratkaisu-

ja eri liikuntatilanteisiin. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta vahvistamaan tur-

vallisuus huomioiden tasapaino- ja liikkumistaitoja erilaisissa oppimisympäristöissä ja 

eri vuodenaikoina. Sen tulee myös kannustaa ja ohjata heitä ylläpitämään, arvioimaan ja 

kehittämään liikunnalle ominaisia fyysisiä ominaisuuksia. Näihin luetellaan nopeus, 

kestävyys, voima ja liikkuvuus. Fyysisen toimintakyvyn tavoitteen mukaan oppilaita 

tulee ohjata turvalliseen ja asialliseen toimintaan ja esimerkiksi puhtaudesta huolehtimi-

seen.  (Opetushallitus 2014, 123—124.) 

Hyvää fyysistä toimintakykyä pidetään hyvinvoinnin perusajatuksena. Sitä ei voida va-

rastoida, vaan säännöllinen liikunnan harjoittaminen takaa sen kehittymisen. Koululii-

kunnan avulla oppilaille opetetaan miten sitä ylläpidetään ja kehitetään. Fyysiselle toi-

mintakyvylle on oleellista hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelinten 

toiminta. Sen sisälle kuuluu merkittävänä osana fyysinen kunto, joka jaetaan kestävyy-

teen, voimaan, nopeuteen ja liikkuvuuteen. Kunnon lisäksi motorisilla taidoilla on mer-
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kitystä fyysiselle toimintakyvylle tavoitteineen. Koulussa sitä kehitetään monipuolisilla 

ja kannustavilla opetusmenetelmillä. Erilaisiin liikuntapaikkoihin tutustuminen, eri lii-

kuntalajien kokeileminen ja elämysten tarjoaminen on asioita, joita koululiikunta huo-

mioi opetuksessa. Koulussa opetellaan erityyppisiä harjoitusmuotoja, kuten kestä-

vyysharjoittelua, voimaharjoittelua, liikkuvuusharjoittelua ja taitavuusharjoittelua. 

(Jaakkola ym. 2013, 185—195.) Esimerkkinä näille neljälle harjoitusmuodolle ovat kes-

tävyysharjoittelulle sopivat pallopelit, voimaharjoittelulle sopivat voimistelut aluksi 

omalla kehon painolla ja myöhemmin kuntosalilaitteilla, liikkuvuusharjoittelulle tyypil-

liset venyttelyt ja kehonhuollot sekä taitavuusharjoittelulle sopivat monivaiheiset oppi-

misen edistämiset. Näitä oppimisen vaiheita on kolme: alkuvaihe, välivaihe ja lopulli-

nen vaihe. Alkuvaihe luetaan kognitiiviseksi vaiheeksi, jossa tietoa uudesta opittavasta 

asiasta saadaan. Välivaiheessa harjoitellaan opittua ja lopullisessa vaiheessa taito auto-

matisoituu. (Jaakkola ym. 2013, 171.)  

Yhtenä fyysisen toimintakyvyn tavoitteena oppilaan tulee käyttää omia aistejaan eri 

ympäristöissä ja tekemään itsenäisiä päätöksiä. Fyysisellä toimintakyvyn tavoitteella 

tarkoitetaan niitä kehitysvaiheeseen soveltuvia tehtäviä, joissa huomioidaan havainto- ja 

ratkaisuntekotaitoja eri tilanteissa. Eri vuodenajat ja oppimisympäristöt tulee vahvistaa 

tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoja monipuolisilla liikuntamuodoilla. Liikunnan-

opetukseen tulee valita sellaisia tehtäviä, jotka edesauttavat fyysisten ominaisuuksien 

käyttöä. Näitä ominaisuuksia ovat nopeus, liikkuvuus, kestävyys ja voima. Monipuoli-

silla ja leikillisillä menetelmillä opettaja mahdollistaa oppilaalle osallisuuden, pätevyy-

den, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Tehtävien tulee olla 

myös sellaisia, että oppilas saa itse arvioida omaa toimintaansa. (Opetushallitus 2014, 

124.) 

Suunnistuksen parissa oppilas tarvitsee omia aistejaan ja rohkeutta lähteä kartta kädessä 

metsään. Liikkumiseen liittyvät tasapaino- ja liikkumistaidot tulee oppilaalla olla melko 

hyvin hallussa, sillä suunnistaessa maasto voi olla hyvinkin vaihtelevaa ja haastavaa. 

Välineenkäsittelytaito eri ympäristöissä mainitaan tavoitteissa, joten suunnistuksessa 

kartan suuntaaminen kompassin avulla oikein päin ja suunnan ottaminen oudossakin 

ympäristössä sopii tähän sarakkeeseen mainiosti. Asiallinen käyttäytyminen ja turvalli-

suus liittyvät jokaiseen liikunnan alalajiin.  
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4.2 Sosiaalisen toimintakyvyn tavoite 

 

Sosiaalinen toimintakyvyn tavoite opetuksessa määritellään uuden opetussuunnitelma-

asiakirjan mukaan sellaiseksi, että opetuksen tulee ohjata oppilasta käyttämään vuoro-

vaikutus- ja työskentelytaitojaan. Sen mukaan oppilaiden tulee kunnioittaa toinen tois-

taan ja heidän tulee pystyä säätelemään omaa toimintaansa eri liikuntatilanteissa. Tois-

ten auttaminen ja huomioonottaminen eri liikuntatilanteissa ovat tärkeää. Opetuksen 

tarkoituksena on tämän toimintakyvyn tavoitteen mukaan tukea oppilaiden yhdessä 

työskentelyn taitoja monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen. Pääperiaat-

teena tälle tavoitealueen onnistumiselle on ohjata oppilasta osallistumaan opetukseen 

reilun pelin periaatteella ja yhteisistä asioista vastuuta kantamalla. (Opetushallitus 2014, 

124—125.) 

Opettajalla on tärkeä rooli koululiikunnassa sosiaalisen toimintakyvyn kehittymisen 

kannalta. Hänellä tulee itsellään olla riittävästi tietoa ja ymmärrystä aiheesta. Kun opet-

tajalla on hallussa riittävästi sosioemotionaalista tietoa, hän pystyy muokkaamaan lii-

kuntatuntien tavoitteita, sisältöjä ja pedagogiikkaa yksilöllisesti jokaista oppilastaan 

huomioiden. Näin ollen jokainen oppilas saa olla oma itsensä ja kukaan ei ole liikunta-

tunnilla yksin.  

Sosiaaliseen toimintakykyyn on asetettu oppilaille arvosanalle 8 monenlaisia tavoitteita, 

ja näistä kaikkia voidaan soveltaa suunnistuksessa. Näitä ovat muun muassa vuorovai-

kutustaidot, toisten auttaminen ja huomioonottaminen sekä reilu peli. Sosiaalisella toi-

mintakyvyn tavoitteella tarkoitetaan yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä. 

Erilaiset leikit ja pelit, joissa tulee ottaa toinen huomioon ja joissa toisia autetaan, ovat 

hyviä harjoituksia tälle toimintakyvyn tavoitteelle. (Opetushallitus 2014, 125—127.) 

Keltikangas-Järvinen (2010) määrittelee sosiaalisuuden kiinteäksi vuorovaikutukseksi 

toisten kanssa. Hänen mukaansa se näyttäytyy sillä, miten tärkeäksi oppilas kokee tois-

ten seuran verrattuna yksinoloon. Sosiaalisuuden hän puolestaan määrittelee synnynnäi-

seksi piirteeksi, mutta sosiaaliset taidot opituiksi. (Keltikangas-Järvinen 2010, 19.) So-

siaalisia taitoja on useita, ja Salmivalli (2005, 82) määritteleekin ne kaverisuhteisiin 

(toisten huomioiminen, avun tarjoaminen), itsesäätelyyn (kritiikin hyväksyminen, itse-

hillintä), tehtäväsuuntautuneisuuteen (keskittyminen, motivaatio) ja yhteistyöhön (sään-

töjen noudattaminen, tavaroista huolehtiminen) liittyviksi taidoiksi. 
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4.3 Psyykkisen toimintakyvyn tavoite 

 

Psyykkinen toimintakyky luetaan yhdeksi näistä kolmesta toimintakyvyn tavoitteesta ja 

se voidaan lyhyesti perustella sillä, että kehon liikuttaminen tuottaa oppilaalle mielihy-

vää. Liikunnan tulee siis kohottaa mielialaa ja edistää myönteisiä tulkintoja itsestään 

liikkujana. Liikunta ei saa heikentää psyykkistä hyvinvointia missään tapauksessa. 

(Jaakkola ym. 2013, 236.) Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan oppilaan kykyä 

vastaanottaa ja käsitellä saatua tietoa esimerkiksi opetustilanteissa. Se, miten oppilas 

muodostaa käsityksensä saamastaan tiedosta ja miten hän aiheeseen liittyviä asioita tun-

tee ja kokee, kuuluvat psyykkisen toimintakyvyn keskiöön.  

Psyykkisen toimintakyvyn tavoite opetuksessa määritellään uuden asiakirjan mukaan 

vastuun ottamisen ohjauksena ja itsenäisen työskentelyn vahvistamisena. Opetuksessa 

tulee ottaa huomioon se, että oppilaat saavat myönteisiä liikuntaan liittyviä pätevyyden 

ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Psyykkinen toimintakyvyn tavoite pitää sisällään omas-

ta toiminnasta vastaamisen, itsenäisten ja myönteisten kokemusten saamisen. Pääperi-

aatteena on se, että oppilas oppii annettujen tehtävien avulla ponnistelemaan pitkäjäntei-

sesti yksin tai yhdessä yhteisten tavoitteiden mukaan. Opettajan tehtävänä on valitsemil-

laan opetusmenetelmillä ja tehtävillä tukea vastuun ottamista ja myönteisen minäkuvan 

saavuttamista oppilailleen. Oppilaiden tulee saada opetuksen yhteydessä myös tietoa eri 

lajien harrastusmahdollisuuksista. (Opetushallitus 2014, 124—125.) 

Suunnistuksessa on tärkeää osata yhdistää ajattelu fyysiseen suoritukseen yhdessä saatu-

jen pätevyyskokemusten kanssa. Liikunnan opetuksessa tulee ottaa tulevaisuudessakin 

huomioon paikalliset olosuhteet, vuodenajat ja ympäristö. (Opetushallitus 2014, 129—

132.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

 

Tämä tutkimus on etnografinen tutkimus, jossa käytetään design-perustaiselle tutkimuk-

selle ominaisia piirteitä. Tutkimukseni sijoittuu syventävän harjoitteluni yhteyteen ke-

väälle 2014. Tutkimukseni osallistuvina henkilöinä toimivat yhden Kuusamon kaupun-

gin peruskoulun 6. luokan oppilaat. Tätä tutkimustani varten suunnittelin ja toteutin 

talvella pidettävän suunnistusjakson, josta saamiani havaintoja käyttäen pyrin sitä myös 

jatkoa ajatellen kehittämään.  

Haluan tällä tutkimuksellani osoittaa sen, että suunnistus voidaan opettajan harkinnan 

mukaan ottaa yhdeksi talvilajiksi tulevaisuudessa. Haluan tutkia saamiani kokemuksia 

pitämästäni opetusjaksosta peilaten niitä perusopetussuunnitelman perusteluluonnoksis-

sa (2016) esiintyneisiin kolmeen tavoitealueeseen; fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen 

toimintakyvyn tavoitteeseen. Haluan tietää, miten nämä kolme näyttäytyvät monivaihei-

sessa aineistossani.  

Taulukoin jokaiselle pitämälleni harjoitukselle tavoitteet opetussuunnitelman pohjalta 

joita 6. -luokkalaisen toivotaan osaavan. Haluan selvittää jatkoa ajatellen, vaatiiko ope-

tus talvella enemmän valmisteluja kuin sulan maan aikana tapahtuva opetus ja miten 

oppilaat ylipäätänsä suoriutuivat tästä jaksosta. Kehityksellisen näkökulman puolesta ja 

tulevaisuutta silmällä pitäen on tärkeää ottaa huomioon myös ne seikat, mitkä opettaja 

voi jo toimintaansa suunnitellessa tehdä toisin.  

 

5.1 Tutkimustehtävä 

 

Valtakunnallinen perusopetussuunnitelma asettaa tavoitteensa vuosiluokille 5.-9. päät-

töarvioinnin kriteereiksi suunnistamisen osalta seuraavaa: ”osaa suunnistaa karttaa ja 

kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista”. Sen 

mukaan liikunnan opetuksen tulee yleisesti olla sellaista, että se ”vaikuttaa myönteisesti 

oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja sen tulee ohjata oppi-

lasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys”. (Opetushallitus 2004, 248, 
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250.) Kuusamon kaupungin oma opetussuunnitelma asetti vuonna 2004 6. -

luokkalaisille seuraavat tavoitteet arvosanalle 8: kompassin käyttö suuntimiseen, etäi-

syyksien arviointi, kartanluvun kehittäminen karttamerkkien ja käyrävälien avulla sekä 

reitin valinta (Kuusamon kaupunki 2004, 165).   

Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa suunnistus lajina on asetettu jokaisen tavoitealueen 

alle suoranaisesti suunnistusta mainitsematta. Se kattaa fyysisen, sosiaalisen ja psyykki-

sen toimintakyvyn tavoitteet. Fyysisyyteen voidaan suunnistuksen osalta lukea kette-

ryys, nopeus ja fyysiset suunnistustilat ja käytettävä välineistö. Sosiaaliseen sarakkee-

seen luetaan reilun pelin toteutuminen ja muiden huomioon ottaminen suunnistaessa. 

Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteeseen suunnistuksen osalta kuuluvat oman toiminnan 

suunnittelu, arviointi ja vastuunottaminen. (Opetushallitus 2014, 126—127.) 

 

Tutkimukseni pääongelmana on: 

 

1. Miten fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet ilmenevät tal-

visuunnistusjakson aikana? 

 

Tätä pääkysymystä pyrin tarkentamaan kahdella alakysymyksellä: 

 

1.1 Miten opettaja toiminnallaan pystyy tukemaan fyysisen, sosiaalisen ja psyyk-

kisen toimintakyvyn tavoitteita? 

1.2 Miten toimintakyvyn tavoitteiden eri osa-alueet näyttäytyvät oppilaiden nä-

kökulmasta? 

 

5.2 Laadullinen tutkimus ja etnografia 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan empiiristä, eli kokemusperäistä tutkimusta. Empiirinen 

tutkimus jaetaan kahteen; joko kvalitatiiviseen (laadulliseen) tai kvantitatiiviseen (mää-
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rälliseen) tutkimukseen. Oma tutkimukseni on laadullista tutkimusta, sillä se tehdään 

tutkittavien luona luonnollisissa tilanteissa (Grönfors 2011, 4). Laadullisen tutkimuksen 

luonteeseen kuuluu sen sijoittuminen tiettyyn kontekstiin, jonka sisällä pyritään ymmär-

tämään ja tulkitsemaan kontekstin henkilöiden mielipiteitä ja näkökulmia (Pyörälä 

2002, 1). Tutkimustulosten ei siis tarvitse olla yleispäteviä, sillä niitä pyritään selittä-

mään, kuvailemaan ja ymmärtämään parhaalla ja mahdollisimman monipuolisella taval-

la (Alasuutari 2009, 237). Tutkija on tutkimuskohteensa kanssa välittömässä vuorovai-

kutuksessa koko tutkimuksensa ajan. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutus on jatkuvaa, 

sillä toimin tämän luokan opettajana koko syventävän harjoitteluni ajan. Kaikkosen 

(1999) mukaan aktiivinen osallistuminen tutkittavan yhteisön arkeen on tutkimuksen 

luonteelle ehdotonta, jotta tutkimuksesta saatu kuva on mahdollisimman kattava (Kaik-

konen 1999, 249).  

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista monen eri menetelmän käyttäminen rinnakkain 

aineistonkeruussa ja sen analysoinnissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 151—

155). Tässä tutkimuksessa käytän kyselylomakkeita, jatkuvaa havainnointia ja pieniä 

yksilöhaastatteluja kertomaan vastauksen asettamaani tutkimusongelmaan ja alaongel-

miin. Eri menetelmien avulla kokonaiskuvasta saadaan kattava ja toisia menetelmiä 

täydentävä kokonaisuus. Pääpainossa tässä tutkimuksessa ovat kirjoittamani havainto- 

tai kenttämuistiinpanot joko heti kentällä ollessani tai pikimmiten sieltä poistuttuani.  

Käytän tutkimuksessani etnografista tutkimusotetta. Sana etnografia tulee kreikan kielen 

sanoista ethnos, joka tarkoittaa kansaa ja graphein, joka tarkoittaa kirjoittamista (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 44). Etnografista tutkimusotetta käytetään silloin kun ilmiöstä ei ole 

juurikaan aikaisempaa tutkimusta tai tietoa, tai siitä halutaan syvällisempi käsitys. Et-

nografiselle tutkimukselleni on olennaista, että havaintoja tehdessäni elän sen yhteisön 

elämää, jota tutkin. En pyri yleistämään tutkittavaa ilmiötä vaan pyrin ymmärtämään 

sitä. (Kananen 2014, 26—27.) Puuronen (2007) pelkistää etnografisen tutkimuksen ker-

tomukseksi, jossa ilmiötä kuvataan riittävän monipuolisesti ja tiiviillä kuvauksella (Puu-

ronen 2007, 116). Tässä tutkimuksessa kertomus kerrotaan monipuolisesti ja ajallisesti 

etenevästi, ja saatuja havaintoja pyritään täydentämään kyselylomakkeista saatujen vas-

tausten avulla. 

Tässä tutkimuksessa etnografialla tarkoitetaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ih-

misistä kirjoittamista ja pyrin näiden saamieni havaintojen avulla ymmärtämään tutki-
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maani yhteisöä mahdollisimman kattavasti. Hirsjärvi ym. (2007) jakavat havainnoinnin 

karkeasti kahtia; systemaattiseen havainnointiin ja osallistuvaan havainnointiin. Syste-

maattinen havainnointi on tarkoin suunniteltua ja jäsenneltyä, ja osallistuva havainnointi 

puolestaan muovautuu tilanteen ja osallistumisen mukaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 209.) 

Tuomi & Sarajärvi (2009) puolestaan jakavat havainnoinnin neljään osa-alueeseen: pii-

lohavainnointiin, havainnointiin ilman osallistumista, osallistuvaan havainnointiin ja 

osallistavaan havainnointiin. Erona näille neljälle on tutkijan rooli tutkimustilanteessa. 

(Metsämuuronen 2008; 20, 43). Kahdessa ensimmäisessä tutkijan rooli on olla tilanteen 

tarkkailija osallistumatta yhteisön toimintaan millään lailla. Piilohavainnoinnissa tutki-

mukseen osallistuvat eivät tiedä osallistumistaan, ja siten sen käyttö on nykyään harvi-

naista ja tulee olla tarkasti perusteltua. Havainnointi ilman osallistumista tarkoittaa tut-

kijan ulkopuolista roolia, joka on tutkittavien tiedossa ja heiltä on saatu tutkimusluvat, 

mutta ei osallistu heidän toimintaan millään lailla. Tutkija toimii esimerkiksi dokumen-

toiden havaintojaan. Kahdessa viimeisimmässä havainnoinnin osa-alueessa tutkija on 

läsnä tutkittavan yhteisön toiminnassa, mutta nämä kaksi poikkeavat toisistaan ja niiden 

välinen ero on häilyvä. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutkijan osallistumis-

ta tutkittavan yhteisön toimintaan täydellisellä osallistumisellaan pyrkimättä muutta-

maan sitä mitenkään. Osallistavassa havainnoinnissa tutkija on sisällä yhteisön toimin-

nassa, ja poistuttuaan sieltä, toiminta loppuu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81—82.) Oman 

tutkimukseni havainnoinnin muoto on lähimpänä osallistavaa havainnointia, sillä toi-

minta tapahtui vain ollessani kentällä ja loppui sieltä poistuttuani. Oppilaiden osallistu-

minen pitämääni suunnistusjaksoon koski jokaista luokan oppilasta. Myös he, jotka ei-

vät tutkimukseeni osallistuneet, osallistuivat opetukseeni. Suunnistusjakso kesti yhteen-

sä kolme harjoitusta. Ennen jaksoa ja jakson jälkeen liikuntatunnit etenivät luokanopet-

tajan laatiman jaksosuunnitelman mukaan.  

Etnografiseen tutkimukseeni kuului kenttäjakso, jonka aikana tarkkailin tutkimuskoh-

detta pyrkien ymmärtämään tapahtumia osallisten näkökulmasta. Kentällä tarkoitetaan 

paikkaa, jossa tutkimukseeni osallistuva ihmisryhmä toimi. Tässä tutkimuksessa kenttä-

nä toimi luokkahuone tai muu tilaa, jossa tutkimukseeni osallistuva yhteisö toimi. Kent-

tätyö vaati minulta tutkijana sosiaalisia taitoja. Tutkijana minun tuli pystyä toimimaan 

yhteisön kanssa pitkän aikaa, jotta etnografisen tutkimuksen edellyttämä kokonaiskuva 

ilmiöstä toteutui. Etnografisen tutkimukseni kenttätyö eteni vaiheittain, sillä keräsin 

aineistoa analysoiden ja palasin sinne takaisin uusien esille nousseiden kysymysten 
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kanssa. Sen pituutta oli vaikea määritellä etukäteen, sillä siellä toimittiin niin kauan kun 

aineistoa ongelman ratkaisuun on riittävästi. (ks. Kananen 2014, 74—77.) 

Atkinson (1992) jakaa kenttäjakson kolmeen osaan; fyysiseen kenttään, kirjoitettuun 

kenttään ja tekstuaaliseen kenttään. Fyysisellä kentällä hän tarkoittaa tutkimustilaa tai -

ympäristöä. Kirjoitetulla kentällä tarkoitetaan kirjallisia tuotoksia, joita fyysiseltä ken-

tältä on hankittu. Tekstuaaliseen kenttään kuuluu valmis teksti eettisine pohdintoineen. 

Palmu (2007) määrittelee näitä seuraavia kentän eri osia omaan kouluetnografiseen tut-

kimukseensa viitaten. Fyysiseen kenttään kuuluu se yhteisö, johon tutkija astuu sisälle. 

Kentälle sisäänpääsyyn tarvitaan usein luvat, esimerkiksi rehtorilta, kentän ollessa kou-

lumaailma. Fyysiselle kentälle ovat olennaisia ympäristön ja tilojen tarkat kuvaukset ja 

siellä tutkija on lähellä tutkittavia, tässä tutkimuksessa oppilaita. Kirjoitettuun kenttään 

kuuluvat muistiinpanot, päiväkirjat ja muu havaintoaineisto, jotka kirjoitetaan mahdolli-

simman nopeasti fyysiseltä kentältä pääsyn jälkeen. Tässä vaiheessa aineistoa alustavas-

ti tulkitaan ja luetaan analyyttisesti teemoittain sekä kirjoitetaan jäsentäen. Kirjoitetulle 

kentälle olennaista on teemoittain aineiston jäsentely ja yhden teeman kerrallaan avaa-

minen. Tekstuaaliselle kentälle kuuluu valmis teksti, joka aineiston koodauksen, ana-

lyysin ja kirjoittamisen tuloksena syntyy. Keskeistä tekstuaaliselle kentälle on pohtia 

niiden tutkimusta ohjaavien eettisten kysymysten esiintymistä, joiden pohjalta tutkija on 

valintansa tehnyt. Tutkijan rooli kentällä määrittää sen, miten havainnointi tapahtuu. 

Koska kirjoittaminen on aina suunnattu lukijalle, tulee tässä vaiheessa myös huomioida 

ne moninaiset suhteet, joita tekstuaalinen kenttä antaa lukijalle. Kenttätutkimuksen ai-

kana syntyvät suhteet tutkijan itsensä sisällä, tutkijan ja kentän välillä sekä tutkittavien 

välillä, ovat merkittäviä koko tutkimuksen luonteelle. (Palmu 2007, 162—171.)  

Peilatessa Palmun (2007) määrittelyjä kenttäjaksosta, voin samaistua niihin oman tut-

kimukseni kenttäjaksolla. Omassa tutkimuksessani fyysinen kenttä oli se luokka, jota 

tutkin ja ne tilat, joissa tutkimukseni aineistoa havainnoin ja keräsin. Tiloina toimivat 

luokkatila, liikuntasali, koulun pihapiiri ja lähipururata. Kirjoitettuun kenttään kuuluivat 

ne kaikki harjoitusten aikana fyysiseltä kentältä kirjoittamani muistiinpanot ja oppilailta 

saamani alkukartoitusten tulokset ja loppukyselyt. Tekstuaalista kenttää ovat omassa 

tutkimuksessani kaikki valmiiksi tuottamani teksti. 

Omassa tutkimuksessani kentällä käytin etnografiaa sen monimuotoisuuden vuoksi. 

Kenttä oli minulle omassa tutkimuksessani se luokka, jota opetin ja jonka kanssa viisi 
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viikkoa tiiviisti toimin. Oppilaat tiesivät minun toimivan samalla myös tutkijana, mutta 

koska toimin heidän kanssaan muutoinkin, ei kentälle pääsy ollut hankalaa, päinvastoin. 

Pääsin havainnoimaan oppilaita koko opettamani jakson ajan sekä alkutestin ja loppu-

kyselynkin aikana. Ei riitä se, mitä kysymyksiin on vastattu, vaan miten niihin on vas-

tattu. Ilmeet ja eleet kertoivat minulle tutkijana paljon.  

Tutkimuspäiväkirja on tutkijan apulainen ja siihen tulee kirjata mahdollisimman nope-

asti kaikki se, mitä tutkija tutkimusongelmansa määrittämiseksi pitää tärkeänä. Päiväkir-

jana voi toimia esimerkiksi muistikirja, joka kulkee joka paikassa mukana ja siihen on 

helppo kirjata ne pienetkin muistiinpanot ja tutkimukselle oleelliset asiat. (Hirsjärvi ym. 

2007, 45—46.) Kuljetin koko kenttäjakson ajan mukanani muistiota, johon kirjasin vä-

littömästi haastattelutuokiota ja muitakin huomioita. Pyrin kirjaamaan siihen jokaisen 

pienenkin yksityiskohdan heti kuultuani tai havaittuani, jotta en sitä unohtaisi. Pari ker-

taa jouduin keskeyttämään harjoituksen hetkeksi sanomalla oppilaille, että kirjoitan yh-

den seikan ylös vihkooni. He ymmärsivät kun joutuivat hetken odottamaan. Pääosin tein 

muistiinpanot harjoitusten jälkeen ja palautin mieleeni harjoituksen eri vaiheet. Laitoin 

muistiinpanot tekemäni tuntisuunnitelman viereen yhdeksi sarakkeeksi, ja siten jokaisen 

harjoituksen eri kohtaan sain jälkeenpäin palattua.  

Tutkimukseni on tarkkaan määriteltynä kouluetnografiaa, sillä tutkin kouluikäisiä lapsia 

heidän omassa ympäristössään. Kouluetnografialla tarkoitetaan tutkimusta, jossa kon-

tekstiin vaikuttavat yhteiskunnan asettamat säädökset, opetussuunnitelma ja henkilöstön 

saama yhtenevä koulutus alalle (Lahelma & Gordon 2007, 17). Lapsia ei nähdä niinkään 

tutkimuskohteina vaan tutkimukseen osallistuvina, ja tutkimusta tehdään yhdessä heidän 

kanssaan (James 2001, 246). Rantala (2007) asetti omassa kouluetnografisessa tutki-

muksessaan itsensä sisälle koulumaailmaan ja yhdessä oppilaiden kanssa koki asioita ja 

oli vaikuttamassa niihin opettajana. Jotta kentältä saatuja kokemuksia pystyy ymmärtä-

mään, täytyy tutkijan tuntea ympäristö, jossa toimii. Koska koulumaailma on jokaiselle 

entuudestaan tuttu, herättää se tutkijassa tunteita ja muistoja omilta kouluajoilta. Tutki-

jan tulee siltikin pystyä näkemään tuttu paikka uusin silmin. (Rantala 2007, 127—128.) 

Etnografiaan, joka tapahtuu koulukontekstissa, vaikuttavat kuitenkin tutkijan aikaisem-

mat kokemukset väistämättä. Koulussa tapahtuvalle etnografialle on tyypillistä tutkijan 

ja koulun kulttuurinen yhteistyö. Heillä on keskenään yhteinen kieli ja sovitut kulttuuril-

le ominaiset toimintatavat. (Palmu 2007, 160.) Opas (2004) tiivistää kulttuurissa tapah-

tuvan etnografian ”yhteisymmärrykseksi, joka on saavutettu etnografin ja tutkittavien 
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neuvottelun tuloksena, sillä koulupäivä rakentuu lukuisista neuvottelutilanteista, jotka 

sisältävät yhteisiä kokemuksia” (Opas 2004, 174—177). Jokaiselle kentällä tapahtuneel-

le tilanteelle on oma ratkaisunsa olemassa ja ne ovat aina ainutlaatuisia sekä historialli-

sia. Historiallisiksi nämä tilanteet tekee se, että ne tapahtuvat kentällä eikä niitä saa enää 

fyysisesti takaisin. Jokaisella kenttätilanteella on aina omat ratkaisunsa, joita tutkija 

pyrkii tulkitsemaan parhaansa mukaan. (Eskola & Suoranta 2008, 105—109.)  

 

5.3 Tutkimukseni laadullinen aineisto 

 

Tutkijan on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa pyrkiä rajaamaan laadullisen aineistonsa 

määrä ja linjat, sillä periaatteessa se on loppumaton. Omassa tutkimuksessani ensim-

mäisen rajauksen tein valitessani vain yhden opetusluokan tutkimukseni aineistoksi. 

Eskolan & Suorannan (2008, 18) mukaan etukäteen valituille otoksille tulee löytyä mää-

ritetyt tunnusmerkit, kuten ikäluokka tai sukupuolijakauma. Tätä rajausta tehdessäni 

koin 6. luokkalaisilla olevan eniten suunnistuksellista tietotaitoa pisimmän koulukoke-

muksen vuoksi. Tutkimukseeni luokan valitsin puolestaan sen vuoksi, kun aikaisemman 

Kuusamon luokanopettajille suunnatun julkaisemattoman kandidaatin tutkimukseni 

mukaan vain yksi opettaja oli pitänyt suunnistusta luokalleen talvella. (Heikkinen 2013) 

Halusin juuri tämän opettajan luokan osallistumaan tutkimukseeni. Minulle kuitenkin 

selvisi, että tämä opettaja oli opettanut vuosia sitten suunnistusta talvella, ei tälle tutki-

mukseeni osallistuvalle luokalle. Koin kuitenkin voivani saada tältä opettajalta tarvitta-

essa vinkkejä opetukseeni tutkimukseni edetessä, ja siksi päätin pitää valintani. 

Toinen rajaus tapahtui opetusjaksoa suunnitellessani, kun päätin rajata aineistoni liikun-

nan opetuksen sisällöistä suunnistukseen ja kesän sijasta sen talviseen muotoon. Kol-

mantena rajasin aineistoni kenttäjakson aikana kirjoittamiini havainnointeihini, päivä-

kirjaan ja oppilaille teettämiini alkutestiin ja loppukyselyyn. Rajasin ulkopuolelle oppi-

laiden aikaisemmat suunnistuskokemukset. Eskolan & Suorannan (2008) mukaan tut-

kimusongelma määrittelee aineiston rajausta ja onkin tärkeää kerätä sellainen aineisto, 

joka pyrkii kehittämään teoreettista herkkyyttä tutkittavasta ilmiöstä. Koin, ettei aikai-

semmilla kokemuksilla ollut merkitystä tutkimukseni luonteelle. Aikaisemmat koke-

mukset vaikuttivat toki jollain tapaa opetuksen edetessä, mutta eivät häirinneet tutki-
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muksen kulkua millään tavalla. Puhuttaessa laadullisen aineiston kattavuudesta, liittyy 

siihen käsitteinä koko, rajaus ja yleistäminen. (Eskola & Suoranta 2008, 62—64.)   

Etnografista tutkimusta tehdessä tutkijan tulee perustella eettistä pohdintaa hyväksikäyt-

täen ne haitat ja hyödyt, joita tutkimukseen osallistuminen voi henkilöille mahdollisesti 

tuottaa. Lisäksi vaikka tutkijalla on valta päättää otoskoko, on eettisesti väärin jättää 

ulkopuolelle ne, jotka eivät sisälly asetettuun hypoteesiin. (Clarkeburn & Mustajoki 

2007, 70—71.) Tutkimukseeni osallistuvassa luokassa oppilaita oli yhteensä 24, joista 

19 osallistui tutkimukseeni. Kolmelle oppilaalle eivät heidän vanhempansa antaneet 

tutkimuslupaa ja siten heidän osallistumisensa ei onnistunut. Kaksi oppilasta puolestaan 

päättivät itse olla osallistumatta tutkimukseeni.  Osallistuneista 10 oli poikia ja 9 oli 

tyttöjä. Näille molemmille sukupuolille liikuntatunnit järjestettiin pääosin omina ryhmi-

nään. Ainoastaan yhdessä harjoituksessa olivat mukana nämä molemmat ryhmät sa-

manaikaisesti. 

 

5.4 Etnografinen tutkimus Desing-tutkimusta jäljitellen  

 

Tutkimukseni tulen toteuttamaan etnografisilla menetelmillä käyttäen design-

perustaisen tutkimuksen (engl. desing-based research, DPR) piirteitä. Desing-

tutkimuksen historia on suhteellisen lyhyt muihin metodologioihin verrattuna, sillä se 

on syntynyt vuonna 1992 Ann Brownin ja Alan Collinsin käsialana opetuksen ja kasva-

tuksen tutkimiselle ja sen eteenpäin kehittämiselle (Barab & Squire 2004, 2). Desing-

tutkimuksen ideana on tutkimuksen (research) ja suunnittelun (design) saattaminen käy-

täntöön (practice). Käytännöllä voidaan tässä tapauksessa ajatella koulumaailmaa. Des-

ing-tutkimus ei pyri ainoastaan selittämään kehitettäviä ilmiöitä, vaan pyrkii löytämään 

sellaisia työkaluja niiden toteuttamiseen, joita voidaan hyödyntää missä vain ja milloin 

vain. Tämän onnistuminen vaatii tutkimuksen toteuttajalta tarkkaa ja järjestelmällistä 

selontekoa prosessin eri vaiheista. (Barab 2006, 154.)  

Desing-tutkimus siirtää paitsi teorian käytäntöön, myös suunnittelun ja tutkimuksen 

tiiviisti yhteen. Teorioita ei kuitenkaan voida täysin sellaisinaan soveltaa käytäntöön, 

koska tilanteet koulumaailmassa muuttuvat jatkuvasti. Tämän huomiointi vaatii tutkijal-

ta, tässä tutkimuksessa opettajalta, tilanteentajua ja joustavuutta. Toisin sanoen teoriassa 
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asiat voivat kuulostaa toimivilta, mutta käytännössä ovat toteuttamiskelvottomia. Des-

ing-tutkimus etenee vaiheittain sykleissä. Jokainen sykli pitää sisällään neljä vaihetta: 

suunnittelu (design), toteutus (enactment), analyysi (analysis) ja analyysin pohjalta uusi 

suunnittelu (redesign). (The Design-Based Research Collective 2003, 5.) Omassa tutki-

muksessani on yhteensä viisi eri vaihetta, joista keskimmäiset kolme (harjoitukset 1—3) 

etenevät design-tutkimukselle olennaisten vaiheiden mukaan. Tutkija voi tutkimuspro-

sessinsa edetessä ja toteutustaan analysoidessaan tehdä muutoksia jo valmiina oleviin 

jatkosuunnitelmiin. Tutkija voi muokata tekemiään suunnitelmia niin usein, kun se on 

tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Omat tutkimukseni vaiheet muovautuivat useaan 

kertaan etnografisen design-tutkimukseni edetessä vaiheesta toiseen. 

 

5.5 Tutkimukseni viisivaiheinen aineisto 

 

Tein tutkimukseni viisi viikkoa kestävän syventävän harjoittelun yhteydessä, joten 

suunnistusaiheinen opetusjakso kuului liikunnanopetuksen sisältöön yhdessä muiden 

lajien kanssa. Tutkimukseni aineisto koostuu viidestä vaiheesta: 1. alkukartoitus, 2. en-

simmäinen harjoitus (1. sykli), 3. toinen harjoitus (2. sykli), 4. kolmas harjoitus (3.sykli) 

ja 5. loppukysely. 

 

1 Alkukartoitus ensimmäisenä aineistoni vaiheena 

Ennen pitämääni opetusjaksoa selvitin oppilaiden taitotason suunnistukseen liittyen. 

Tämä alkukartoitus on tutkimukseni ensimmäinen vaihe, joka kertoi minulle paljon sekä 

taidosta että asenteesta suunnistukseen koululiikuntalajina. Tässä koulussa perinteisiin 

kuuluu oppitunnit sukupuolille erikseen pidettyinä, joten harjoitusten suunnittelu ja to-

teutus tapahtuikin suurimmaksi osaksi molemmille ryhmille erikseen. Suunnittelemani 

alkukartoituksen avulla sain hyvin tietoa jo olemassa olevista suunnistukseen liittyvistä 

tiedoista ja taidoista. Toteutin alkukartoituksen testillä, johon jokainen tutkimukseeni 

osallistuva oppilas vastasi henkilökohtaisesti kokeenomaisella lomakkeella omassa luo-

kassaan, omalla paikallaan. Alkukoe oli kolmivaiheinen ja sen sisällön kuului perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisen 6 luokkalaisen tähän mennessä 
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hallita. Tämän mukaan suunnittelin talvella pidettävän suunnistusjakson, jossa oli yh-

teensä kolme harjoitusta molemmille ryhmille erikseen. 

 

2. Ensimmäinen harjoitus toisena vaiheena ja ensimmäisenä syklinä.  

Harjoitus pidettiin salissa, ja siinä keskiössä olivat suunnistuksen perusteet, niiden ker-

taaminen ja jo osattujen taitojen vahvistaminen. Tämä vaihe jakautui kahtia, sillä pidin 

molemmille ryhmille harjoitukset erikseen. Toteutusvaiheen jälkeen analysoidessani 

ensimmäisen ryhmän toimintaa ja omaa onnistumistani, tein toiselle ryhmälle pienen 

muutoksen tuntisuunnitelmaan ennen harjoitusta. Toiselle syklille merkittävimpinä 

muutoksina olivat kompassin käytön lisäkertaus ja teoriassa opeteltujen asioiden käy-

tännön kokeilu harjoituksen aikana. 

 

3. Toinen harjoitus kolmantena vaiheena ja toisena syklinä.  

Tämä harjoitus toteutettiin laatimaani koulun pihakarttaa apuna käyttäen sprinttiharjoi-

tuksena kesken äidinkielen kaksoistunnin. Sprinttiharjoituksella tarkoitetaan ripeästi 

tapahtuvaa suunnistusmuotoa esimerkiksi kaupungin kaduilla. Siinä suunnistetaan met-

sän sijaan aukeilla alueilla ja edetään nopeasti. Koko tutkimukseeni osallistuva luokka 

oli läsnä tässä harjoituksessa samanaikaisesti.  

 

4. Kolmas harjoitus neljäntenä vaiheena ja viimeisenä syklinä.  

Harjoitus kohdistui koulun lähimaastossa sijaitsevalle pururadalle, jossa oli edellisenä 

viikonloppuna järjestetty hiihtosuunnistuksen MM-karsinnat. Käytössäni oli kokonainen 

moottorikelkalla tehty latuverkosto, jota pystyin hyödyntämään omassa opetuksessani. 

Sain paikalliselta seuralta (Kuusamon Erä-Veikot) suullisen luvan käyttää opetukseni 

tukena alueesta laadittua hiihtosuunnistuskarttaa. Opetusjakson aikana havainnoin oppi-

laita ja tein pieniä haastatteluja harjoituskohtaisesti. Mielestäni on erittäin tärkeää kuun-

nella oppilaan mietteitä ja kommentteja myös jatkoa ajatellen. Oppilaiden ahaa-

elämykset ja heidän saamansa kokemukset kertovat suoraan sen, miten itse olen tutki-

vana opettajana onnistunut.  

 



46 
 

5.  Kyselylomakkeet viidentenä vaiheena 

Tutkimukseni aineiston keruun viimeisimpänä vaiheena täydensin jo saamiani havainto-

ja oppilaiden täyttämillä kyselylomakkeilla. Hirsjärvi ym. (2007, 217) pitävätkin tätä 

suotuisana keinona täydentää saatuja havaintoja. Kyselylomakkeeni (Liite 1) koostui 

yhdeksästä kysymyksestä. Kysymykset olivat erityyppisiä keskenään, jolloin kyllästy-

mistä vastauksiin ei päässyt tapahtumaan. Testasin kyselylomaketta kahdella koevastaa-

jalla, ja niiden esittämien kehitysten mukaan tein lopullisen lomakkeen. Oppilaan tuli 

vastata asettamiini kysymyksiin pohtien pitämääni suunnistusjaksoa. Ensimmäiset kaksi 

kysymystä olivat lämmittelykysymyksiä, joissa oppilaan tuli valita itselleen sopiva 

vaihtoehto joko ympyröimällä tai alleviivaamalla. Kysymyksistä yhteensä viisi olivat 

avoimia kysymyksiä, joissa oppilas pääsi kirjoittamaan mielensä mukaan vapaasti kos-

kien yleisesti pitämääni opetusta välineineen. 5. kysymyksessä oppilas pääsi numeroi-

maan pitämäni harjoitukset mitalisijoille sen, mukaan minkä koki olleen harjoituksista 

mieluisin ja minkä taas epämiellyttävin. 6. kysymys koski pitämieni harjoituksien sisäl-

töä ja ne olivat luonteeltaan avoimia kysymyksiä. Jokaiseen harjoitukseen tuli pohtia 

sekä positiivinen että negatiivinen kokemus. 7. kysymyksessä oppilas sai kertoa mie-

leenpainuvimman asian pitämältäni opetusjaksolta. 8. kysymyksessä oppilas pääsi vas-

taamaan pohtien niitä asioita, joita oli uutena tämän jakson aikana oppinut. Viimeisim-

mässä kyselylomakkeen kohdassa oppilas kertoi minulle palautetta pitämästäni suunnis-

tusjaksosta. Kyselylomake päättyi kiitoksen esittämiseen vastaajille. 

Hyvän kyselylomakkeen laatiminen vie aikaa ja se vaatii riittävästi tietoa kyselylomak-

keiden haitoista ja hyödyistä. Kyselylomakkeiden avulla voidaan kerätä tietoa monipuo-

lisesti eri aiheista, kuten toiminnasta, taidoista, arvoista, asenteista, uskomuksista ja 

mielipiteistä. Usein niiden yhteydessä selvitetään myös vastaajan tausta-asioita, kuten 

ikä ja sukupuoli. Niiden tarkalla suunnittelulla voidaan tutkimuksen onnistumista 

edesauttaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 190—193.) Kyselylomakkeita suunnitellessa tulee jo-

kainen kysymys pohtia tarkoin ja miettiä perustelu jokaiselle kysymykselle erikseen. 

Kyselylomake on myös hyvä testata koevastaajien avulla.  
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5.6 Aineiston kattavuus, luotettavuus ja eettisyys 

 

Laadullisen aineiston kattavuutta määrittelee tutkimusongelma tai –ongelmat. Asetettua 

ongelmaa pyritään joko kartoittamaan, selittämään, kuvailemaan tai ennustamaan ai-

neiston avulla (Hirsjärvi ym. 2007, 134). Oma tutkimukseni on näistä neljästä lähimpä-

nä kuvailevaa tutkimusta, sillä siinä esitetään yksityiskohtaisia kuvauksia yhteisön hen-

kilöistä, tapahtumista ja tilanteista. Sille tyypillistä on myös keskeisten asioiden doku-

mentointi ja jälkikäteen niihin tarvittaessa palaaminen. (Hirsjärvi ym. 2007, 134.)  

Laadullista tutkimusta tehdessä on aina pohdittava sen luotettavuutta. Luotettavuustar-

kastelu takaa tieteellisen totuuden tutkittavalle ilmiölle. Sen avulla minimoidaan riskejä 

ja valvotaan yleisesti tieteen laatua. Yleisimmät luotettavuutta mittaavat käsitteet jokai-

sessa tieteellisessä tutkimuksessa ovat validiteetti ja reliabiteetti –käsitteet. Validiteetil-

la Kananen (2014) tarkoittaa oikeiden asioiden tutkimista ja reliabiteetilla saatujen tut-

kimustulosten pysyvyyttä. Eskola & Suoranta (2008) tarkentavat näitä kahta käsitettä. 

Validiteetin käsitteen he jakavat kahtia; sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä 

validiteetilla, eli pätevyydellä viitataan tutkijan käyttämien teoreettisten ja käsitteellisten 

määrittelyiden hallintaan. Ulkoisella validiteetilla he tarkoittavat puolestaan niitä tehtyjä 

tulkintojen ja johtopäätöksien linjaa aineistoon. Ulkoinen validiteetti on yhteydessä 

enemmän tutkijan käyttäytymiseen kuin tutkittavien. Reliabiteetin he tiivistävät aineis-

ton ristiriidattomuudeksi. (Eskola & Suoranta 2008, 213.) Hirsjärvi ym. (2007) tarken-

tavat pätevyyden käsitettä esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymysten ymmärtämisellä. 

On tärkeää ymmärtää ne kysymykset, joihin vastataan. Reliabiteettia he puolestaan tar-

kentavat sattumanvaraisuuksien pois kitkemisellä. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.)  

Yleisesti laadullisen aineiston luotettavuutta mitataan vahvistettavuudella, arvioitavuu-

della, tulkinnan ristiriidattomuudella ja saturaatiolla. Saturaatiolla tarkoitetaan kyllään-

tymistä, eli monen eri lähteen tarjoamien tutkimustulosten toistettavuutta. (Kananen 

2014, 139—144.) Eskola ja Suoranta (2008) esittävät kolme kattavaa käsitettä vahvis-

tamaan tutkimuksen luotettavuutta; uskottavuuden, varmuuden ja vahvistuvuuden. Us-

kottavuudella he tarkoittavat sitä, että tutkijan on tarkastettava käyttämiensä käsitteiden 

ja tulkintansa vastaavuus tutkittavien vastaaviin käsityksiin. Varmuutta he lisäävät tut-

kimuksen luotettavuudelle ottamalla huomioon tutkijan ennakkokäsitykset ja niiden 
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pohdinnan. Vahvistuvuuden he perustelevat jo saaduilla aikaisemmilla tulkinnoilla tut-

kimustuloksia tukevina ja vahvistavina. Tutkija joutuu koko tutkimusprosessinsa ajan 

pohtimaan eri luotettavuusmittareita ja luotettavuuteen liittyviä käsitteitä. (Eskola & 

Suoranta 2008, 211—212.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka selonteko tutkimuksen toteuttami-

sesta jokaisessa tutkimuksen eri vaiheessa. Se, miten aineisto on hankittu tai miten se on 

tuotettu, tulee kertoa tarkasti pohtien ja totuudenmukaisesti. Yhtenä luotettavuutta lisää-

vänä terminä tunnetaan triangulaatio. Se tarkoittaa aineistojen, teorioiden tai menetel-

mien monipuolista käyttöä samassa tieteellisessä tutkimuksessa. (Hirsjärvi 2007, 227—

228.)  Triangulaation avulla saadaan tutkittavasta ilmiöstä kattavampi kokonaiskuva ja 

niitä on erilaisia. Aineistotriangulaatiossa yhdistellään ja käytetään useamman tyyppisiä 

aineistoja samassa tutkimuksessa keskenään. Omassa tutkimuksessani aineistotriangu-

laatiota esiintyy, sillä aineisto koostuu sekä tekemistäni kyselylomakkeista että saamis-

tani havainnoista. Menetelmätriangulaatiossa on kyse usean eri tutkimusmenetelmän 

käyttämisestä samassa tutkimuksessa. Tutkijatringulaation avulla samaa ilmiötä tutkii 

useampi eri tutkija ja siten eri näkökulmat ja tulkinnat lisäävät tutkimuksen luotetta-

vuutta. Triangulaatio on laadulliselle aineistolle sen luotettavuutta lisäävä seikka, mutta 

se vie paljon aikaa ja sitä pidetään jopa haastavana. (Eskola & Suoranta 2008, 68—70.)  

Tutkimuksen luotettavuuden lisäksi tutkimuksen eettisyys on huomioitava. Tutkiessa 

kouluikäisiä lapsia, on huomioita tutkimuksen lapsiystävällisyys. Tutkimus ei millään 

tavalla sää häiritä lapsen koulunkäyntiä tai tehdä lapsen oloa epämiellyttäväksi. Hyvä on 

suunnitella opetus leikillisiä opetusmenetelmiä käyttäen, jotta motivaatio säilyy. Tutki-

musta varten on pyydettävä luvat jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta erikseen. (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4—5). Tein rehtorille, opettajalle, oppilaiden van-

hemmille ja oppilaille jokaiselle lupapaperit erikseen (Liitteet 2—5). Kerroin niissä sel-

keästi oman tutkimukseni toiminnan etenemisen ja mitä tutkimukseeni osallistuminen 

heiltä edellyttää (Ruusuvuori & Tiittula, 17). Lähetin rehtorille ja luokan omalle opetta-

jalle tutkimuslupapyynnöt sähköisesti hyvissä ajoin ennen harjoitteluni alkamista. Sain 

molemmilta, sekä rehtorilta että opettajalta myöntävät luvat, joten toimitin heille jo op-

pilaiden vanhemmillekin menevät lupapyynnöt ennen varsinaisen harjoitteluni alkamis-

ta. Oppilaat ovat alaikäisiä, ja siten ilman heidän vanhempiensa lupaa, ei lapsia saa 

käyttää tutkimukseen osallistuvina (Aarnos 2007, 171—172). Pääsin heti syventävän 
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harjoitteluni alkaessa toteuttamaan suunnistusaiheista liikunnanopetusta, eikä tutkimuk-

seeni kuuluva kenttäjakso jäisi liian lyhyeksi.  

Harjoitteluni alkaessa pyysin niitä oppilaita, jotka olivat saaneet luvat omilta vanhem-

miltaan, täyttämään henkilökohtaisesti tutkimusluvat. Tämän tutkimusluvan tein oppi-

laille erikseen pohtien 6. luokkalaisen kielellisen ymmärryksen tasoa. Käytin yksinker-

taisia lauserakenteita lomakkeessa, jotta jokainen varmasti ymmärtää lupapaperin idean. 

Tärkeää on, että oppilas ymmärtää jokaisen lupaan kirjoitetun kohdan sisällön ja pystyy 

tarvittaessa kysymään tarkemmin sen sisällöstä suoraan minulta. (Alasuutari 2005, 

146—147.) Olin itse paikalla oppilaiden täyttäessä näitä tutkimuslupapapereita, joten 

pystyin antamaan tarvittavaa lisätietoa tutkimukseni kulusta. Yksi oppilaista esitti yhden 

kysymyksen liittyen lupapaperin kohtaan, jossa mainittiin tutkimuksen keskeyttämisestä 

missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. Kysymys, jonka oppilas esitti, koski opetukseen 

osallistumista ja sitä kun hän ei enää haluaisi tälle vuodelle suunnistaa. Jokaisen luokan 

oppilaan oli osallistuttava opetukseeni, vaikka tutkimukseen eivät osallistuneetkaan, 

joten perustelin hänelle opetukseen osallistumisen olevan velvollisuus. Sain myös hä-

neltä myöntävän tutkimusluvan. Ne oppilaat, jotka eivät osallistuneet tutkimukseeni, 

osallistuivat kuitenkin opetukseeni, mutta en havainnoinut heitä ollenkaan. En myös-

kään kirjannut heiltä saamiani havaintoja tai kesken harjoitusten kuulemiani komment-

teja päiväkirjaani ylös.  

Yhteistyö luokan oman opettajan kanssa on tutkimukseni kannalta merkityksellistä. Hä-

neltä saamani kommentit tutkimukseeni osallistuvista oppilaista toivat merkittävän pal-

jon minulle ennakkotietoa oppilaista etukäteen. Ne oppilaat, jotka opettajan oman ko-

kemuksen mukaan tarvitsevat toisia enemmän ohjeistusta ja apua, olivat tiedossani jo 

ennen varsinaisen tutkimukseni alkamista. Opettajan oma oppilaantuntemus ja siitä mi-

nulle tiedottaminen on tärkeää, ja siten oma sijoittuminen luokan arkeen oli helpompaa 

ja luontevaa. Tiesin oppilaista jonkin verran etukäteen ja siten alustavien suunnitelmien 

tekovaiheessa pystyin jo huomioimaan eriyttämistä molempiin tarvittaviin suuntiin. 

Tämän tiedon avulla esimerkiksi motorisesti heikompiin oppilaisiin olin valmistautunut 

eriyttämällä harjoituksia oppilailta itseltään huomaamatta. 

Tutkimukseni anonymiteetin, eli tunnistamattomuuden, pyrin varmistamaan perusteelli-

sesti. Missään tutkimukseni eri vaiheessa ei tutkimukseeni osallistuvien oppilaiden hen-

kilöllisyys tule esille. Olen vaihtanut tutkimukseeni osallistuvien oppilaiden nimet kah-



50 
 

den opettamani ryhmän sisällä T- ja P-ryhmään, ja jokaisen oppilaan olen numeroinut. 

Näiden numeroiden takana olevia henkilöllisyyksiä en paljasta missään vaiheessa. Kieli, 

joka tutkimustuloksissa esiintyy, on tiivistettyä ja en ole sitä pyrkinyt muuttamaan pois 

Kuusamon murteelta, koska tutkimuksessani paikkakunta tulee ilmi jo otsikossa. 

Eri tieteenaloilla on yhteisesti sovittuja periaatteita eettisyydestä ja niihin ei ole yksise-

litteisiä ratkaisuja. Ensinnäkin tutkijan tulee olla rehellinen tutkimuksensa kulusta ja 

tuloksista, kaikenlainen vilppi on kielletty. Tutkijan tulee tehdä koko tutkimuksensa 

ajan tarkkaa työtä, mitään oleellista siitä unohtamatta. Tutkimuksen tulosten avoimuus 

ja tieteellinen tunnustus ovat tärkeitä tutkimuksen periaatteita. Tutkijan tulee huomioida 

muiden aikaisempien tutkimusten tulokset omaan tutkimukseensa peilaten, sekä tehdä 

tarkat maininnat niistä asioista, mitkä ovat omia mietteitä ja mitkä ovat peräisin muiden 

tutkijoiden tutkimuksista. Tutkijan tulee minimoida tutkimukseen osallistuvien haitat ja 

menetelmien, joita tutkija työssään käyttää, tulee olla eettisesti kestäviä. Tieteellisessä 

tutkimuksessa on tutkijalla älyllistä vapautta, jota ei saa käyttää väärin. Ne tulkinnat, 

joita tutkija tekee, tulee olla tarkkaan perusteltuja. Tutkijalla on työstään julkinen vas-

tuu. Hänen velvollisuutenaan on ”julkaista saamansa tulokset, jos ja kun ne ovat tärkeitä 

yleiselle hyvinvoinnille ja ne ovat tieteellisesti vertaisarvion mukaisesti hyväksyttyjä”. 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 22, 43—44.) 

 

5.7 Aineiston analyysi 

 

Analysoidessa laadullista aineistoa, on tarkoitus tehdä aineistoon selkeyttä ja siten tuot-

taa uutta, ainutlaatuista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Analysointivaiheessa pyritään ai-

neistoa tiivistämään kadottamatta silti informaatiota. Analysoinnista pyritään saamaan 

mahdollisimman selkeää ja lukijalle mielekästä. Aineiston analyysi on haastavaa, sillä 

siihen ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai kaavoja. (Eskola & Suoranta 2008, 137, 145.)  

Eskola & Suoranta (2008) esittävät laadulliselle aineiston analyysille vaiheittain etene-

vän rungon. Ensin pyritään aineistoa järjestämään ja tekemään yleistyksiä aineiston tul-

kinnasta. Tässä vaiheessa mahdollisia ovat myös harharetket ja lukuisat eri kokeilut. 

Tämä ensimmäinen vaihe vie paljon aikaa. Ensimmäinen tehty jäsennys harvoin on se 

lopullinen, aineistoon tulee palata useaan kertaan sitä analysoidessa. Jotta aineiston ana-
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lyysi tulee onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla, tulee tutkijan tuntea oma aineis-

tonsa perin pohjin. Aineiston koodaukselle Eskola & Suoranta (2008) määrittävät kaksi 

eri tapaa; joko aineistolähtöisen analyysin ilman teoreettista etukäteisolettamusta tai 

valmiin teorian hyödyntämistä analysoidessa. Tutkija tekee valintoja analyysin edetessä, 

ja näitä valintoja hänen tulee perustella jatkuvasti. Tyypillisiä tapoja laadullisen aineis-

ton analyysille ovat muun muassa teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskursiiviset 

analyysitavat ja keskusteluanalyysi. (Eskola & Suoranta 2008, 150—152, 161.) Laadul-

lisen aineiston rikkaus on se, että jos yksi tapa ei olekaan hyvä, eikä vastaa ongelmaan, 

voi sen vaihtaa lennosta toiseen tapaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 70). 

Desing-tutkimuksen aineiston analyysi pyrkii tuottamaan aineiston pohjalta uutta teori-

aa ja se tapahtuu kehämäisesti. Analysoitavat yksiköt eivät ole ennalta määrättyjä vaan 

nousevat esiin aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Jokaisella syklillä on oma ana-

lyysivaiheensa, jonka perusteella seuraavaa sykliä voidaan suunnitella (redesing) ja sii-

hen siirtyä. Nämä analyysivaiheet nostavat aineistosta esiin uusia ilmiöitä, joiden poh-

jalta suunnitelmat muuttuvat. (The Design-Based Research Collective 2004, 5.) Käytän 

tässä tutkimuksessani sisällön analyysiä. 

Toinen, kolmas ja neljäs aineistoni vaihe olivat pitämäni harjoitukset. Nämä kolme har-

joitusta pitävät sisällään design-tutkimukselle ominaisia vaiheita, kuten suunnittelun, 

toteutuksen, analyysin ja uudestaan suunnittelun. Tässä tutkimuksessa sovellan kuiten-

kin design-tutkimuksen perusteita lisäämällä näihin taulukkoihin tavoite- ja valmistelu-

sarakkeet. Koen näistä kahdesta lisätaulukosta olevan jatkoa ajatellen hyötyä niille opet-

tajille, jotka haluavat opetuspakettiani hyödyntää. Oma toimintani opettajana on jaettu 

taulukon muodossa jokaisen harjoituksen osalta näihin neljään design-tutkimukselle 

olennaiseen vaiheeseen.  

Tulososiossa kerron tarinallisesti jokaisen harjoituksen läpi alusta loppuun. Kerron tar-

kasti mitä, miksi ja miten teimme. Oppilailta kuulemiani kommentteja olen kirjannut 

jokaisen harjoituksen aikana ylös tutkimuspäiväkirjaani ja tuon niitä esille tarinallisessa 

tulososiossa sitä mukaa, kun ne ajallisesti tai aihealueeltaan sinne kuuluvat. Kyselylo-

makkeiden avulla pyrin täydentämään saamiani harjoituskohtaisia havaintoja. Niiden 

avulla olen jakanut oppilailta saamat vastaukset fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toi-

mintakyvyn tavoitteen alle alleviivaamalla vastauksista niille ominaisia selitteitä. Jokai-

sen alleviivaamani vastauksen olen kirjannut selkeyttävästi yhdellä kirjaimella (F, S, P) 
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kertomaan minkä toimintakyvyn tavoitteen alaisuuteen se kuuluu. Alleviivatut vastauk-

set litteroin ja tiivistin sitä mukaa. Litteroinnin jälkeen taulukoin jokaisen kommentin 

tiivistettynä harjoituskohtaisesti ja ryhmittelin samaa tarkoittavia kommentteja keske-

nään samoihin sarakkeisiin. Näiden saamieni kommenttien pohjalta pääsin käsittele-

mään saamiani harjoituskohtaisia havaintoja syvällisemmin ja oppilaiden näkökulma 

huomioiden.  
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6 TULOKSET 

 

 

Kokoan tulosluvun tarinamuodossa, joka etenee vaiheittain. Ensimmäinen vaihe koskee 

pitämääni alkukartoitusta (Liite 6) ja siitä saatuja tuloksia. Toisessa vaiheessa esittelen 

alkutestin pohjalta laatimani jaksosuunnitelman 6. luokkalaisille asetettujen tavoitteiden 

pohjalta. Esittelen tarinamuotoisesti jokaisen pitämäni harjoituksen alusta loppuun, si-

sältäen niiden suunnittelun (design), valmistelun, toteutuksen (enactment) ja analyysin 

(analysis) omasta näkökulmastani. Analyysin pohjalta havaitsemani muutokset esittelen 

(redesing) seuraavia harjoituksia ja vaiheita silmällä pitäen, sekä niiden mahdollisia 

hyötykäyttäjiä varten. Viimeiseen vaiheeseen kuuluu oppilaille suunnatut kyselylomak-

keet, joista saamiani vastauksia olen upottanut sisälle tarinaani siihen kohtaan, johon ne 

ajallisesti kuuluvat. Fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet ovat 

tutkimukseni ydin, joihin peilaan saamiani havaintoja ja kyselylomakkeista saamiani 

vastauksia. Oppilaiden näkökulma on tärkeässä roolissa tutkimukseni tulosten vahvistet-

tavuudelle, ja siten tuon ne myös esille. 

Louherannan (2006) mukaan etnografisen tutkimusraportin voi kirjoittaa kolmella ta-

paa: realistisella, konfessionaalisella ja impressionaalisella tavalla. Realistinen tapa 

kirjoittaa passiivimuodossa tapahtuneesta ja kenttätyöntekijä on imaistu siinä maan alle. 

Konfessionaalisessa tutkija on voimakkaasti esillä tapahtuneessa ja tutkijalla on selkeä 

rooli havainnoinnissa ja tulkinnassa. Saadut kenttäkokemukset ovat yhdessä kohteen 

kuvauksen ja ymmärryksen kanssa ja ne nousevat esille kirjoitetusta tekstistä. Impres-

sionaalisessa tutkija kirjoittaa tapahtumat haluamassaan järjestyksessä kertomuksena tai 

proosana, ja siinä lukija elää yhteisön elämää tekstin kautta. Tässä tavassa kenttätyö on 

muisteltuna kerrottuna ensimmäisessä persoonassa. (Louheranta 2006, 113—116.) 

Näistä kolmesta tavasta oma tarinallinen eteneminen lähentelee konfessionaalista tapaa, 

sillä omat saamani kokemukset vaikuttavat suoraan tulkintaan kenttäjaksosta ja minulla 

oli selkeä rooli tämän yhteisön, eli opettamani luokan, toiminnassa.  

 

6.1 Vaihe 1: Alkutilanne ja alkutesti 
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Pitämäni suunnistuksen opetusjakso ajoittui tammi-helmikuulle 2014. Tällä Kuusamon 

koululla oli tapana järjestää liikunnanopetus erikseen sekä pojille että tytöille, joten 

suunnittelin molemmille ryhmille (T / P) omat harjoituksensa saman jaksosuunnitelman 

mukaan. En eritellyt saamiani alkukartoituksen tuloksia ryhmiin, sillä koin aluksi järke-

väksi ja tutkimukseni luotettavuutta lisääväksi täysin saman tuntisuunnitelmarungon 

tekemisen molemmille ryhmille. Tarkoituksenani ei myöskään ollut vertailla ryhmiltä 

saaminani havaintoja tai vastauksia keskenään missään tutkimukseni eri vaiheessa. 

Myöhemmin kuitenkin huomasin, että ne seikat, jotka ensimmäisen ryhmän kanssa me-

ni huonosti tai jotka koin tarpeettomaksi, muutin toiselle ryhmälle.  

Ennen pitämääni alkutestiä olin tehnyt pohjustavaa työtä varaamalla eri välineitä ja tilo-

ja opetukseeni. Tarkistin koulun liikuntasalin varaukset ja varasin sen molempien ryh-

mien harjoituksiin erikseen. Varasin Kuusamon Erä-Veikoilta 10 vapaana olevaa Emit-

leimasinta ja 10 rastilippua sekä järjestin luvat käyttää lähipururadalta tehtyä hiihto-

suunnistuskarttaa opetuksessani. Koulun omille välineille tein myös kartoitusta ja huol-

toa jo ennen pitämääni alkutestiä. Koulun omat välineet olivat mielestäni kohtalaisessa 

kunnossa, vain muutama kompassi vaati poistoa kompassikorista. Jos kompassissa on 

ilmakupla, ei se anna oikeaa ja tarkkaa suuntaa. Koulun omat kartat olivat jo moneen 

kertaan merkittyjä ja käytettyjä, joten päätin olla käyttämättä niitä opetuksessani lain-

kaan. Koulun piha-alueesta löytyi muutama käsintehty kartta ja niitä apuna käyttäen 

valmistin koulun pihapiiristä sprinttisuunnistukseen soveltuvan kartan. Käytin tämän 

kartan valmistukseen myös luokan omalta opettajalta saamaani koulun päivitetystä pi-

hapiiristä tehtyä kasvillisuus- ja pohjakarttaa. Löysin laatikollisen muovitaskuja, joihin 

pystyi kiinnittämään kaulanarun. Päätin askarrella näistä jo etukäteen oppilaille kartta-

muovit tulevaan viimeiseen hiihtosuunnistusharjoitukseen karttatelineiksi, jotta he sai-

vat suunnistaessaan kätensä vapaiksi. Kuvat, joita tutkimukseni teoreettinen viitekehys 

sisältää ovat peräisin Suomen suunnistusliiton Ole-kartalla.fi sivustolta. Sain kuvien 

käyttöön luvat sähköpostilla suoraan hallitukselta kysymällä.  

Aloitin jakson suunnittelun pitämäni alkutestin pohjalta. Tässä alkutestissä oli kolme 

kohtaa, jotka olin määrittänyt valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta koskemaan 

niitä lajitaitoja, joita 6. luokkalaisen oletetaan jo suunnistuksessa hallitsevan. Näitä 6. 

luokkalaiselle asetettuja osaamisalueita olivat Kuusamon oman opetussuunnitelman 

(2004) mukaan kompassin käyttäminen ja sillä suuntiminen, etäisyyksien arvioiminen, 

kartanluvun kehittäminen entisestään ja reitin valinta. Kartanluvun kehittämiseen kuu-
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luvat korkeuskäyrin hahmottaminen ja kartan yleisimpien värien ja merkkien tunnista-

minen. (Kuusamon kaupunki 2004, 165.)  

Alkutestin pidin oppilaille heidän omassa luokassaan, ja ne jotka eivät tutkimuslupaa 

olleet saaneet tai antaneet, poistuivat alkutestin ajaksi luokasta. Oppilaat alkoivat heti 

täyttää omia vastauspapereitaan melko ripeästi ja vain yhdelle oppilaista jouduin mai-

nitsemaan, ettei toisen paperia tiirailla. Kun vastaukset olivat valmiina, käänsivät oppi-

laat vastauspaperinsa ylösalaisin ja tiesin siten heidän olevan valmiita.  

Ensimmäisessä alkutestin kohdassa oppilaan tuli määritellä oma suunnistustaitonsa 

”Kuinka hyvin osaat mielestäsi suunnistaa?” asteikolle taidon mukaan alleviivaamalla 

sopivin vaihtoehto.  

1=en osaa  
2=osaan melko vähän 
3=osaan kohtalaisesti  
4=osaan melko hyvin  
5=osaan hyvin 
 

Nämä viisi kohtaa kertovat mielestäni hyvin sen taitotason, jonka oppilas kokee omak-

seen. Alkutestistä saamani tulokset jäsentelin ensimmäisen kysymyksen osalta seuraa-

vanlaisesti taulukoimalla ja jaoin oppilaat heikkoihin, kohtalaisiin ja hyviin taitoihin.  

 
Kuvio 1: Oppilaiden oma näkemys suunnistustaidoistaan 

Tämän perusteella minulle selvisi se, että oppilaista neljä (22%) eivät mielestään osan-

neet lainkaan suunnistaa tai osasivat melko vähän. Luokittelin nämä neljä henkilöä hei-
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kot suunnistustaidot omaaviksi. Kohtalaisen suunnistustaidon omaavia oli omasta mie-

lestään myös neljä (22%) oppilaista. Melko hyvin tai hyvin osaavia oli luokasta suurin 

osa, yhteensä 10 oppilasta (56%). Tämän perusteella oppilaista suurin osa osasi mieles-

tään suunnistaa melko hyvin tai hyvin. 

Toisessa testin kohdassa tuli oppilaan yhdistää oikea väri viivalla sitä vastaavaan kart-

tamerkin nimeen. Tässä kohtaa oli viisi eri väriä merkkeineen. Värejä olivat sininen, 

valkoinen, musta, ruskea ja keltainen. Vastaavina merkkeinä listasta löytyi hakkuu-

alue/pelto, ajotie/polku/kivi, tavallinen metsä, vesistöt ja maanpinnan muodot.  

SININEN  *  * HAKKUUALUE / PELTO 
VALKOINEN*  * AJOTIE, POLKU, KIVI 
MUSTA *  * TAVALLINEN METSÄ 
RUSKEA *  * VESISTÖT 
KELTAINEN*  * MAANPINNAN MUODOT 

 

Pisteytin tämän tehtävän antamalla jokaisesta oikeasta valinnasta yhden pisteen, ja vää-

ristä vastauksista en antanut miinuspistettä. Vastaajista täydet viisi pistettä sai 16 oppi-

lasta. Kolmella oppilaista meni kaksi väärin, ja jokaisella heistä samat kaksi väriä meni 

keskenään sekaisin; valkoinen ja ruskea. Tämän kohdan mietin alkutestiin hyvin tark-

kaan, ja meinasin jättää sen kokonaan pois. Viivalla yhdistämisessä on aina se ongelma, 

että jos yksi menee väärin, menee automaattisesti myös toinen kohta väärin. Päätin kui-

tenkin jättää sen kohdan testiin, sillä sen avulla saan nopeasti ja helposti tietoa oppilai-

den taidoista ja päättelykyvystä. Jos yksi menee väärin, voi oppilas huomata virheensä 

huomatessaan, että eihän tuo väri tuohon voi sopia.  

Viimeisenä alkutestin kohtana oli kompassin käytön osaamisen arviointi. Kompassin 

käyttö suuntimiseen on taito, joka 6. luokkalaisen tulisi hallita (Kuusamon kaupunki 

2004, 165). Yhdeksän oppilasta osasi tämän mukaan omasta mielestään käyttää kom-

passia. Vastausvaihtoehtoina olivat ”kyllä / ei”, ja näistä oli helppo saada osaavien oppi-

laiden lukumäärä selville. Alkutestistä saamieni tietojen avulla suunnittelin oppilaille 

suunnistusaiheisen opetuspaketin, joka sisälsi yhteensä kolme eri harjoituskertaa (vai-

heet 2—4). Tein näiden saamieni taitotietojen mukaan jaksosuunnitelman rungon ja 

jokaiselle harjoitukselle tuntisuunnitelmat erikseen. Tein saman jaksosuunnitelman kar-

kearakenteisesti molemmille ryhmille (P / T), mutta ensimmäisen harjoituksen jälkeen 

tein pieniä muutoksia toiselle ryhmälle. Koska harjoitukset olivat pääsääntöisesti sa-
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mankaltaiset, esittelen saamani tulokset molempien ryhmien osalta yhdessä, kertoen 

kuitenkin mahdolliset tekemäni muutokset (redesing) toiselle ryhmälle. 

Liikuntatunnit pidettiin erikseen molemmille sukupuolille, joten en pyrkinytkään muut-

tamaan tätä käytäntöä mitenkään, vaan pidin tutkimusaineiston keruuta varten pitämäni 

harjoitukset totutun kaavan mukaan. Missään tutkimukseni eri vaiheessa en pyri vertai-

lemaan näitä kahta ryhmää keskenään, mutta koska kolmesta harjoituksesta kaksi pidin 

molemmille ryhmille ominaan, vaikutti se kuitenkin omaan toimintaani tutkivana opet-

tajana. En missään tutkimukseni eri vaiheessa paljasta kumpi ryhmä on milloinkin ky-

seessä, jotta tunnistamattomuus säilyy. Desing-perustaiselle tutkimukselle olennaista on 

suunnitelmien muuttaminen tarvittaessa ja näin teinkin. Havaitessani ensimmäisen ryh-

män kanssa puutteitta tai kehitettävää, tein muutoksia (redesing) toiselle ryhmälle. En 

kuitenkaan kokenut näiden pienten muutosten vaikuttavan kummankaan ryhmän toi-

mintaan ja saamiini tutkimustuloksiin. Halusin tehdä oppimistilanteista oppilaille mie-

lekkäitä ja siten muutoksien tekemisen ansiosta sain ylläpidettyä motivaatiota yllä mie-

lestäni paremmin. Seuraavassa taulukossa on suunnittelemani jaksosuunnitelma, jonka 

pohjana käytin pitämääni alkutestiä ja niitä tietoja, joita minulla oppilaiden osaamisesta 

tuolloin oli. 

Taulukko 2: Alkukartoituksen pohjalta jaksosuunnitelma harjoituksineen 
Harjoitus ja paikka Mitä? Miten? Miksi? 

Alkutesti Oppilaiden taitotason 
kartoitus 

Kolmivaiheinen testi Jaksosuunnitelmalle 
pohjaksi 

 

1.design-sykli: 
 

harjoitus salissa 

Kartanluvun perus-
taitoja: 

Mittakaava 

Kartoittajat 

Värit, merkit 

Kartan muut mer-
kinnät 

Suunnanotto kom-
passilla 

Emitin käyttö 

Erilaisten karttojen 
lukemista  

Hiihtosuunnistus-

Ryhmissä pistetyöskentely 
kartan väreistä ja merkeistä 

2 erilaista viestiharjoitusta 
karttamerkeistä ja merkinnöis-
tä. 

Kahdessa joukkueessa piste-
työskentely: kompassin ja 
Emitin käyttö sekä hiihtosuun-
nistus-välineiden esittely 

Viestiharjoitus Emiteillä salin 
pohjapiirroksesta tehdyllä 
kartalla 

Kertaus suunnistuksen 
perusteista 

 

Selvitys pitääkö mit-
taamani tietotaidot 
paikkansa 

 

Ryhmätyötaidot 

Uuden asian opettami-
nen: Emit  motivaa-
tion lisäys 
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kartat ja välineet 
tutuiksi 

 

2.design-sykli 
harjoitus koulun 
pihapiirissä 

Koulun pihapiiristä 
tehtyyn sprinttikart-
taan tutustuminen 
kesken oppitunnin 

Yksilöharjoitus emiteillä, 
ajanotto mahdollista, kertauk-
sena kompassilla suunnan otto 

Kokemuksien kysely yksitellen 

Kesken oppitunnin 
irtiotto 

Kertaus edelliseen 
harjoituskertaan salissa 

 

3.design-sykli 
harjoitus pururadalla 

Jo opittujen asioiden 
soveltaminen käytän-
töön 

Sukset jalassa 

 

Maastossa valmiita latu-uria 

10 rastia eri etäisyyksillä 
maastossa  

Viuhkasuunnistus-harjoitus 
joko pareittain tai yksin 

Käytännön kokeilu 
tietotaidoista 

Hiihdolle vaihtelua 

Parityötaidot 

Toisten huomioiminen 
rastilla 

Kyselylomakkeet 
jakson jälkeen 

Jokaiseen pitämääni 
harjoitukseen liittyen 
kysymys oppilaiden 
näkökulmasta 

9 kohtaiseen kysymyslomak-
keeseen vastaaminen saatujen 
kokemusten mukaan 

Täydennyksenä jo 
saamilleni havainnoille 

 

Taulukkoon olen jakanut jokaisen aineistoni vaiheen: alkutestin, kolmen eri harjoituk-

sen sisällöt ja loppukyselyn. Näistä jokaisesta vaiheesta olen kirjannut eri sarakkeisiin 

tiivistäen: mitä, miten ja miksi näin tein.  

Tämän jaksosuunnitelman pohjalta suunnittelin jokaisen harjoituskerran erikseen. Kos-

ka harjoitukset pidettiin kahdelle ryhmälle erikseen, muutoksia alustaviin suunnitelmiin 

tuli. Kerron näistä muutoksista ajallisesti tarinan oikeassa kohdassa. Desing-

perustaiselle tutkimukselle onkin olennaista muutosten tekeminen vaiheiden edetessä 

(The Design-Based Research Collective 2003, 5). Seuraavaa harjoitusta on vaikeaa 

suunnitella etukäteen, ennen kuin on selvitetty tarkoin miten harjoitus onnistui ja mitä 

asioita jäi esimerkiksi käsittelemättä tai jotka tarvitsevat vielä lisäopetusta. Jokaiselle 

harjoituskerralle asettamani tavoitteet, suunnitelmat (design), valmistelut, toteutuksen 

(research) ja analyysin (analysis) tulen esittämään taulukkomuodossa ennen harjoituk-

sen varsinaista kuvausta. Pyrin kuvaamaan jokaisen harjoituksen vaiheineen mahdolli-

simman tarkalla ja yksityiskohtaisella kuvauksella ja selonteolla (Hirsjärvi ym. 2007, 

134).  
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6.2 Vaihe 2: Salisuunnistus 1. design-syklinä 

 

Ensimmäisen harjoituksen suunnittelin oppilaille heidän oletettavien taitotasojensa ker-

taamiseksi ja opetukseksi. Halusin opetuksessani tuoda esiin 6. luokkalaiselle oletettavi-

en perustaitojen kertaamisen, kuten värien ja merkkien selitysten sekä kompassin käy-

tön opettamisen (Kuusamon kaupunki 2004, 165). Jokaiselle oppilaalle uutena asiana 

otin opetustani monipuolistamaan Emit-leimasimet, joiden käytön opetin ja jonka paris-

sa myös harjoittelimme. Seuraavassa taulukossa esittelen kaikki ne seikat, joita minun 

tuli tutkivana opettajana ottaa huomioon harjoitusta ennen, sen aikana ja jälkeen. 

 

Taulukko 3: Ensimmäinen harjoitus vaiheittain 
Tavoitteet 1. Kerrata jo opittuja perustaitoja:  

 kartan eri merkintöjen tunnistaminen: mittakaava, käyräväli, suunnanottoviiva, 
kartoittajat 

 kartan perusvärien merkitys 
 yleisimpien karttamerkkien tunnistus 

2. Hiihtosuunnistuskartan vertaus kesäsuunnistuskarttaan: erojen havaitseminen ja 
nimeäminen 

3. Kartan suuntaaminen kompassilla pohjois-eteläsuunnassa 
4. Suunnan ottaminen suuntaviivoja apuna käyttäen 
5. Elektronisen leimausjärjestelmän (Emit) käyttäminen entisen pihtileimasimen si-

jaan 
6. Viivasuunnistuskartan oikein lukeminen 

Suunnittelu 

(design) 

 Salivarauksen tekeminen 
 Käytettävien materiaalien hankkiminen Kuusamon Erä-Veikoilta (rastiliput, 

Emit-leimasimet) 
 Harjoitusten laatiminen monipuolisia ja leikillisiä menetelmiä käyttäen ottaen 

huomioon alkutestin lajitaidot 
Valmistelu  Liikuntasalin valmistelu oppituntia varten: 

- Eri pisteiden valmistelu (rastilippujen kiinnittäminen, monisteiden teippaus 
seiniin, havainnollistavien kumirenkaiden nouto, alkulämmittelyradan mate-
riaalien tarkistaminen) 

 Tarvittavien materiaalien (karttojen, monisteiden ja karttamerkkikorttien) tulos-
taminen etukäteen (Liite 7, Liite 8) 

 Salin pohjapiirroksesta kartan laatiminen viivasuunnistusta varten 
 Emit-laitteiden lataaminen ja testaaminen 

Toteutus 

(enactment) 

Ryhmä1: 
1. Alkulämmittelynä rastilipun ryöstö 
2. Pistetyöskentely joukkueittain  

(Liite 7) 
 aiheena kartan värit ja merkit 

3. 2 erilaista viestiä  
 karttamerkit (Liite 8) 

4. Pistetyöskentely kahdessa joukku-

Ryhmä2: 
1. Pistetyöskentely joukkueittain 

(Liite 7) 
 aiheena kartan värit ja merkit 

2. Reitinvalintatehtävä  
(Liite 8) 

3. 2 erilaista viestiä  
 karttamerkit (Liite 8) 

4. Pistetyöskentely kahdessa joukku-
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eessa 2 pisteellä: 
1. Emit-leimasin 
2. Erilaiset kartat ja kompassil-

la suuntiminen 
5. Emit-viesti salin viivoista tehdyllä 

kartalla  

eessa 2 pisteellä: 
1. Emit-leimasin  
2. Erilaiset kartat ja kompas-

silla suuntiminen 
5. Emit-viesti salin viivoista tehdyllä 

kartalla  
Analyysi 

(analysis) 

Ryhmä 1: Oma opettaminen onnistui mieles-
täni hyvin ja sain motivoitua oppilaat näihin 
harjoituksiin. Oppilaista huomasi että he 
eivät läheskään yhtä hyvin osanneet asioita, 
kuten olin testin mukaan saanut käsityksen.  
Alkulämmittelyssä meni liikaa aikaa, sen 
olisi voinut jättää pois. Joukkuejaot ovat 
mielestäni erittäin haasteellista tehdä, sillä 
ovat tottuneet tietyllä tapaa jakamaan. Tu-
tustuessa Emit-leimausjärjestelmiin, huoma-
si oppilaiden motivaation kasvavan. Oli 
mukavaa saada aika omasta suoritteesta ja 
verrata sitä toisen kanssa. Salista tehdyn 
kartan olisi voinut tehdä selkeämmin käyttä-
en samoja värejä kuin pohjassa oikeasti on. 
Osa oppilaista ymmärsi idean heti, mutta 
toisilla oli taas niin kiire suorittamaan ettei 
ohjeita malttaneet kuunnella kunnolla. 
Oma toimintani opettajana ja tutkijana oli 
melko haasteellista yhdistää. Yhtä aikaa 
opetin ja havainnoin, ja väkisinkin osa tär-
keistä asioista saattoi jäädä huomaamatta. 
Pääosin kuitenkin onnistuin kohtalaisen 
hyvin tekemään näitä kahta samanaikaisesti 
ja luokan omasta opettajasta oli iso apu 
muun muassa luokan hallintaan liittyvissä 
seikoissa. 

Ryhmä 2: Opetukseni onnistui mielestäni 
hyvin. Opetin jokaisen harjoituksen asian 
itse, eikä luokan oma opettaja ollut apuna 
muussa kuin siirtymisissä ja joukkueiden 
jakamisissa. Oppilaista huomasi sen, että he 
olivat motivoituneita ja innostuivat jokai-
sesta uudesta harjoituksesta, jonka ohjeet 
annoin. Huomasin heistä, että taidot olivat 
puutteellisemmat kuin mitä alkutestistä olin 
havainnut.  
Alkulämmittelyn jätin kokonaan pois tältä 
ryhmältä ja koin reitinvalintatehtävän, joka 
jäi ensimmäiseltä ryhmältä ajanpuutteen 
vuoksi pois, tärkeämmäksi opetettavaksi 
asiaksi.  
Joukkuejaot ovat mielestäni erittäin haas-
teellista tehdä, ja luokan oma opettaja aut-
toikin minua niiden tekemisessä. Tutustu-
essa Emit-leimausjärjestelmiin, huomasi 
oppilaiden motivaation kasvavan. Oli mu-
kavaa saada aika omasta suoritteesta ja 
verrata sitä toisen kanssa. Salista tehdyn 
kartan olisi voinut tehdä selkeämmin käyt-
täen samoja värejä kuin pohjassa oikeasti 
on. Osa oppilaista ymmärsi idean heti, 
mutta toisilla oli taas niin kiire suoritta-
maan ettei ohjeita malttaneet kuunnella 
kunnolla. 
Tämän ryhmän kanssa ehdimme käydä 
monipuolisesti kaikki tavoitealueen asiat 
läpi. Toki suunnanottaminen ja karttojen 
selailu jäi ajanpuutteen vuoksi melko niu-
kaksi.  

 

Tästä taulukosta käy ilmi ennen varsinaista harjoitusta tekemäni työmäärä, kuten mate-

riaalien valmistelu ja hankinta. Varsinaisen harjoituksen aikana tulee kaikki valmistelut 

ja varasuunnitelmat olla jo valmiina, jotta harjoitus etenee tavoitteiden mukaan. Tavoit-

teiden asettaminen etukäteen on tärkeää, jotta niihin voi sen jälkeen palata ja arvioida 

koko harjoitusta näiden asetettujen tavoitteiden pohjalta. Valmisteluvaiheeseen kului 

mielestäni melko paljon aikaa, sillä valmistin jokaisen harjoituksen alusta loppuun itse. 

Koska pidin tämän saman harjoituksen kahdelle eri ryhmälle, pystyin muuttamaan 

suunnitelmia, jotka eivät olleet toimineet halutulla tavalla. Toiselle ryhmälle lämmitte-

lyn pois jättäminen oli hyvä asia, sillä siihen tuhraantui liikaa aikaa ensimmäisen ryh-

män kanssa. 
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Ensimmäisen ryhmän tunnille osallistui yhteensä 14 oppilasta, 5. luokkalaisia heistä oli 

neljä ja loput yhdeksän kuuluivat 6. luokalle ja jokainen heistä osallistui tutkimukseeni. 

Yksi tutkimukseeni osallistuvista oppilaista oli tämän harjoituksen aikana sairaana. Toi-

sen ryhmän harjoitukseen osallistui yhteensä 25 oppilasta, joista 12 oli 6. luokkalaisia ja 

heistä yhdeksän osallistui tutkimukseeni. Havainnoitavia oppilaita oli vain murto-osa 

opetukseeni osallistuvista. Ihan alkuun kerroin oppilaille mitä tänään teemme, ja miten 

tavallinen suunnistuskartta eroaa tänään tunnilla käyttämästämme hiihtosuunnistuskar-

tasta. Toisen ryhmän oppilaiden tullessa saliin, alkoi melko levoton haahuilu pitkin salia 

ja näytti siltä, että teippaamani laput ja roikkuvat rastiliput lähtevät kävelemään ennen 

kuin pääsen edes opetuksessani alkuun.  

Ensimmäisen ryhmän tunti alkoi lämmittelyllä ja jaoin sitä varten luokan kahtia. Läm-

mittelyä varten oppilaat hakivat välinevarastosta mieleisiään esteitä tai hidasteita omille 

joukkueilleen. Oppilaat olivat muilla sisäliikuntatunneilla saaneet rakentaa kaupunkiso-

taa varten itselleen kaupungit, joten välineiden haku ei ollut heille outoa. En kertonut 

vielä mitä tulemme tekemään, mutta kerroin heti kun ”kaupungit” olivat valmiit erilai-

sista rakennelmista. Toinen joukkue käytti molempia salista löytyviä maaleja ja toinen 

taas isoja peittäviä patjoja. Alkulämmittelyä varten jaoin oppilaille molemmille joukku-

eille kolme rastilippua ja kerroin lämmittelyn idean: rastilipun ryöstö. Molempien jouk-

kueiden tuli piilottaa nämä kolme lippua omalle alueellensa, ja toisen joukkueen piti 

löytää liput ja kuljettaa omalle alueelleen jäämättä kiinni. Tämä lämmittely oli isotöinen 

toteuttaa, ja näytti siltä etteivät oppilaat lähteneet rohkeasti liikkumaan vastapuolen alu-

eelle. Sovelsin sääntöjä pariinkin otteeseen, sillä oppilaat näyttivät tylsistyneen ja seiso-

neen kädet taskuissa. 

Tylsää, tehdään jotain muuta! (P2) 

Tätä oltiin kakkosluokalla, ei ole enää hauskaa. (P6) 

Ensimmäinen sovellus oli turvapaikan muuttaminen viiden sekunnin säännöllä, sillä 

vastapuolen kentällä olevaan turvapaikkaan oli helppo juosta koko joukkueella kerral-

laan. Turvapaikan vartiointisääntöä piti myös muokata, sillä turvapaikasta ei päässyt 

lähtemään kun joka puolella oli vahti. Niinpä 3 metrin etäisyydelle oli mentävä vahtien 

ja se sääntö toimi tähän hyvin.   

Tuo vaan kyylää tuossa eikä päästä liikkumaan! (P7) 
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Oppilaat liikkuivat melko vähän ennen sääntöjen muokkausta, joten siksi näin tärkeäksi 

tehdä muutoksia. Mielestäni noin puolet oppilaista naureskeli tälle harjoitukselle, mutta 

siltikin pääsivät hyvin leikkiin mukaan. Tämän kaltainen harjoitusleikki sopii mielestäni 

paremmin nuoremmille ikäluokille. Oman toimintani tässä lämmittelyssä koin melko 

haastavaksi, sillä oppilaista näki sen, että he eivät olleet lainkaan innostuneet ja pohdin-

kin koko lopputunnin onnistumista motivaation puuttumisen vuoksi. Tämä lämmittely 

vei paljon aikaa itse tunnista ja päätinkin jättää sen toisen ryhmän harjoituskerralta pois 

ja aloitimme toisen ryhmän kanssa suoraan varsinaisesta opetusosiosta.  

Toisen ryhmän harjoituksen aloitinkin jakamalla oppilaat luokan oman opettajan avus-

tuksella viiteen joukkueeseen. Jokaisessa näissä joukkueessa oli vähintään yksi sellai-

nen oppilas, joka osallistui tutkimukseeni. Neljässä joukkueessa heitä oli kaksi. Ensim-

mäisen ryhmän lämmittelyn jälkeen jaoin oppilaat neljään joukkueeseen. Kahdessa 

joukkueessa oli kolme henkeä ja kahdessa oli neljä oppilasta. Jokaisessa näissä joukku-

eissa oli tutkimukseeni osallistuvia 6. luokan oppilaita. Jaoin jokaiselle joukkueelle tyh-

jän kartan ja punaisen kynän ja joukkueen tuli valita joukkueelleen kirjuri yhteistuumin. 

Kirjurin valinta ei tuottanut kuin yhdessä joukkueessa ongelmia, sillä kirjurina olisi ha-

lunnut toimia kaksi. Päätin heidän puolestaan kumpi kirjurina toimi. Oppilaiden tehtä-

vänä oli joukkueittain kiertää viisi eri pistettä, joissa neljässä oli eri karttamerkkien väri 

käsiteltävänä ja yhdessä pisteessä yleiset kartan merkinnät.  

Ensimmäinen piste käsitteli ruskeita karttamerkkejä, toinen mustia, kolmas sinisiä, nel-

jäs vihreitä ja keltaisia ja viides piste tutustutti kartan muihin merkintöihin, kuten mitta-

kaavaan, käyräväliin, kartoittajiin ja suuntaviivoihin. Jokaisella rastilla (Liite 7) oli ly-

hyesti ensin kerrottu värin merkitys ja sitten oli tehtävänä ympyröidä annettuja merkke-

jä tai kartan tietoja oman joukkueen tyhjästä kartasta. Jokainen joukkue aloitti eri pis-

teeltä kiertämisen ja liikkuivat antamastani merkistä seuraavalle pisteelle. Ensimmäisen 

ryhmän oppilaat olivat rasteilla valmiina melko eri aikaa, ja siksi päätin suunnitella toi-

selle ryhmälle eriyttävän tehtävän, jossa heidän tuli etsiä omasta kartastaan uusi ja eri-

lainen kyseisen rastin värinen merkki ja nimetä se. Tämä lisätehtävä koitui kuitenkin 

joukkueille melko haasteelliseksi. 

En kyllä löydä täältä enää yhtään ylimääräistä ruskeaa, no mepä laske-

taan paljoko käyrillä tulee korkeutta näihin mäkiin. (T1) 

Mitä sitten ku ollaan jo valmiita? Voidaanko nukkua? (T5) 



63 
 

Ensimmäisen ryhmän oppilaista yksi joukkue oli jokaisella rastilla muita nopeammin 

valmiina, ja kuulinkin heidän keskustelen aiheesta tämän odotusajan: 

Oon nähny noita ruskeita merkkejä ja viivoja iskän metsästyskartassa, 

mutta en tiennyt niiden olevan korkeuskäyriä. (P7) 

Etkö muka muista kun edellisellä rastilla mainittiin noista suon tyypeistä, 

etkö muista? (P1) 

Kiertelin pisteillä ja tsemppasin heitä, jotka eivät kuulostaneet niin innostuneilta harjoi-

tuksesta. Pääosin tutkimani 6. luokkalaiset olivat kuitenkin innostuneita ja jaksoivat 

nuorempia 5. luokkalaisia kannustaa jatkamaan. Motivoin oppilaita sillä, että seuraavas-

sa harjoituksessa olisi suotavaa jokaisen hallita nämä kartan perusvärit merkkeineen ja 

merkityksineen. Ruskealla pisteellä kiersin jokaisen ryhmän siinä ollessa ja kerroin heil-

le havainnollistavia esimerkkivälineitä käyttäen korkeuskäyrien aseman kartalla. Olin 

hankkinut kumisia muovirenkaita, joista tein mäen korkeuskäyrien mukaan. He saivat 

korkeuskäyrien avulla laskea kuinka monta metriä mäki on järven pinnasta lähtien. Ky-

selin oppilailta että mitä eroa tällä ja tällä mäellä on ja odotin heidän hoksaavan kysees-

sä olevan tiheyskäyrä. Kuusamon kaupungin (2004, 165) asettamat 6. luokkalaisen 

osaamisalueeseen kuuluvat korkeuskäyrät koituivat useammille oppilaille kuitenkin 

ymmärretyksi ja selkeäksi asiaksi niitä havainnollistettuani. Mitä lähempänä käyrät ovat 

toisiaan, sitä jyrkempi mäki on. Muutama oppilas havaitsi näyttämäni saman tien ja ker-

toi muille joukkueen jäsenille puolestani. Kuulin oppilaiden myös keskustelevan keske-

nään enemmän tällä ruskealla rastilla kuin muilla rasteilla. 

Katoppa, kun nämä laitetaan näin lähekkäin, niin seinämä on jyrkempi. 

(P3) 

Mää en kyllä nyt tajunnu, siis eikai tuo käyräväli voi tuota tarkoittaa? 

Oon luullu sitä paljon monimutkaisemmaksi. (P2) 

Mistä tietää onko tämä ylä- vai alamäki? (T3) 

Kerroin oppilaille heti, jos heille tuli jotain kysyttävää rastilla. Ylä- ja alamäen havain-

nollistin kartasta näyttämällä. Jos järven vierestä lähtee käyrä, se on silloin tietenkin 

ylämäki. Havainnollistin heille myös tiheyskäyrän merkityksen. Mitä lähempänä käyrät 

ovat toisiaan, sitä jyrkempi mäki on.  
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Miten merkitään, jos mäessä on mutka tai jos mäessä on nyppylä? (T9) 

Mikä ihme tuo merkki on tuossa keskellä kukkulaa? (T2) 

Kerroin mäkeen merkittävästä mutkasta eli ”notkosta” ja se merkitään nenänä tai notko-

na. Havainnollistin yhdestä esimerkkikartastani nämä molemmat merkit erikseen. Nenä-

merkki aiheutti oppilaissa hilpeyttä.  

Sehän näyttää ihan oikealta nenältä! (T9) 

Sinisellä rastilla kaksi ryhmää meni sekaisin ojassa ja hiihtourassa, joka hiihtosuunnis-

tuskartassa oli yhtä paksuna viivana kuin oja merkittynä. Suo ja avosuo aiheuttivat 

myös yhdelle ryhmälle päänvaivaa. Selitin heille havainnollistaen ja näyttäen mutkassa 

olevaa avosuota.  

Mikä ero näillä sitten muka on? …Aa, toinen on sininen ja toinen vihreä. 

Hyvä me! (T6) 

Osa oppilaista oli melko levottomia tämän harjoituksen aikana, pyrin motivoimaan heitä 

parhaani mukaan. Kerroin heille, että näitä merkkejä, joita nyt opettelemme, tulemme 

tarvitsemaan vielä tänään. Harjoituksen lopuksi kävin jokaisen ryhmän kanssa heidän 

piirtämänsä rastiympyrät ja merkit läpi. Tässä harjoituksessa havaitsin sen, että oppilaat 

tiesivät jo merkeistä melko paljon ja vertaistuen avulla he saavuttivat hyviä tuloksia 

omiin karttoihinsa. Parille oppilaista olivat vaikeita ymmärtää helpoimman värin, sini-

sen, kuvaavan vettä.  

Sininenkö kuvaa vettä? No mitä tuo keltainen sitten tarkoittaa keskellä vet-

tä? (P3) 

No ymmärtäähän sen tollokin että sinistä se vesi on! (P2) 

Koska toisen ryhmän kanssa emme lainkaan lämmitelleet, kerkesimme ottaa tähän vä-

liin tärkeän lisätehtävän. Tämän lisätehtävän sisältö koski reitinvalintaa, ja sen oletetaan 

olevan jokaisen 6. luokkalaisen osaamisaluetta Kuusamon kaupungin opetussuunnitel-

man mukaan (Kuusamon kaupunki 2004, 165). Jatkoimme samoilla joukkueilla tähän 

tehtävään ja joukkueiden tehtävänä oli käydä valitsemassa reitinvalintatehtävässä oikea 

reitti pisteestä A pisteeseen B. Olin tehnyt tähän harjoitukseen salin seinälle kartan, jos-

sa oli kolme eri reitinvalintaa (Liite 8). Nämä piirtämäni kolme reittiä menivät keske-



65 
 

nään eri reittiä pisteestä A pisteeseen B. Ensimmäinen reitti kulki koko matkan hiih-

touria pitkin ja oli matkaltaan melko pitkä. Toinen reitti kulki myös valmiita uria pitkin, 

mutta matka oli huomattavasti lyhyempi kuin ensimmäisellä reitillä. Kolmas reitti oli 

kaikista lyhyin, mutta ylitti melko kookkaan suon ilman valmista latu-uraa. Joukkueiden 

tuli myös perustella, miksi valitsivat kyseisen reitin muiden seasta. Pienillä lisäkysy-

myksillä sain vielä täydennystä saamilleni vastauksille.  

 Ope: Miksi tuota reittiä kannattaa välttää?  

 Oppilas: Koska siinä mennään suon yli. 

 Ope: Oikein, no mikä vika tuossa reitissä sitten on? 

 Oppilas: Se kiertää noin kaukaa. 

Suotuisin reitinvalinta oli 2, sillä siinä ei tarvinnut kulkea yhtään mäkeä, eikä mennä 

läpi yhdestäkään suosta.  

Kolmas harjoituksen vaihe oli molemmille ryhmille sama ja siinä tarkoituksena ja ta-

voitteena oli harjoitella äsken opeteltuja ja kerrattuja karttamerkkejä kahdella eri viestil-

lä. Heti kun mainitsin oppilaille sanan ”viesti”, alkoi joukossa kuhista. Olinkin kuullut 

luokan omalta opettajalta heidän pitävän viesteistä kovasti, mutta ottavat ne ikävä kyllä 

välillä liian tosissaan. Koin hyvänä asiana sen, että jokainen innostui viesteistä, mutta 

huonona puolena sen, että niissä kilpaillaan aina paremmuudesta. Osa luokan oppilaista 

ei kuulemani mukaan osannut käsitellä lainkaan tappiota, vaan hävitessään alkavat rie-

hua. No, päätin kuitenkin kokeilla ja tein uudet joukkuejaot. Jaoin oppilaat nyt viiteen 

eri joukkueeseen, jotta jokaiselle oppilaalle tulisi mahdollisimman paljon harjoitusta 

karttamerkeistä. Pidin huolen siitä, että jokaisessa jakamassani joukkueessa oli taas vä-

hintään yksi tutkimukseeni osallistuva oppilas. Ensimmäinen viesti oli karttamerkki-

viesti, jota varten olin tehnyt karttamerkkikortteja (Liite 8) niiden nimillä. Jokaiselle 

viidelle joukkueelle jaoin uuden tyhjän kartan ja punaisen kynän. Viesti eteni siten, että 

joukkue järjestyi jonoihin tyhjä kartta ja kynä kädessä ja toisella puolella salia (n. 10 

metrin päässä) oli pino karttamerkkikortteja. Annoin ohjeet oppilaille useampaan ker-

taan, jotta jokainen ryhmä varmasti ymmärsi viestin idean. Kun aika alkoi, jonon en-

simmäinen jäsen juoksi hakemaan itselleen kortin pinosta ja juoksi takaisin joukkueensa 

luo, jossa merkitsi tyhjään lattialla olevaan karttaan kortissa olevan merkin. Muut jouk-

kueen jäsenet saivat auttaa merkin karttaan merkitsemisessä. Halusin käyttää muiden 



66 
 

apua tässä suorituksessa, sillä se tuo joukkueeseen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tiimi-

työtä.  

Tuossa on tuo avosuo, tuo minkä laitoit, on tavallinen suo. (P1) 

Tuossa on se avosuo, hyvä! Sun vuoro, mee äkkiä! (T7)  

Tämä ensimmäinen järjestämäni viestiharjoitus onnistui mielestäni hyvin, ja huomasi 

oppilaista että he oikeasti hallitsivat karttamerkkejä melko hyvin. Positiivista oli myös 

huomata se, että muut joukkueen jäsenet auttoivat toinen toistaan, ja huusivat jo korttia 

hakiessaan, että mikä on etsittävä merkki. 

Ettikää suppa! (P8) 

  Tässä lukee kenttä! (P10) 

Mukavaa oli huomata, että oppilaat juoksivat tosissaan ja saivat lämmön päälle ja tyk-

käsivät kilpailla paremmuudesta. Jokainen joukkue oli hyvin tasavertainen, ja siten 

kaikki olivat lähes yhtä aikaa valmiita. Sanoinkin viestin päätteeksi, että nopeus ei rat-

kaise tätä viestiä vaan tarkkuus. Kukaan oppilaista ei mutissut tätä väittämääni vastaan, 

vaan he ymmärsivät idean perustelujeni jälkeen: suunnistuksessa ei pärjää nopeudella, 

jos ei ole tarpeeksi tarkkuutta mukana. Tarkistin jokaisen joukkueen täytetyn kartan 

erikseen ja joka joukkueilla oli kaikki korteista löytyvät merkit oikein merkittynä omaan 

karttaansa. Ilo oli huomata, että jokainen joukkueen jäsen kannusti toinen toistaan ja 

jokainen joukkueen jäsen sai suunvuoron yhteistyötä käyttäen. Pari hiljaisempaa oppi-

lasta saivat sanottua myös omat oikeat mielipiteensä rastipaikasta viestin edetessä: 

Tuohon se totta kai tulee! (P7) 

Tämän mää tiijän, antakaa laitan itte! (T4) 

Toinen viesti tehtiin samoilla joukkueilla kuin ensimmäinenkin, sillä se toimi erittäin 

hyvin. Jokaisessa joukkueessa oli yksi sellainen, joka ei tutkimukseeni osallistunut, ja 

siten havainnointi oli tasavertaista jokaiselle joukkueelle. Toisen viestin ideana oli 

muistaminen juostessa, kuten suunnistaessa yleensä. Aloitin sääntöjen kertomisen sillä, 

että suunnistajan tulee yhtä aikaa pystyä liikkumaan ja muistamaan, mitä metsästä oli-

kaan hakemassa. Viestin ideana oli tyhjään karttaan toisesta 10 metrin päässä olevasta 

kartasta, jossa oli rastiympyröitä, täydentää 10 rastipistettä ilman toisen kartan mukaan 
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ottamista. Tässä harjoituksessa käytin tarkoituksen mukaan melko haastavia pisteitä. 

Pari kertaa oppilas joutui käymään katsomassa pisteen uudestaan sen unohdettuaan. 

Toisen ryhmän kanssa tämä viesti oli hyvin haastava ja heidän suoriutuminen melko 

heikkoa. Tarkistaessani joukkueiden ympyröintejä, oli jokaisella joukkueella vähintään 

yksi väärä merkintä. Mielestäni suurin syy tähän virheiden määrään oli huolimattomuus. 

Yhdessä joukkueessa havaitsin väärän merkin ympyröinnistä aiheutuvan myös eripuraa 

ja ivailua. 

Mikset voinu kattoa tuota tarkemmin? Olis varmana saatu kaikki oikein, 

jos olisit voinu tarkistaa! (T7) 

Ootko ihan varma että se oli just tuo ojan pää? (P1) 

Vaikka asettamani rastipisteet olivat haastavia, oli vain yksi ojanpää yhdellä ensimmäi-

sen ryhmän joukkueista mennyt väärin. Toisen ryhmän virheet johtuivat huolimatto-

muudesta, vaikka oppia oli toki tapahtunut jonkin verran: 

Ope, saako tämän yhen muuttaa, jos huomaa että on tullut väärä raken-

nuksen kulma edellisellä? (T3) 

Katokko oliko se tuo oja vai tuo? (T5) 

Muut joukkueen jäsenet kannustivat välien juoksussa ja muistamisessa, mutta hoputtivat 

kovasti rastin ympyröimistä. Tarkistin viestiharjoituksen jälkeen jokaisen joukkueen 

täytetyn kartan sitä mukaa kun joukkueet olivat valmiina. Tässä mielestäni onnistunees-

sa viestissä oppilaiden kommentit viestin jälkeen ”jälkipeleinä” olivat mieluista kuulta-

vaa.  

Mää laitoin eka tuon, mutta huomasin sitte, että viereinen tie ei täsmän-

nytkään ja muutin. (T2) 

Pyöräytin karttaa kaks kertaa ja sitte vasta löysin oikean ojan pään. (P9) 

Äskeiset viestit motivoivat oppilaita ja saivat heidät innostumaan karttamerkkien opette-

lusta. Neljäs tämän saliharjoituksen vaihe koostui kahden eri opetuspisteen ympärille. 

Jaoin koko luokan kahtia ja molemmat joukkueet saivat määräämäni joukkueen johta-

jan, jonka tehtävänä oli huolehtia koko joukkueensa pisteeltä toiselle liikkumisesta ja 

kannustamisesta. Ensimmäisen ryhmän kanssa luokan oma opettaja toimi toisella pis-
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teellä antamieni ohjeiden mukaan. Toisen ryhmän kanssa pidin molempien pisteiden 

opetustuokiot yksin, vaikkakin epäilin onnistumistani aluksi. Ensimmäinen piste käsitte-

li elektronisen leimausjärjestelmän (Emit) käyttöä ja toisella pisteellä opetustavoitteena 

oli kompassin käytön kertaaminen ja harjoittelu erilaisten karttojen kanssa. Ensimmäi-

sen ryhmän opetuksessa toimin Emit-pisteellä, ja siten havaintoni, joita sain, liittyvätkin 

pelkästään tähän pisteeseen. Kerron molempien näiden kahden joukkueen tällä pisteellä 

työskentelyn erottelematta näitä keskenään. Aluksi näytin oppilaille Emitin ja kerroin 

miten kyseisellä välineellä leimataan rastilla. Kerroin myös tämän korvanneen vanhan 

kunnon pihtileimasimen. Kukaan ei ollut aikaisemmin edes nähnyt vastaavaa välinettä 

missään. Oppilaista näki, että heidän kädet syyhysivät ja halusivat kokeilla leimasinta 

käytännössä. Heiltä nousi myös muutamia kysymyksiä laitteesta. 

Miten sille käy jos se kastuu? (P2) 

Näkeekö reitin, jossa suunnistaa, tän avulla? (P7) 

Vastasin kysymyksiin parhaani mukaan, sillä näki että oppilaat olivat aidosti kiinnostu-

neita välineen käytöstä. Kerroin ettei haittaa, jos Emit-leimasin kastuu, sillä suunnista-

jahan ylittää soita ja vesistöjä jopa uiden. Käytin omaa esimerkkiä kertoessani Emitin 

tippumisesta yhdellä suunnistusreissulla ja sen etsimisestä märästä suosta. Oppilaat 

kuuntelivat mielenkiinnolla. Kerroin Emitin avulla näkevän ne rastipisteet, joissa sillä 

on leimattu, mutta piirturia kartalle sillä ei saada kuljetusta reitistä. Sitä varten on erilai-

set suunnistajien käsivarressa tai taskussa käyttämät GPS-paikantimet. Näytin oppilaille 

nolla- ja sataleimasimet, jotka ovat lähdössä ja maalissa, ja joissa tulee leimata, jotta 

kuljettu rata saadaan päättymään Emitin kellolla. Jaoin jokaiselle oppilaalle oman Emit-

leimasimen ja he pääsivät lyhyen radan kokeilemaan leimasimia käyttäen. Rata alkoi 

nolla-leimasimesta ja kävi kolmella eri leimasin alustalla, jotka olivat toisiaan lähellä ja 

päättyi sataleimasimeen maalissa. Minulla oli mukana tulostin, jolla oppilaat saivat 

kahdelta kierretyltä radalta omat aikansa, ja pystyivät vertailemaan omia aikojaan kes-

kenään. Tämä opetuspiste motivoi myös niitä oppilaita, jotka olivat muuten koko tunnin 

näyttäneet nyrpeää naamaa ja jotka eivät suunnistuksesta lajina piitanneet.  

Kato, heti ku joutu oottaa leimausvuoroa ni on kymmenen sekkaa enempi 

menny aikaa! (P2) 

Mulla on molemmat ajat tasan samat! (P3) 
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Hei, vau! Täähän onki ihan mielenkiintoista, miksei koulussa aina ole 

Emittejä? (T5)  

Kompassirastilla ideana oli muistuttaa oppilaille kartan oikeinpäin asettamisesta kom-

passin pohjoisneulan avulla. Toinen rastin aiheista oli suunnan ottaminen pisteestä A 

pisteeseen B. Ensimmäisen ryhmän taitoalue kompassin käytön osalta oli luokan oman 

opettajan mukaan vielä puutteellinen, joten opetusta aiheeseen tarvittiin vielä lisää. Täl-

lä pisteellä oli esillä myös erilaisia karttoja, kuten hiihtosuunnistuskarttoja, maantiekart-

toja ja tavallisia suunnistuskarttoja. Oppilaat saivat vertailla karttoja keskenään ja tehtä-

vänä oli etsiä yhteisiä piirteitä jokaisesta kartasta. Tavoitteeni oli se, että oppilaat löytäi-

sivät edes yhden yhtenevän asian jokaisesta kartasta. Tärkeimpänä tavoitehavaintona 

mainitsin luokan opettajalle suunnanottoviivat, jotka sijaitsevat joka kartassa pohjois-

eteläsuunnassa, ja joiden avulla suunnistaja pystyy laittamaan kartan kompassin avulla 

oikeinpäin. Aikaa olisi voitu käyttää tähän vaiheeseen mielestäni paljon enemmän, ja 

jos olisi esimerkiksi ensimmäisen ryhmän alkulämmittelyn jättänyt kokonaan pois, olisi 

se onnistunut. Tärkeitä asioita on syytä käydä oppilaiden kanssa vielä perusteellisesti 

läpi. Kompassin käyttäminen on sellainen taito, jonka oppii vain harjoittelemalla ja 

käyttäen mielenkiintoisia ja motivoivia harjoituksia. Ne oppilaat, jotka olivat alkutestin 

mukaan mielestään osanneet kompassin käyttöä, eivät erottuneet millään lailla muusta 

ryhmästä. Oli mukavaa huomata, että vaikka aika alkoi kaksoistunnin osalta loppua, 

ensimmäisen ryhmän oppilaat jaksoivat tänne saakka innolla.  

Toisen ryhmän kanssa pidin myös kartta-kompassi-pisteen itse. Vaikka epäilin aluksi 

omia opetusmenetelmiäni näin ison ryhmän kanssa, harjoitus eteni hyvin. Asetin oppi-

laat ympärilleni isoon rinkiin ja näin ollen pystyin vaivatta havainnoimaan, kenellä ote 

mahdollisesti herpaantuu. Katsekontaktin avulla sain jokaiseen edes jonkinlaisen yhtey-

den. Ensiksi läjäytin kasan erilaisia suunnistuskarttoja ringin keskelle ja kompassit jaoin 

pareittain oppilaille. Otin kotoa mukaan erilaisia kilpakompasseja lisäksi koulun mars-

sikompasseille. Oppilaat mielellään kokeilivat omaa peukalokompassiani ja kyselyitä 

piisasi. 

Miten ihmeessä tätä käytetään? Onko tämä sun? (T5) 

Miten tän käyttö eroaa tosta koulun antiikin aikasesta? (T2) 
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Ensin harjoittelimme erilaisten karttojen avulla kartan suuntaamista karttapohjoiseen 

käyttämällä kompassia apuna. Kompassin pohjoisneula tuli osoittaa kartan pohjaviivo-

jen suuntaisesti ja siten tiesimme kartan olevan oikein päin. Toiseksi harjoittelimme 

suunnan ottamista kompassin avulla pisteestä A, pisteeseen B. Tämä onnistui mielestäni 

melko hyvin, sillä muutamaa esimerkkiä näyttämällä oppilaat selvästikin ymmärsivät 

opettamani asian idean. ”Kun nyt kuvitellaan että ollaan tässä (A) ja suunta otetaan 

tuonne (B), mitä tehdään?”  

Ekana laitetaan kompassin kylki tuohon mistä ollaan menossa ja mihin ja 

sitte pyöräytetään tätä ympyrää ja laitetaan suunnanottoviivat saman-

suuntaisesti kartan viivojen kans, (T9) 

Mukava oli huomata, että suurin osa ymmärsi asian ja katsoivat mallia toinen toiseltaan. 

Yhdelle oppilaalle ei millään meinannut aueta kompassin suuntaaminen kartan mukai-

sesti ja opastin häntä yksilöllisesti kädestä pitäen. Oppilaat saivat katsoa erilaisia kartto-

ja ja kyselin heiltä mitä eroja kartoissa keskenään oli.  

Tämä on selvästi hiihtosuunnistuskartta ku tässä on vihreellä nuo ladut 

merkitty. (T7) 

Tää on ihan pikkutarkka kartta, tässä on kaikki merkitty näin tarkasti. (T9) 

Mittakaavaa käsittelin vielä toisen kerran tässä pisteessä, sillä jokaisen halusin ymmär-

tävän sen, että 1:10000 on hankalaa sentin tarkkuudella metsässä kävellä. Oppilaista 

näki, että he ymmärsivät mitä tällä tarkoitin ja yksi huudahtikin isoon ääneen. 

Hei, otappa siitä kaks nollaa pois ni saat tietää sen metreinä! (T9) 

Oppilaiden mielenkiinto pysyi aiheessa, vaikka aihe olikin melko haastava. Erilaiset 

kartat merkintöineen oli hyvä havainnollistaa, sillä karttoja on erilaisia (Savolainen ym. 

2009, 40). Näytin esimerkkeinä koulun opetuskarttaa ja omia kilpailukarttoja. Joukossa 

oli myös hiihtosuunnistuskartta, jota tulemme viimeisessä harjoituksessa koko luokka 

käyttämään. Noin puolet ryhmän oppilaista olivat silminnähden mielissään suunnistuk-

sesta ja olivat hyvin motivoituneita opetuksestani tähän asti. Hyvä seikka on se, että 

olen tutustunut näihin oppilaisiin etukäteen. Pystyin helposti lukemaan heidän ilmeis-

tään sen, mitä he olivat mistäkin mieltä.  
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Viimeinen harjoituksen vaihe koostui Emit-leimausradasta joukkueittain. Jaoin ensim-

mäisen ryhmän oppilaat aikaisemmin laatimiini neljään joukkueeseen, joten kahdessa 

joukkueessa oli neljä ja kahdessa kolme oppilasta. Toisen ryhmän joukkueet jaoin taas 

samoilla verukkeilla kuin ennenkin, joka joukkueessa tuli olla vähintään yksi tutkimuk-

seeni osallistuva oppilas. Jaoin oppilaille eriväriset liivit muistuttamaan omasta joukku-

eestaan. Oppilaat pukivat innolla liivit päällensä, eikä yhden yhtä vastalausetta esitetty 

jakamistani joukkueista. Olin piirtänyt salin pohjapiirroksesta kartan, jossa oli lähtö ja 

neljä rastia. Jokaisella joukkueen jäsenellä oli keskenään eri rata ja jokaisella saman 

viestiosuuden juoksijalla oli keskenään eri rata. Tässä yksi piirtämäni rata rasteineen. 

 
Kuva 12: Salisuunnistuskartta 

Tässä kartassa on lähtökolmioksi merkitty salin ovi, jonka takana muut joukkueen jäse-

net odottivat vuoroaan. Viivat on piirretty totuudenmukaisesti oikeisiin paikkoihin mit-

taamalla, ja väritykseltään viivat ovat mustat. Lähtökolmio ja rastiympyrät ovat väril-

tään purppurat, kuten suunnistuskarttaan kuuluu (Savolainen ym. 2009, 42—43, 58—

59). 



72 
 

Pyysin oppilaita poistumaan liikuntasalista, jotta pystyin asettamaan puiset Emit-

leimauslaudat oikeille paikoille. Päätin etten käytä lainkaan rastilippuja, sillä silloin 

rastit näkyisivät jo kauas. Jokaisella osuudella ja jokaisella joukkueella oli erilainen 

rata. A, B, C, D- radat olin jakanut joka joukkueen pinoon kuvapuoli lattiaan päin.   

Kun valmisteluni olivat valmiit, menin liikuntasalin edessä olevaan eteiseen, jossa oppi-

laat odottivat, kertomaan ohjeet viestistä. Kerroin viestin säännöt selkeästi ja vastasin 

kysymyksiin, joita heille heräsi. Pääsääntöinä olivat: vain viivoja pitkin piti kulkea, oi-

kean rastikoodin löytää (sama koodi kartassa kuin leimauslaudassa) ja lopuksi seuraa-

valle viestin viejälle päällimmäisen kartan ojentaa. Mainitsin kahteen kertaan siitä, että 

jokaisella osuuden suunnistajalla on eri rata keskenään, joten toisen seuraaminen ei 

kannata. Kerroin myös tämän oviaukon olevan lähtökolmio, ja sen mukaan kartta tulee 

heti aluksi asettaa. Kun oppilailla ei ollut enää kysymyksiä, päästin heidät matkaan. 

Koko sali täyttyi toisiaan vastaan juoksevista tai kävelevistä oppilaista ja näytti kuin 

heitä olisi ollut siellä kerrallaan enemmän kuin neljä. Kun jokaisen joukkueen jokainen 

jäsen oli radalla käynyt, kysyin fiilispeukulla heidän mietteensä. Jokainen oppilas nosti 

peukkunsa pystyyn ja tunti loppui suunnistukselle olennaisiin jälkipeleihin. 

Mikä sulla oli ykkönen? Sullahan oli sama ku mulla, näytäppä sun kart-

taa! (P10) 

Oho, mulla oli aluksi kartta väärinpäin ni en tajunnu miten nuo viivat me-

nee. (P5) 

Ensimmäisellä ryhmällä viesti eteni vauhdikkaasti ja jokainen oppilas kiersi radan juos-

ten. Toisessa ryhmässä tarkkuus oli vauhtia tärkeämpää, sillä suunnistaminen tapahtui 

pääosin kävellen. Vain ne rastivälit, joista oppilaat olivat täysin varmoja, juostiin. Oppi-

laat pohtivat oven suussa hyvinkin tarkkaan minne lähtevät ja missä oma rasti sijaitsee. 

Kartta ei meinannut alkuun olla oikeinpäin, mutta pikaisella kertauksella jokaiselle 

ovella, saivat oppilaat varmemman aloituksen suoritukselleen.  

Hyvä, kato tarkasti että kartta on oikein päin! (T6) 

Se kolmio on ovi, eli lähtöpaikka. (T2) 

Toisten joukkueen jäsenten kannustaminen tässä viestissä näkyi selvästi ja toi monelle-

kin oppilaalle lisäintoa radan kiertämiseen jo ennen varsinaista lähtölupaa. 
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 Hyvä hyvä! Mee tosi tarkasti! (P2) 

 Älä mee muitten perässä, niillä on eri radat! (P6) 

Kokonaisuudessaan tämä harjoitus sujui oikein hyvin. Olin varannut tunnille enemmän 

aktiviteetteja, mitä ehdimme tekemään. Pääasia tunnilla oli se, että mitään asioita ei 

hätiköity vaan oppilaat oikeasti ymmärsivät opetettavan asian. Ensimmäisen ryhmän 

lämmittelyn jätin toisen ryhmän kanssa kokonaan pois ja otin lisätehtävänä reitinvalin-

tatehtävän. Tämä tehtävä olisi ollut myös ensimmäiselle ryhmälle lämmittelyä tehok-

kaampi. Huomasin, että motivaatiota lisäsi pitämäni viestiharjoitukset, ja koska tunsin 

oppilaat entuudestaan, päätin jo suunnitteluvaiheessa valita niitä mukaan harjoituksen 

kulkuun. Ryhmähenki oli myös jokaisessa joukkueessa erittäin hyvä. Oppilaat uskalsi-

vat kysyä heti niistä asioista, joita eivät ymmärtäneet ja siten heidän ymmärryksensä 

opetettavien asioiden tiimoilta oli minulla koko harjoituksen ajan tiedossa. Pystyin pa-

laamaan asioihin tarkemmin, joita ei vielä oltu ymmärretty haluamallani tavalla. Seu-

raavilla harjoituskerroilla tulen kertaamaan muun muassa kartan oikein päin asettamista 

ja järjen mukana pitämistä vauhdista riippumatta.  

 

 

6.3 Vaihe 3: Sprinttisuunnistus 2. design-syklinä 

 

Tässä harjoituksessa olivat molemmat ryhmät samanaikaisesti. Alkuvalmisteluni koski-

vat suurimmalta osin koulun pihapiiristä laadittuun kasvillisuuskarttaan, josta pieniä 

muutoksia tehden, sain aikaiseksi sprinttisuunnistuskartan (Liite 10). Ensimmäisestä 

harjoituksesta päällimmäisinä jääneet asiat kompassin käytön kertaamisesta tulivat tä-

män harjoituksen yhdeksi osa-alueeksi. Jokaiselle oppilaalle havainnollistin yksitellen 

kartan oikein päin asettamisen kompassin avulla ja näytti siltä, että oppimista tapahtui. 

Seuraavassa taulukossa on tätä harjoitusta ennen, sen aikana ja jälkeen tapahtuneet asiat 

tiivistettynä ennen varsinaista tarinaa harjoituksesta. 

Taulukko 4: Toinen harjoitus vaiheittain 
Tavoitteet Happihyppy kesken oppitunnin 

Mieleen palauttaa kompassin käyttöä ja Emitillä leimaamista 
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Kartanlukutaidon kehittäminen erilaisella kartalla 

Oman toiminnan ylläpitäminen ja oman pään pitäminen 

Suunnittelu 

(design) 

Koulun pihapiiristä piirretyn kartan laatiminen 

Helpohkon ja nopean radan suunnitteleminen ja rastipisteiden tarkistaminen (ei 

lumen peitossa) 

Valmistelu Karttoihin 8 rastin radan piirtäminen 

Emit-lautojen paikoilleen vieminen  

Kompassien ja Emittien toimintakunnon tarkistaminen 

Toteutus 

(enactment) 

Rastien viimeinen tarkistaminen (pysyivätkö välitunnin ajan paikoillaan ennen 

harjoitusta kesken tunnin?) 

Oppilaiden hakeminen luokasta 3-4 hengen ryhmissä 

Joka ryhmälle kartan oikein päin asettamisen kertaaminen kompassin avulla 

Emitin käytön kertaaminen jokaiselle radalle lähtevälle erikseen 

Oppilaiden päästäminen radalle 1 min välein 

Maalitulosteiden tulostaminen jokaiselle oppilaalle maaliin saavuttuaan  

Kommenttien kirjoittaminen välittömästi ryhmän vaihtuessa henkilökohtaisesti 

Emittien poishakeminen ja kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen heti harjoituksen 

jälkeen havainnoistani 

Analyysi 

(analysis) 

Mielestäni onnistunut harjoitus kaikinpuolin. Kompassin käytön opettaminen 

soveltui tähän harjoitukseen mielestäni hyvin, sillä oppilaat tulivat pienissä ryh-

missä eteiseen. Harjoituksessa oli riittävän helppo rata ja jokainen uskalsi mennä 

radalle yksin. Tuttu koulunpiha toi turvallisuuden tunnetta oppilaille. Luokassa 

puhutut jälkipelit ja Emit-tositteiden aikavertailut kertoivat sen, että mielestäni 

oppilaat pitivät tämänlaisesta kesken tunnin pidetystä harjoituksesta ja se lisäsi 

huomattavasti vireyttä jatkaa äidinkielen kaksoistuntia.  

 

Sprinttisuunnistuksessa ideana ovat rastien tarkka ottaminen ja nopeat reitinvalintapää-

tökset. Tavalliseen suunnistukseen verrattuna sprinttisuunnistus tapahtuu pääsääntöisesti 

kaupungin kortteleissa, ja siten virheet, joita suunnistaja mahdollisesti tekee, näkyvät 

helposti yleisölle. Tässä harjoituksessa yleisönä voidaan pitää muita harjoitukseen osal-

listuvia oppilaita, jotka samaa rataa kiertävät.  

Käyttämässäni kartassa näkyi kaikki koulun pihapiiristä löytyvät asiat, jotka eivät kaikki 

lumen alta talvella näkyneet. Pyrin muokkaamaan sitä siten, että ne merkinnät eivät tule 

haittaamaan suunnistamista. Suunnittelin kartalle 8 rastin helpon leimausradan, mutta 

päätin olla viemättä rastilippuja näille rasteille lainkaan, pelkät leimauspukit, sillä liput 

näkyvät melko kauas. Jokaisella rastilla oli kuitenkin rastia vastaava koodi Emit-

laudassa, jotta tietää olevansa oikealla rastilla leimaamassa. Lippujen poisjättämisellä 
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ajattelin oppilaiden ehkä paremmin käyttävän omaa päätään ja kartanlukutaitoaan rastil-

ta toiselle suunnatessa. Rastipisteet olivat helppoja ja oppilaille tuttuja paikkoja. Rata, 

jonka suunnittelin, kiersi kokoajan alueella, jonka näin eteisen ikkunasta. Tässä suunnit-

telemani rata rastikoodeineen. 

 
Kuva 13: Sprinttisuunnistusrata koulun pihapiirissä 

Koska vein Emit-laudat paikoilleen jo ennen välituntia, tein vielä viimeisen tarkistuksen 

niiden paikoillaan olosta ennen harjoituksen alkamista. Testasin myös Emit-laitteiden 

toimivuuden. Kun valmisteluni olivat valmiit, hain ensimmäisen ryhmän eteiseen. Mui-

den oppilaiden tehtävänä oli luokassa tehdä äidinkielen kaksoistunnille kuuluvia kirja-

diplomin tehtäviään. Neljä ensimmäistä ryhmää tulivat neljän hengen kokoonpanolla ja 

yksi viimeinen kolmen hengen ryhmänä.  

Kun oppilasryhmät tulivat eteiseen, pidin heille muistinvirkistyksenä kompassin avulla 

kartan oikein päin laittamisesta pienen luennon. Olin piirtänyt karttaan suunnanottovii-

vat, joiden avulla kartan pohjoinen oli helppo laittaa oikeinpäin.  Tarkistutin jokaisen 

ryhmän oppilaita vielä havainnollistamalla koulun sivuseinän samansuuntaisuutta kart-
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taan nähden. Pohjapiirroksesta näki, että liikuntasali oli juurikin saman suuntainen kart-

taan nähden.  

Tuo liikuntasalin kylki tuossa on merkitty tuohon. (T2) 

 Tuohon on piirretty areena. (P9) 

Jokaisella oppilaalla oli hyvät lähtökohdat ja asennetta karttansa oikeinpäin asettami-

seen alusta pitäen. Kertasin jokaiselle ryhmälle erikseen vielä Emitin käyttämisen ja 

sillä leimaamisen lähdössä, rasteilla ja maalissa. Kerroin heille myös syyn siihen, miksi 

rasteilta ei löydy punavalkoisia lippuja lainkaan. Selitin, että rasteilta löytyvä koodi pi-

tää täsmätä kartasta löytyvän rastikoodin kanssa. Jaoin jokaiselle oppilaalle omat Emit-

leimauskortit, joilla he saivat rasteilla leimata oikeaa löytynyttä koodia vastaan. Päästin 

oppilaat yksitellen minuutin välein radalle ja lähtiessä vielä huomautin sitä, että jokai-

selle on tärkeää oma suoritus, ei muiden seuraaminen eli peesaaminen. Yhdellä oppi-

laista oli niin kiire radalle että ei millään meinannut laittaa takkia päällensä tai kuunnel-

la ohjeita loppuun. 

Saanko mennä ekana? Voiko jo mennä? (P1) 

Jokainen oppilas lähti innolla matkaan. Huomasin että kun oppilaat olivat neljän hengen 

kokoonpanolla eteisessä, ei ylimääräiseen pyörimiseen tuhlaantunut aikaa, vaan melkein 

jokainen kiinnitti huomionsa opettamiseeni. Jos oppilaat olisivat olleet isommassa po-

rukassa eteisessä, luulen että puoletkaan antamistani ohjeista ei olisi mennyt perille ja 

sekaannusta olisi tapahtunut.  

Rata, jonka oppilaat kiersivät oli melko lyhyt, ja se sisälsi yhteensä 8 rastia. Kommentit, 

joita oppilailta tästä radasta sain, olivat pääosin positiiviset ja heistä lähes jokainen ku-

vasikin rataa adjektiiveilla helppo, mukava, nopea, erilainen ja lyhyt. Rastien vähyys oli 

oppilaiden mielestä myös positiivinen asia, ja se että karttaa oli helppo lukea.  

Oli mukava ja helppo rata, kaikki rastit oli helppoja. (T9) 

Rata oli mukavan lyhyt, ja siksi oli kiva kun pääsi käymään radalla kaksi 

kertaa. (P2) 

Pääosin kommentit olivat yhdensuuntaiset joka ryhmän oppilailla, mutta yksi komment-

ti koski tekemääni suunnittelutyötä radasta.  
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Rastit olis voinut olla kaikilla eri järjestyksessä, siten ei toista olis voinut 

seurata vaan olis pitänyt ite suunnistaa. (T3) 

Käsintehty kartta oli jokaiselle ryhmän oppilaalle helppo asettaa oikein päin. Siitä löy-

tyivät tutut kiikut ja muut elementit piirrettyinä. Kartalle piirretyt rakennukset auttoivat 

oppilaita hahmottamaan ja selkeyttämään kokonaisuutta Muutama oppilas katsoi koko 

reitin ajan kartasta tarkasti missä oli menossa ja piti peukaloansa oikeassa kohdassa 

merkkinä. Yhden oppilaan mielestä paperinen kartta oli huono, sillä tippuessaan se kas-

tuu. 

Kartta oli helppolukuinen, vaikka en yhtä rastia meinannutkaan aluksi 

löytää. (T9) 

Tiputin kartan ja se kastui. Ei meinannut sen jälkeen nähä enää koodeja, 

joita rasteilta piti ettiä. (T7) 

Koulun piha suunnistusalueena on turvallinen ja kaikille tuttu. Siinä on tarkat ja selkeät 

raja-alueet, jotka kertaamalla ovat jokaiselle oppilaalle tutut. Siellä ei kukaan voi eksyä 

ja sinne uskaltaa metsää helpommin lähteä suunnistamaan myös yksin. Koulun piha on 

alueena suotuisa suunnistuksen opetteluun, vaikkakin näköesteitä ei lainkaan ole. Oman 

toiminnan ylläpitäminen ja se, ettei muiden suorituksia seuraa, voi olla melko haasta-

vaa. Harjoituksena tämänkaltainen opettaa juurikin sitä, että suunnistaja voi luottaa vain 

omiin ratkaisuihin, eikä katsoa muiden reitinvalintoja.  

Sopivan kokoinen alue tähän harjoitukseen ja kun jalkasin liikuttiin. (T8) 

Kivaa oli suunnistaa yksin, sai mennä omaa vauhtia ja keskittyä yksin kar-

tanlukuun. (T8) 

Kesken oppitunnin lyhyt taukojumppa tai -liikunta nostaa tutkitusti vireystasoa. (ks. 

Maeda & Randall 2003). Aivot saavat happea ja ajatus kulkee paremmin. Oppilaiden 

mielestä keskelle tuntia ajoitettu harjoitus oli kivaa vaihtelua ja hyvin mieleinen. Muka-

va oli huomata, että oppilaat saivat kesken tunnin muuta ajateltavaa ja heidän mieles-

tään oli mukavaa olla nimenomaan ulkona taukoliikunnan parissa. Luokassa ollut luo-

kan oma opettaja huomasi oppilaissa myös selkeän vireystason nousun heti harjoituksen 

päätteeksi.  

Oli hauska käydä suunnistamassa kesken tunnin, tuli tarpeeseen! (P5) 
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Kiva oli olla ulkona kesken tunnin ja rastit oli tosi helppoja löytää. (T5) 

Oli sekä nopeaa että jännää. Voittaa satanolla kirjan luvun! (P1) 

Oppilaat pitivät tätä keskelle tuntia ajoittunutta harjoitusta helppona, sillä rata oli lyhyt 

ja rastit helppoja löytää. Lujaa juokseminen oli muutamalle oppilaalle mukava koke-

mus. He olisivat kaivanneet lisää haasteita harjoitukseen, mutta siltikin olivat hymyissä 

suin maaliin tullessaan ja tulostositteiden aikoja vertaillessaan. Yksi oppilaista juoksi 

radan läpi ja piti tätä helppona harjoituksena, mutta häntä harmitti oma hitautensa mui-

hin oppilaisiin verrattuna.  

Huippua oli kun sai juosta kunnolla! (P10) 

Tosi mukava ja helppo rata, voisin lähteä uudestaan! (P7) 

Harmittaa olla näin älyttömän hidas juoksemaan. Muut käveleeki mun 

ohi. (T1) 

Jokainen oppilas etenee radalla omaa vauhtiaan, sillä taitotasoltaan he ovat toisistaan 

poikkeavia. Jos suunnistustaito on hyvin hallussa ja oma olinpaikka kokoajan tiedossa, 

voi nopeutta säädellä turvallisesti pelkäämättä eksymistä. Muutoin kannattaa seurata 

hyvinkin tarkkaan omaa olinpaikkaansa ja edetä jopa kävelyvauhtia tarvittaessa. 

Vaikka oppilaat lähtivät minuutin välein, aiheutui rasteille ruuhkaa. Yhden oppilaan 

mielestä leimausvuoron odottaminen oli liian pitkä aika. Yksi puolestaan piti harjoitusta 

nopeuden lisäksi hyvin jännänä.  

Oli inhottava oottaa omaa vuoroa rastilla leimaukseen, jos oli mennyt toi-

sen perässä. (P10) 

Oppilaiden lähtiessä radalle mainitsin moneen kertaan, ettei toista kannata seurata. Toi-

sen peesaaminen voi johtaa virheelliseen suoritukseen, sillä siinä katkeaa helposti oma 

ajatus. Muutama oppilas seurasi koko matkan edellä mennyttä ja ei kertaakaan katsonut 

omaa karttaansa.  

Kerroin oppilaille, että tässä harjoituksessa maltti on valttia ja karttaa pitää lukea koko 

suunnistussuorituksen ajan, muiden menemisestä välittämättä ja toista seuraamatta. Kar-

tan tarkka seuraus onnistuikin noin puolesta oppilaista hyvin, eivätkä he tehneet yhtään 
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ylimääräistä mutkaa radalla. Yksi oppilaista teki taas ison huolimattomuusvirheen, joka 

harmitti häntä suunnattomasti maaliin tullessaan.  

En osannu yhtään. Menin väärälle rastille ja jouduin palaamaan takaisin. 

Harmittaa! (T7) 

Tämän kommentin jälkeen kannustin tätä suorituksessaan epäonnistunutta oppilasta 

sanomalla että suunnistaessa on kaikista tärkeintä hakea jokainen rasti ja oikeassa järjes-

tyksessä. Tämä antamani kommentti selvästikin lohdutti häntä. 

Suunnistuksessa on tärkeää juoksun lisäksi ajatella ja välillä pysähtyä miettimään kartan 

oikeinpäin olemista ja oman sijainnin selvittämistä. Suunnistusajatuksen ylläpitäminen 

on Kärkkäisen & Pääkkösen (1986, 74) mukaan ehdotonta suorituksen onnistumiselle. 

Virheiltä ei välty huippusuunnistajakaan aina, ja siten ne epäonnistumiset tulee pystyä 

kääntämään opettavaisiksi kokemuksiksi, kuten tässä kävi. Onni on, että tämä yksi ne-

gatiivinen epäonnistumisen kokemus saatiin käännettyä positiiviseksi ja kehittäväksi. 

Suunnistus on haastavaa, ja siinä voidaan suosiolla unohtaa nopeus rastilta toiselle ete-

nemisessä, jos ei karttakuva ole selkeänä mielessä. Muutamilla oppilaista näytti olevan 

kiire radalle ja kiireen vuoksi suoritus epäonnistui.  

Ykköselle tein pienen ajattelemattomuusvirheen, mutta muuten meni nap-

piin ja oli helppoa. (P10) 

Suunnistuksessa oli kyllä maltti valttia. Helposti olis voinu mennä ohi. 

(T9) 

Emitin käyttö tuli oppilaille tutuksi jo edellisessä harjoituksessa salissa. Sen mukanaolo 

tässä harjoituksessa näytti olevan jokaiselle oppilaalle mieluisaa ja motivaatiota selkeäs-

ti nostavaa. Emitin käytöstä ja perusteista sain paljon kyselyjä ja kommentteja koko 

harjoituksen ajan ja jälkeenkin. Mukanani oli jokaiselle oppilaalle omat Emit-

leimasimet, sillä halusin jokaisen saavan oma aika konkreettisesti tulosteen muotoon. 

Kahdessa Emitissä oli kyljessä oma kello, josta pystyi matkan aikana seuraamaan edel-

liseltä rastilta lähtemisen jälkeistä aikaa. Se näytti yhdestä oppilaasta olevan erityisen 

mielekästä ja motivoivaa. 

Oli mukavaa taas kokeilla Emittiä, sai nähdä oman aikansa ja verrata sitä 

muiden aikoihin. (P4) 
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Mukavaa oli kun saatiin omat Emitit, ja mulla oli vielä se kello siinä Emi-

tissä. (T7) 

Ajanotto ja kilpailu muiden kanssa toivat Emitin niin suosituksi. Aikojen keskenään 

vertailu oli oppilaille täysin uusi asia tämän suunnistusjakson alkaessa ja mukava oli 

huomata sen selvästi lisäävän intoa rastien hakemiseen ja tarkkuuden ylläpitämiseen. 

Motivaatio nousi jopa niillä, jotka eivät suunnistuksesta liiemmin välittäneet. 

Hauska oli käyttää uudestaan Emittiä. Olispa kouluillakin nämä! (P5) 

Kiva oli nähdä kauanko meni ja verrata muitten aikoihin. (P6) 

Aikojen keskinäiseen vertailuun oli hyvä mahdollisuus, kun jokainen oppilas sai kier-

tämästään radasta Emit-tositteen, josta jokainen kuljettu rastiväli oli mahdollista nähdä. 

Aikojen vertailu jatkui myös luokassa jälkipeleinä. Suunnistuksessa tärkeää on jälki-

puinti radasta, ja sitä tämä harjoitus sai toden teolla aikaan. Luokan oma opettaja kertoi 

minulle harjoituksen päätteeksi oppilaiden vertailleen luokassa saamiaan aikoja keske-

nään ja siten puiden välisiään aikaeroja.  

Sä menit tuon tuosta läpi ja mää kiersin, siksi olit nopeempi. Mutta katop-

pa tuo, olit 8 sekunttia mua hitaampi. (P2, P9) 

Miten sää menit tuon välin, paljoko sulla meni aikaa? Voitin sut! (P2) 

Tässä aikojen keskinäisessä vertailussa on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvät ovat 

ne, että harjoitus sai aikaan keskustelua ja kommentointia omasta ja muiden suunnistuk-

sesta, mutta huonona puolena se, että kilpailuasetelma oppilaiden välillä kasvaa entises-

tään. 

Muutamilla oppilaista oli entuudestaan suunnistuskokemusta ja sen näki heidän kartan 

ja kompassin käsittelytaidoistaan. Koko reitin ajan he seurasivat tarkoin, missä ovat 

menossa ja siten virheitäkään ei heille tullut.  

Ei tällainen erikoisuus ole mitenkään outoa, suunnistustahan tämä vaan 

on. (P10) 

Ihan ok meni siihen nähen että on tosi kauan viime suunnistuskerrasta. 

(T4) 
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Yksi ryhmä koostui hyvin kilpailuhenkisistä oppilaista, ja eteiseen tullessaan toivoivat-

kin minun arpovan heille lähtöjärjestyksen radalle. Olin tehnyt satunnaisen järjestyksen 

valmiiksi kenttäpäiväkirjaani, ja noudatimme sitä. Toisena eteiseen tullut ryhmä oli 

kuullut luokassa, mitä oli luvassa ja tulivat eteiseen malttamattomina ja kilpailuhenkisi-

nä. Kerroin oppilaille ensimmäisessä ryhmässä tapahtuneesta, jossa kiire pilasi suorituk-

sen. 

Yksi tutkimukseeni osallistuvista oppilaista halusi välttämättä osallistua tekemääni har-

joitukseen, vaikka hänellä oli jalka kipsissä. Sovelsin hänelle radan neljän rastin pitui-

seksi. Samainen oppilas piti myös tätä harjoitusta mieleenpainuvimpana kokemuksena 

kun ei muihin päässyt osallistumaan ja niinpä hän antoikin seuraavanlaisen palautteen 

minulle.  

Minulla oli kepit ja oli epämukavaa kun ei päässy juoksemaan kuten muut. 

Onneksi sain kuitenki osallistua ja kävin lyhyen radan kokeilemassa. (P8) 

Yhdelle oppilaista suunnistus on vastenmielistä joka tapauksessa, ja sitä seikkaa ei ku-

kaan pysty kuulemma muuttamaan. Tämä oppilas kiersi radan kävellen alusta loppuun.  

En tykkää mistään suunnistuksesta. (T5) 

Kaikinpuolin tämä harjoitus oli mielestäni hyvin onnistunut. Olin tehnyt oppilaille hel-

pon radan, jonka avulla sain vahvistettua monen oppilaan osaamisen tunnetta. Tämän 

harjoituksen myötä oppilaat saivat onnistumisen kokemuksia ja itseluottamus kasvoi 

entisestään (Opetushallitus 2014, 127). Mielestäni oppilaat osasivat melko hyvin kartan 

lukutaidon, vaikka kartta olikin tavallisesta poikkeava ja käsin piirretty. Myös liikkumi-

nen rastilta toiselle ei aiheuttanut päänvaivaa useimmille. Epäilen, että tähän vaikutti 

tuttu koulunpiha ja sieltä löytyvät tutut elementit. Koulun pihalla olevan mäen hahmot-

taminen tuotti muutamalle pieniä ongelmia jo lähtöpisteessä, sillä he eivät ymmärtäneet 

korkeuskäyrien merkitystä. Kun he sitten pyörittelivät karttaa muutaman kerran ja saivat 

sen oikein päin, tuli heille ahaa-elämys ja selvyys. 

Mikä ihme tuo ruskea kohta tuossa on, ja miksi siinä on viivoja? (T6) 

 

6.4 Vaihe 4: Viuhkasuunnistus 3. design-syklinä 
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Tämä harjoitus oli sama sekä molemmille ryhmille tavoitteiltaan, suunnittelultaan, val-

mistelultaan ja toteutukseltaan. Seuraavassa taulukossa esittelen asettamani tavoitteet, 

suunnittelun, valmistelun, toteutuksen ja harjoituksen jälkeisen analyysin. Harjoituksen 

jälkeisen analyysin olen jakanut kahtia molemmille ryhmille. 

Taulukko 5: Kolmas harjoitus vaiheineen 
Tavoitteet Soveltaa aikaisemmissa harjoituksissa opittuja suunnistustaitoja käytännössä, kuten 

kompassin ja Emitin käyttämistä 
Saada jokaiselle oppilaalle onnistumisen kokemuksia suunnistuksen ja hiihtämisen 
yhdistämisellä 

Suunnittelu 

(design) 

Valmiiseen hiihtosuunnistuskarttaan 10 eri etäisyydellä ja vaativuusasteella sijaitse-
van rastipisteen löytäminen ja maastosta niiden tarkistaminen  
Viuhkasuunnistusharjoituksen suunnittelu 
Lähtöpisteen paikannus  
Lähtöpisteeseen liikkumiseen käytetyn reitin suunnittelu turvallisuus huomioiden 
Oppilaille  tarvittavien välineiden ilmoittaminen 

Valmistelu Kuusamon Erä-Veikoilta karttojen käyttölupien hankkiminen 
Karttamuovien ja narujen asettaminen oppilaiden tyhjiin hiihtosuunnistuskarttoihin 
Rastien (10) piirtäminen karttaan  
Emit-lautojen ja rastilippujen kunnon tarkistaminen ja maastoon vieminen 
Emit-laitteiden lataaminen ja jokaisen Emitin testaaminen 

Toteutus 

(enactment) 

Henkilökohtaisten varusteiden (tyhjä kartta kaulanaruissa, kompassi, Emit-leimasin) 
jakaminen koulun pihalla 
Siirtyminen lähipururadalle sovittua reittiä yhdessä auttavan opettajan kanssa (mat-
kalla vaarallisen tien ylitys) 
Siirtymisen yhteydessä kaksi kartanlukuharjoitusta 
Lähtöpaikalla viuhkasuunnistusharjoituksen ohjeiden kertominen ja lisäkysymyk-
siin vastaaminen 
Emittien nollaaminen lähtiessä 
Rastien haku metsästä joko yksin tai pareittain 
Haasteen lisääminen: useamman rastin yhtä aikaa hakeminen 
Kommenttien kysyminen maaliin tullessa 
Siirtyminen takaisin koululle ryhmänä 

Analyysi 

(analysis) 

Ryhmä 1: Harjoituksena tämä oli mie-
lestäni kaikin puolin onnistunut. Kaksi 
oppilaista halusi suunnistaa yksin, muut 
pareittain. Heidän kontrollointi harjoi-
tuksen aikana oli helppoa. Pystyin an-
tamaan oppilaille heidän taitotasolleen 
sopivia rasteja haettaviksi. Kukaan oppi-
laista ei myöskään turhautunut tässä 
harjoituksessa, vaan hymyissä suin 
hakivat antamani rastit. Harjoitusta 
vaikeutin muutamalle taitavimmalle 
oppilaalle antamalla useamman rastin 
haettavaksi kerrallaan, ja sekin onnistui 
hyvin. Kysyessä oppilailta fiilispeukulla 
tunnelmia harjoituksen jälkeen, jokainen 
nosti peukkunsa yläasentoon. 
Oma toiminta tutkivana opettajana on-
nistui vaivatta, pystyin havainnoimaan 
oppilaita yksilöinä, sillä he kävivät so-
pivilla väliajoilla luonani lisärasteja 
hakemassa. 

Ryhmä 2: Harjoitus onnistui todella 
hyvin. Ohjeita antaessa ja oppilaita 
maastoon päästäessä meni turhaa aikaa 
jokaisen opastamiseen erikseen. Lähes 
jokainen heistä kysyi lisäohjeita kun 
oma lähtövuoro tuli, vaikka olin selkeäs-
ti pyrkinyt ohjeet jo antamaan. Oppilaat 
olivat alkuun melko jännittyneitä lähti-
essään hiihtäen metsään, mutta heistä 
huomasi helppojen rastien löydyttyä, 
että itseluottamus ja samalla vauhti 
kasvoi. Fiilispeukkua kysyessäni jokai-
nen nosti omansa ylös, ja tiesin heidän 
olevan tyytyväisiä tähän. Oma toiminta-
ni havainnoijana onnistui hyvin, pikim-
miten harjoituksen jälkeen kirjasin saa-
mani havainnot ylös. En ulkona kuljet-
tanut muistiinpanovälineitä mukanani. 
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Tästä edellä olevasta taulukosta ilmenee harjoituksen runko pääpiirteittäin. Molemmille 

ryhmille toimi mielestäni hyvin sama runko, mutta toteutusvaiheessa ryhmät erosivat 

toisistaan hieman, ja siksi olenkin jakanut viimeisen sarakkeen kahtia.  

Suunnittelin, valmistelin ja toteutin oppilaille kahdessa eri ryhmässä (T/P) viuhkasuun-

nistusharjoituksen koulun lähimaastossa sijaitsevalla pururadalla. Tällä pururadalla oli 

edellisenä viikonloppuna järjestetty hiihtosuunnistuskilpailut, joten moottorikelkalla 

ajettu latu-urasto löytyi sieltä valmiina. Sain Kuusamon Erä-Veikoilta suullisen luvan 

käyttää heidän laatimaansa hiihtosuunnistuskarttaa opetuksessani. Tarkistin etukäteen 

uraston paikallaan pysyvyyden, ja sen perusteella pystyin suunnittelemaan viuhkasuun-

nistusharjoituksen. Vein metsään etukäteen 10 rastia. Nämä rastit suunnittelin siten, että 

ne olivat eri etäisyyksillä lähtöpisteestä ja ne olivat haastavuudeltaan vaihtelevia. Suun-

nittelin ensin lähtöpaikaksi pururadan P-paikkaa, mutta luokan oma opettaja antoi mi-

nulle vinkiksi viedä oppilaat P-paikalta lähemmäs pururataa, jotta suunnistus oli mah-

dollista useampaan ilman suuntaan yhtä aikaa. Tältä P-paikalta oli myös melkoinen mä-

ki heti edessä ja näin ollen sain minimoitua ensimmäisen haasteen hiihtämiselle. En 

tiennyt etukäteen oppilaiden taitotasoa hiihtämiselle, ja siten mäen nousu jokaiselle ras-

tille ei laskisi motivaatiota niille hitaammille ja heikomman hiihtotaidon omaaville op-

pilaille. Vein viisi rastia vähän kauemmas lähtöpisteestä ja viisi jätin tarkoituksella ly-

hyemmän matkan päähän. Viuhkasuunnistuksen ideana on se, että oppilaat käyvät rastin 

kerrallaan hakemassa, käyden aina rastien välissä luonani lähtöpisteessä. Näin ollen 

pystyin havainnoimaan oppilaita koko harjoituksen ajan ja antamaan heille mahdollisia 

ohjeita kesken harjoituksen.  
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Kuva 14: Viuhkasuunnistuskartta 

Ensimmäisen ryhmän harjoitukseen osallistui 9 tutkimukseeni osallistuvaa oppilasta, ja 

viisi tutkimukseen osallistumatonta. Toisen ryhmän harjoituksessa oli mukana yhteensä 

24 oppilasta, joista 12 oli 6. luokkalaisia ja heistä 9 tutkimukseeni osallistuvaa oppilas-

ta. Harjoitus alkoi jo koulun pihalla, jossa jaoin oppilaille tyhjät kartat muovitettuina, 

kompassit ja Emitit. Siirryimme molempien ryhmien kanssa isona ryhmänä koulun pi-

ha-alueelta lähtöpisteeseen, ja matkan varrella pysäytin ryhmän kaksi kertaa selvittä-

mään kartasta silloisen olinpaikkamme. Jokaisella oppilaalla oli hyvin hallussa tämä 

reitti, jota kuljimme ja siten olinpaikat selvisivät hetkessä. Olivathan he jo useamman 

vuoden ajan suunnistaneet kyseisellä pururadalla, kesäkeleillä kylläkin. Pystyin nopeasti 

kiertämään oppilaiden luona katsomassa, oliko kysymäni olinpaikka oikea, sillä he aset-

tivat peukalon luulemaansa olinpaikkaamme. Hiihtoharjoitukset olivat myös keskitty-

neet tälle samalle pururadalle talviaikaan. Paikka, jonne menimme, oli siis jokaiselle jo 

entuudestaan tuttu. Jokainen oppilas oli valppaana koko matkan lähtöpisteeseen, ja hiih-

täminen ei ainakaan vielä tuottanut kenellekään ongelmia.  
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Lähtöpisteeseen päästyämme kertasin oppilaille turvallisuusohjeet, kuten sen että puru-

radalta ei missään harjoituksen eri vaiheessa saanut poistua. Pururadan takana ja edessä 

olevat tiet toimivat suunnistusalueen rajana. Emit-leimasimen ja kompassin jokainen sai 

omansa ja niitä piti kuljettaa mukana suljetussa taskussa. Kertasin oppilaille vielä kerran 

kartan asettamisen pohjoissuuntaan kompassin avulla. Tämä onnistui kaikilta vaivatta. 

Kerroin oppilaille hiihtosuunnistuksessa käytettävien latu-urien käytön. He osasivat 

hienosti kertoa sen, mitä paksumpi vihreä viiva kartalla oli, sitä parempi latu oli kulkea. 

Kerroin myös viivasuunnistuksen idean ja sen, että jokaisen rastin jälkeen käydään läh-

töpisteessä hakemassa uusi rasti. Muutama toisen ryhmän oppilaista varmistivat pikim-

miten, ettei heidän tarvitse vaan suunnistaa yksin. Oppilaat saivat itse valita parinsa, 

jonka jälkeen oppilaat asettuivat parijonoon odottamaan ensimmäisen rastin antoa. 

Varmistin vielä varomääräykset ja sen, että aina voi palata reitiltä takaisin samaa reittiä 

ja tulla kysymään lisäohjeita. 

Harjoitus alkoi ensimmäisten rastien jakamisella oppilaille. Merkitsimme yhdessä luo-

kan oman opettajan kanssa jokaiselle oppilaalle heidän ensimmäiset rastinsa. Ensim-

mäiset rastit laitoimme jokaiselle ladulle lähtevälle oppilaalle jokaisen omaan karttaan 

melko lähelle lähtöpisteestä, ja he lähtivät innolla metsään. Annoin tarkoituksella samo-

ja rasteja pareille, jotta he voivat tarvittaessa turvautua toiseen pariin olinpaikkansa 

määrittämisessä. Kun jokainen oppilas oli saatettu matkaan, jäimme odottamaan en-

simmäistä uuden rastipisteen hakijaa paikalle. Nopeasti oppilaat kävivät antamillani 

rasteilla ja se näkyikin heiltä kuulemissani kommenteissa. Ruuhkaa ei lähtöpaikalla 

päässyt syntymään, vaan jokainen pari löysi vaivatta ensimmäiset helpohkot rastinsa.  

Muutamalle parille annoin heidän toiveenaan kahden rastin samalle viuhkalle haetta-

vaksi. Näin ollen he saivat suoritukselleen lisähaastetta.  

Ope, anna meille kaks rastia, jotka on lähekkäin, haetaan ne samalla reis-

sulla. (T9) 

Olipa helppoja nuo ekat, anna meille kaks samalle viuhkalle. (T3) 

Kun huomasin suunnistuksen sujuvan mallikkaasti, annoin rasteja pareille myös 

etäämmältä. Talvella suunnistaessa mäet pääsee juoksun sijaan laskemaan alas, joten 

vauhti voi olla hyvinkin kova ja etäisyydet menevät nopeammin. Hiihtosuunnistuskart-

taan ei ole merkitty sitä, mikä lumen alta ei näy, joten turhaa tavaraa siinä ei ole. Siinä 
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on ideana käyttää vain niitä merkittyjä uria, jotka ovat vihreällä karttaan merkitty. Kesä-

suunnistuskarttaan verraten rastivälit ovat kuitenkin tavallisesti pitempiä, ja siten reitin-

valintoja on useita. (Mäkinen ym. 1981, 75.) Kysyin pitkin harjoituksen kommentteja 

oppilailta heidän hakiessaan uusia rasteja. Yksi oppilaista tuumasi hiihtosuunnistuksen 

olevan vaikeampaa kuin kesäsuunnistuksen, sillä metsästä ei voi mennä mistä tahansa 

läpi, niin kuin kesällä. Muutama oppilas oli sitä mieltä että talvella suunnistaminen on 

helppoa, sillä ei tarvitse miettiä kaikkia lumen alla olevia maamerkkejä. Tulee vaan seu-

rata latu-uria ja lukea niitä tarkasti.  

Talvella pitää kiertää melko kaukaa, jos ei halua lunta monoihin. (T2) 

Oli tosi helppoa, ku ei tarvinnut ku seurata latu-uraa ja pitää peukalo oi-

keessa kohdassa. (T4) 

Hiihto sujuu monesti melko huomaamatta ja perinteinen viiden kilometrin latu sai vaih-

telua. Ajattelun yhdistäminen hiihtämiseen näkyi oppilailta saamissani kommenteissa 

positiivisin tavoin: 

Hiihto sujui siinä sivussa kun rasteja haki. (P7) 

Ei ees huomannu hiihtäväsä ku niin oli kiire rastia hakemaan. (P1) 

Kompassin käyttäminen on tärkeää suunnan ottamisessa rastille ja silloin kun kartan 

suuntaaminen on epävarmaa eikä tiedä miten päin se tulisi laittaa. Muutamalla oppilaal-

la oli pieniä ongelmia rasteja hakiessaan, mutta onneksi olivat oppineet kompassin avul-

la kartan asettamisen oikein päin. 

Menin aluksi väärään suuntaan, mutta ku ei ladut täsmänny, laitoin kom-

passilla kartan oikein päin. Olin menny just väärään suuntaan! (P7) 

Käytin kompassia heti alussa ni tiesi mihin suuntaan lähteä. (P4) 

Oppilaat löysivät antamani rastit melko ripeästi ja koin, että osa heistä tarvitsi lisähaas-

tetta. Päätinkin antaa yhdelle parille sellaisen rastin, joka oli tarkoituksella laitettu vää-

rän moottorikelkalla ajetun ladun mutkaan. Tarkoituksena oli se, että oppilaat huomaa-

vat rastin olevan väärässä mutkassa ja sanovan siitä minulle lähtöpisteeseen takaisin 

tullessaan. Mietin jo rasteja viedessä, laitanko siihen rastia lainkaan. Päätin kuitenkin 
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laittaa, jotta haasteita saadaan harjoitukseen lisää niitä tarvitseville oppilaille. Oppilaat 

huomasivat rastipaikan virheellisyyden ja huusivat jo kaukaa: 

Suppa oli väärässä paikassa, tiijetään se ku on ollu ennenki meillä rasti-

na. (P9) 

Rasti oli laitettu väärään paikkaan. Meinattiin palata takas, mutta sitte se 

oliki siinä meidän eessä. (T3) 

Muitakin ongelmia ilmeni harjoituksen edetessä. Pieniä virheitä tuli melkeinpä jokaisel-

la parilla, mutta ne eivät vaikuttaneet suoritukseen ja motivaatioon millään tavalla. Mu-

kava oli huomata, että virheistä, joita oppilaat tekivät, myös opittiin jotain uutta. 

Aluksi ei meinattu löytää rastia, sitte hoksattiin missä ollaan. (T4) 

Hoksattiin että tuo vihree latu-ura on sama ku pururata ja siten tiedettiin 

mihin piti mennä. (T8) 

Olipa hankalia paikkoja, löydettiin kaikki muut paitsi oma. (P9) 

 

Yksi tutkittavista oppilaista ei pitänyt suunnistamisesta eikä hiihdosta lainkaan ja hänen 

asenteestaan huomasi, ettei hänellä kiinnosta tämä harjoitus lainkaan. Hänen parinsa 

puolestaan halusi kovasti suunnistaa, ja motivoi pariaan parhaansa mukaan. 

Hei, haetaan vielä yks ja sitte tunti loppuu. Hyvinhän sä jaksat hiihtää ku 

vaan viitsit. (T6) 

Joko me kohta lopetetaan, eihän tuo oo kaukana tuo rasti? (T5) 

Annoin tälle parille helpohkoja, lähellä olevia rasteja. Heillä ei näyttänyt olevan lain-

kaan kiire rasteille, päinvastoin. Hiihtotaidoltaan tämä pari erosi toistaan, toinen osasi ja 

halusi hiihtää. Toinen sitten toimikin jarruna ja katseli metsästä kaikkea muuta kuin 

rasteja.  

Motivaatio oli mielestäni koko harjoituksen ajan yhtä paria lukuun ottamatta koholla. Se 

näkyi heidän halustaan hakea aina vain uutta ja uutta rastia. Yksi pareista jopa huolehti, 

että kerkeävätkö he varmasti hakea jokaisen piilottamani rastin. 
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Ope, saahaanko hakea kaikki rastit, vai lopetetaanko jo nyt? (T3) 

Eihän me vielä lopeteta? (T7) 

Oppilaat vertailivat maaliin tullessaan käymiensä rastien lukumääriä keskenään. Osa 

pareista kävi tuplaten sen, mitä toiset kävivät. Syitä tähän on monia. Ensinnäkin rastien 

etäisyydet olivat eriävät ja toiseksi hiihtonopeus ratkaisi. Jos kaikki rastit olisivat löyty-

neet ilman etsimisiä, olisi voinut olla pieni mahdollisuus siihen, että olisi ehtinyt jokai-

sen piilottamani rastin hakea. Kukaan yksilöistä tai pareista ei kuitenkaan kaikkia ehti-

nyt tämän kaksoistunnin aikana hakea. 

Montako te kävitte. Me käytiin vaan kolme. (T1) 

Montako kaikilla pitää käyä? (T8) 

Suunnistuksessa on tärkeää luottaa itseensä, jotta uskaltaa edetä maastossa. Oppilaista 

huomasi sen, että kun heille aluksi antoi helpohkoja rasteja, he paremmin uskalsivat 

lähteä hakemaan myös niitä haastavia metsästä. Yksi tutkittavistani arkaili kovasti met-

sään lähtöä aluksi, mutta loppuharjoituksen ajan hän halusi saada vieläkin haastavampia 

rasteja haettavakseen. 

Löydettiin se raunio, vaikka eikö se oo aika vaikea. En olis ikkään uskonu 

että noin kaukaa haettas yks rasti pelkästään. (T3) 

Yksi tutkittavistani innostui tästä harjoituksesta niin paljon, että kysyi miten tällaista voi 

tehdä vapaa-ajalla. Kerroin parhaani mukaan hänelle paikallisen seuran järjestämistä 

suunnistusharjoituksista sekä kesällä että talvella. Yksi oppilaista oli myös hyvin innos-

tunut tästä harjoituksesta, ja hän halusi saada itselleen yhden kartan kotiin. Opetushalli-

tuksen (2014, 123) mukaan opetuksen tulee ohjata ja kannustaa oppilasta liikkumaan 

myös vapaa-ajalla. Hän aikoi käydä isänsä kanssa illalla uudestaan kiertämässä näitä 

ajettuja latu-uria. Sain myöhemmin palautteen tämän oppilaan äidiltä pitämästäni ope-

tusjaksosta sähköpostiin. 

Hyvin oli onnistunut hiihtosuunnistuksen opetus. xxx:lle jäi innostus ja 

kiinnostus käydä suksirasteilla uudestaan—kiitos kartastakin. En ole lajia 

koskaan kokeillut, mutta viikonloppuna olemme menossa kokeilemaan. 

Kiitos kovasti! Mieltä aina lämmittää kun liikkumisesta on jäänyt adrena-

liinintuoksuinen muisto. Sellaiset saavat uudestaan liikkeelle.  
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Oppilaista näki, että he pitivät tästä harjoituksesta ja pyysivätkin, voitaisiinko olla tätä 

uudestaan. Kun kysyin heiltä, oliko kivaa, jokainen nosti peukalonsa pystyyn. Nekin, 

jotka eivät tavallisesti ole kovinkaan innostuneita liikunnasta, olivat innoissaan tästä 

heille uudesta lajista.  

Harjoitus oli mielestäni kaikin puolin antoisa, sekä minulle opettajana että oppilaille 

uuden oppivina. Oppimista suunnistuksen suhteen oli selvästikin tapahtunut ja itseluot-

tamusta oli saatu kasvatettua entisestään aremmille oppilaille. Hiihtosuunnistus on laji-

na mielestäni helppo opettaa ja oppia, sillä siinä kulku tapahtuu vain valmiita uria pit-

kin. Oppilaan ei niinkään tarvitse tietää jokaista karttamerkkiä erikseen, vaan riittää kun 

hän osaa suunnata kartan oikein päin kompassinsa avulla. Oma toimintani tutkivana 

opettajana oli tässä harjoituksessa helppoa, sillä oppilaat kävivät luonani vuorotellen. 

Pystyin havainnoimaan heitä yksitellen ja heti harjoituksen jälkeen pystyin palaamaan 

oppilaiden kanssa käymiin keskusteluihin muistelemalla niitä.  

 

6.5 Vaihe 5: Kyselylomakkeet havaintojani monipuolistamassa 

 

Kyselylomakkeiden avulla saadaan aineistosta monipuolisempi, ja siten tämän tutki-

muksen viimeisenä vaiheena tarkastelin niiden avulla oppilailta saamiani vastauksia 

heidän näkökulmastaan (Hirsjärvi ym. 2007, 217).  Oppilailta saamieni vastausten avul-

la tarkastelin aineistoa liikunnan oppiaineelle yhä tärkeämmäksi tulleiden fyysisen, sosi-

aalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin nojaten. Kyselylomakkeeni kuudennes-

ta kysymyksestä (Liite 1) saatujen vastausten avulla voidaan opetusjaksostani löytää 

selvästi näille kolmelle tavoitealueelle sopivia piirteitä. Olen jakanut ja teemoitellut 

jokaisesta harjoituksesta saamani oppilaiden kokemukset näiden kolmen tavoitealueen 

alle harjoituskohtaisesti. Olen jakanut näitä saatuja vastauksia myös positiivisiin ja ne-

gatiivisiin ilmauksiin. Näillä saamillani vastauksilla pyrin täydentämään ja vahvista-

maan tutkimukseni luotettavuutta. 

Salisuunnistus oli vähiten fyysinen juoksemisen ja vauhdin puolesta, sillä siinä erilaiset 

teoriapainotteiset rastit veivät ison osan opetusajasta. Positiiviset oppilaiden näkemykset 

liittyivät Emit-leimasimen käyttöön, liikuntasalin pienuuteen ja sisällä suunnistamiseen. 

Myös harjoituksen nopea kesto ja erilaisuus sekä piirtämäni kartan lukemisen helppous 
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näkyivät saamassani palautteessa. Negatiiviset kommentit liittyivät piirtämääni viiva-

suunnistuskarttaan, viivojen vaikeaan hahmottamiseen, rastien kauas näkymiseen ja 

harjoituksen liian nopeaan kestoon. 

Mukavinta oli opetella Emit-leimasimen käyttöä. (P9) 

Ei ollut kiva kun kaikki rastit näkyivät. Saivat pään sekaisin. (P9) 

Se oli liian nopeasti ohi. (P5) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteiksi voitiin tässä harjoituksessa lukea kaikki se, mikä 

viittasi toisen oppilaan huomioimiseen, reilun pelin periaatteeseen ja niistä mainitsemi-

seen. Jokaisessa pitämässäni harjoituksen osassa tuli oppilaiden huomioida muut ryh-

mänsä jäsenet. Viestien edetessä toisen huomioiminen näkyi toiselle apujen antamisessa 

ja kannustamisessa. Salisuunnistuksessa vaihtelivat erilaiset harjoitukset, ja kuin huo-

maamatta yhdessä toimiminen ja toisten auttaminen toivat oppimisen tunteita monelle 

oppijalle.  Opettajan haasteena on saada tasaiset ryhmä- tai joukkuejaot. Koska tunsin 

melko hyvin oppilaat, olin jakanut joukkueet heille valmiiksi, jottei eripuraa joukkueja-

oista syntyisi. Omat mietteeni joukkueiden tasaisuudesta olivat oppilaiden kanssa yh-

tenevät. Joukkueet olivat myös oppilaiden mielestä tasaiset ja toisia kannustavat. 

Ope oli jakanut tosi tasaiset joukkueet. Kukaan ei ollu toista joukkuetta 

selvästi parempi tai huonompi. (T2) 

Viestiharjoitukset on niin kivoja ku jokainen saa olla omassa joukkueessa 

ja toiset kannustaa onnistumaan. (T4) 

Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat suunnistuksessa ajatukselliset mallit ja uuden 

asian oppiminen. Tämän harjoituksen osalta saamani positiiviset kommentit liittyivät 

keskittymiseen, helppouteen, uuden suunnistusmuodon kokeilemiseen, mukavuuteen, 

positiivisella tavalla jännittämiseen ja hauskuuteen. Omien havaintojeni pohjalta luulin 

oppilaiden pitävän tästä harjoituksesta, mutta heidän kyselylomakkeista saamieni vasta-

usten mukaan kävikin ilmi harjoituksen olleen negatiiviseen sävyyn myös tylsä. Suu-

rimmalle osalle oppilaista viivasuunnistusharjoitus oli liian helppo harjoitus. 

Se oli helppoa, liiankin helppoa ja aika tylsää. (P1) 
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Sprinttisuunnistuksessa fyysinen tila oli huomattavasti isompi kuin ensimmäisessä 

harjoituksessa, sillä se kattoi koko koulun pihapiirin ja eteisen, jossa lähtö ja maali si-

jaitsivat. Tässä harjoituksessa mentiin ensimmäistä kertaa ulos ja se vaikutti fyysisen 

ominaisuuslistan kirjavuuteen. Ulkona oli tuolloin hyvä sää, mutta piha oli liukas ja 

näin ollen melko haasteellinen ja vaarallinen liikkua. Oppilailta saamani fyysisen toi-

mintakyvyn tavoitealueeseen kuuluvat kommentit harjoituksesta liittyivät kuitenkin 

pääosin tekemääni rataan.  

Helppoa ja kivaa oli suunnistaa erilaista rataa ku ennen. Se oli sopivan 

lyhyt ja rastit oli lähellä toisiaan. (P3) 

Oppilaiden mielestä rata oli helppo, mukava, nopea, lyhyt ja erilainen. Helppolukuisesta 

kartasta saamani kommentit liittyivät radan lyhyyteen ja rastien vähyyteen. Positiivisek-

si koettujen fyysisen toimintakyvyn tavoitteisiin voidaan lukea tästä harjoituksesta myös 

ulkona oleminen, omaa vauhtia rastilta toiselle kulkeminen ja aikaisemman suunnistus-

taustan hyödyntäminen harjoituksessa. Ajanotto Emitin avulla koettiin myös positiivi-

seksi ja se, että harjoitus pidettiin kesken oppitunnin.  

Reitti oli helppo ja aika mukava. Sais olla tämmösiä harjoituksia lisää ja 

vielä kesken tunnin. Sai ajatella yksin mihin menee, eikä kukaan ollut 

määräämässä. (P8) 

Kesken oppituntien pidetyillä taukojumpilla on nähty olevan merkitystä oppimiselle ja 

tunneilla keskittymiselle (mm. Maeda ja Randall 2003; Ulrich & Swalm 2007) Liikun-

tatuokio kesken oppitunnin lisäsi selvästi vireystasoa ja sen avulla oppilaat jaksoivat 

paremmin keskittyä. 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteen alaisuuteen tässä harjoituksessa liittyivät toisen 

huomioon ottaminen radalla ja yksin suunnistaminen perinteisten parien sijaan. Yksin 

suunnistaminen on koulussa melko harvinaista. Jokainen suunnistuksesta saatu kokemus 

vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja uskallusta suunnistaa uudestaan. Tässä harjoituksessa 

luokasta löytyvät aratkin oppilaat uskaltautuivat radalle yksin. Yksi luokan oppilaista 

tuli minulle henkilökohtaisesti kertomaan yksin suunnistamisen-pelostaan ja siitä kun 

hän ei koskaan aikaisemmin ollut suunnistanut yksin. Kannustin oppilasta kokeilemaan, 

sillä nyt tutulla koulun pihalla ei ole mahdollista eksyä. Niinpä oppilas ylitti itsensä ja 

suunnisti elämänsä ensimmäistä kertaa yksin ja onnistuneesti. Myös toisella oppilaalla 
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jännitti lähtöpisteessä, mutta jännitys unohtui maalissa. Yksin suunnistaminen vahvistaa 

oppilaan itseluottamusta ja siten kehittää omaa ajattelua. Joillekin oppilaille se oli kui-

tenkin se paras vaihtoehto. Silloin ei tarvinnut kysyä toisen mielipidettä reitinvalinnalle, 

eikä etenemisnopeudelle, vaan sai mennä oman pään mukaan. 

Aluksi jännitti vähän lähteä yksin, mutta sitten huomasin etten ollutkaan 

pihalla yksin. Näki muut oppilaat kaukaa. (T2) 

Oli paljo kivempaa mennä yksin. Eikä yhtään jännittänyt! (T3) 

Toisten oppilaiden seuraaminen eli ”peesaus” aiheutti rasteilla ruuhkaa ja epätietoisuut-

ta kartan oikein päin pitämisestä ja siten rastien löytymisestä. Koska kaikilla oppilailla 

oli sama rata, koin tärkeäksi mainita jo lähdössä, että jokaisen tulee tehdä vain ja ainoas-

taan oma suorituksensa välittämättä muista. Joillekin oppilaille toisten seuraaminen oli 

mieluisaa, ja taas ne joita seurattiin, kokivat sen epämukavaksi. 

Kun lähti ekana ni muut seuras kokoajan. Ei ollut reilua! (P7) 

Näki missä muut meni, oli pakko mennä sinne. (P9) 

Psyykkisen tavoitekyvyn alle voidaan oppilailta saamistani kommenteista lukea kaikki 

ne, mitkä liittyvät oppilaan mielessä tapahtuvaan ajattelemiseen. Oppilaiden mielestä 

harjoitus oli helppo, mukava ja kiva, eivätkä suurin osa oppilaista tehneet lainkaan vir-

heitä. Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteen negatiiviset puolet tulivat esille huolimatto-

muuden vuoksi. Muutama oppilas ei malttanut kuunnella ohjeita loppuun ja siten virhei-

tä pääsi syntymään. Kiire pilasi näissä tapauksissa suorituksen, jossa ajattelu tuli yhdis-

tää juoksemiseen. 

Ihan liian helppoa oli. (P1) 

Meinasin tehdä virheen, mutta pää piti. (P4) 

Viuhkasuunnistus poikkesi fyysisiltä ominaisuuksilta aikaisemmista harjoituksista. 

Tässä harjoituksessa alue oli isompi ja mukana olivat sukset sekä metsään valmiiksi 

moottorikelkalla tehdyt latu-urat, kuten oikeassakin hiihtosuunnistuksessa (Juutilainen 

1991, 15—17). Sää suosi tässä harjoituksessa molempia ryhmiä, ja siten jokaisella oppi-

laalla oli suotuisat lähtökohdat harjoituksen etenemiselle. Positiivisia kokemuksia oppi-

laat saivat tästä harjoituksesta enemmän kuin muista harjoituksista. Fyysisen toiminta-
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kyvyn tavoitteen osa-alueina nopeus ja ketteryys pääsivät nyt selkeästi esille ja se näkyi 

harjoituksen aikana intona lähteä nopeasti uuden rastin hakuun. Oppilaista oli myös 

mukavaa, kun pääsivät liikkumaan lujaa vauhtia tässä harjoituksessa. 

Olipa mukavaa, meni matka tosi nopeasti. (P4) 

Talvella etäisyydet menee paljo nopeemmin. (P2) 

Negatiivisia fyysisen toimintakyvyn tavoitteita nousi myös esille heille, jotka eivät 

osanneet hiihtää mielestään riittävän hyvin. Suunnistus ja hiihtäminen eivät olleet kai-

kille ne mieluisammat lajit, etenkään yhdistettyinä, mutta mielestäni he kuitenkin teki-

vät harjoituksen parhaansa mukaan sen enempää valittamatta.  

Erilainen kartta tuotti muutamalle oppilaalle päänvaivaa, sillä latu-urat eivät paikoitellen 

pitäneet täysin paikkaansa. Tässä harjoituksessa korostuivat ne taidot ja tiedot, joita 

kaksi aikaisempaa harjoitusta olimme harjoitelleet. Negatiiviseen sarakkeeseen löytyi 

muutamia fyysisen toimintakyvyn tavoitteen alle luettelemiani seikkoja, kuten hiihtämi-

seen, kartan käyttöön ja rastin hakemiseen liittyviä asioita.  

Rastien ettiminen oli oikeesti aika jännää. Oli tuttu paikka, mikä oli silti 

iha vieras. (P1) 

Rasti, jonka laitoin tarkoituksellisesti väärään paikkaan, löytyi niille pareille hyvin, joil-

le rastin uskalsin antaa. Kommentit, joita heiltä sain harjoituksen aikana, viittasivat sii-

hen, että heitä ei lainkaan haitannut rastin väärässä paikassa oleminen. Kysymyslomak-

keesta kuitenkin selvisi sen olleen epämiellyttävin kokemus koko suunnistusjakson ai-

kana. 

Ei ollu yhtään kivaa hiihtosuunnistaa ku meille annettiin rasti, joka oli 

väärässä paikassa. (T3) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoite näkyi melko hyvin jo saamissani havainnoissa. Kyse-

lylomakkeiden avulla oppilaat mainitsivat useaan otteeseen toisten kanssa tekemisen ja 

toisten huomioimisen tässä harjoituksessa positiivisella sävyllä. Negatiiviseksi asiaksi 

oppilaat mainitsivat ruuhkan rasteilla, mutta positiiviseksi taas sen, että toiselta parilta 

sai puolestaan vinkkejä, jos oli hukassa. Se, joka osasi lukea karttaa hyvin tai käyttää 

kompassia, pystyi auttamaan muita ja antamaan neuvoja niitä tarvitseville. Muutama 



94 
 

oppilas olisi halunnut mennä parin sijasta yksin, sillä pari heidän sanomistensa mukaan 

hidastaa matkantekoa.   

Ope, eihän meijän vaan tartte mennä yksin? (T3) 

Ens kerralla meen varmasti yksin, eipähä oo kukaan hidastamassa menoa.

  (P1) 

Psyykkinen toimintakyvyn tavoite näyttäytyi tässä harjoituksessa selkeästi. Oppilailta 

saamani kyselylomakkeiden vastaukset liittyivät ensimmäisen ryhmän osalta helppou-

teen, jota taas toinen ryhmä ei maininnut lainkaan. Positiivisiin kommentteihin kuului-

vat mukava, kiva, hauska ja haastava. Negatiivisena asiana koettiin ainoastaan kartan 

väärin lukeminen. Saamissani kommenteissa ei näkynyt lainkaan arkuutta, jota taas ha-

vaitsin toisen ryhmän harjoituksen aikana. Arkuus saattoi hyvinkin unohtua, sillä jokai-

nen sai harjoituksesta onnistumisen kokemuksia ja itseluottamus kasvoi. Oppilaiden 

mielestä tämä oli suunnistusmuoto, joka oikeasti tuntui suunnistamiselta.  

Se tuntu ihan oikeelta suunnistamiselta. Sai ettiä rasteja ja niin paljo ku 

ehti. (T9) 

Vain yksi ryhmien oppilaista ei tästä harjoituksesta pitänyt. Hänen asenteensa oli jokai-

seen pitämääni harjoitukseen alhainen. Hän inhosi suunnistusta ja hiihtoa, ja kun ne 

yhdistettiin, oli lopputulos hänen mielestään jotain ihan kamalaa. 

Jaoin pitämäni harjoitukset mitalisijoille kyselylomakkeessa (Liite 1) esittämäni kysy-

myksen (kysymys 5) mukaan. Oppilaat saivat laittaa mieleisensä harjoituksen numerolla 

1. (kulta), 2. (hopea) tai 3. (pronssi). Laskin oppilailta saamien vastausten perusteella 

pisteet yhteen ja laskin keskiarvot jokaiselle harjoitukselle erikseen. Vähiten pisteitä sai 

heidän mielestään mukavin harjoitus ja eniten sai harjoitus, josta vähiten pitivät. Seu-

raavassa taulukossa esittelen ryhmittäin nämä pitämäni harjoitukset mitalisijoille kulta 

(1), hopea (2) ja pronssi (3). 

Taulukko 6: Harjoitukset mitalisijoille jaettuina ryhmittäin 
Harjoitus R1 

pisteet yht. 

R1 

KA 

R2 

pisteet yht. 

R2 

KA 

Mitalisija 

Salisuunnistus 25 2,77 23 2,55 Pronssi 

Sprinttisuunnistus 15 1,5 15 1,66 Hopea 

Hiihtosuunnistus 13 1,44 14 1,55 Kulta 
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Laskemani keskiarvon mukaan molemmat ryhmät pitivät eniten hiihtosuunnistuksesta 

pururadalla ja vähiten salisuunnistuksesta sisällä salissa. Hiihtosuunnistuksen yltäessä 

kultasijalle, oli selvästi nähtävissä jo harjoitusten edetessä. Salisuunnistuksen sijoitus 

pronssille oli myös melko selkeä, sillä jo harjoituksen aikana oppilaiden ilmeistä näki 

useaan otteeseen teoreettisen harjoituksen tylsyyden. 

Nämä kolme harjoitusta olivat kaikki erilaisia toisiinsa nähden. Ensimmäinen salisuun-

nistusharjoitus oli teoriapainotteinen ja epäilen sen olevan suurin syy sen pronssiseen 

mitalisijaan. Ilman salissa tapahtuvaa teoriapainotteista opetuspakettia eivät muut har-

joitukset kuitenkaan olisi onnistuneet, sillä kertausta selvästi tarvittiin ja uuden asian 

käsittely on helpommin toteutettavissa isolle ryhmälle sisätiloissa. Yhden lohduttavan 

kommentin kuitenkin sain oppilaalta, joka piti jokaisesta harjoituksesta yhtä paljon.  

Kaikki suunnistusharjoitukset oli kivoja ja haastavia. (T6) 

Sprinttiharjoituksessa käytettiin edellisellä kerralla opittuja välineitä ja taitoja. Kartan 

lukeminen ja Emitin käyttäminen onnistuivat pääosin vaivatta oppilailta. Heistä näki 

tämän harjoituksen aikana, että oppimista oli jo jonkin verran tapahtunut ja motivaatio 

suorittamiseen oli korkeammalla kuin salisuunnistuksessa. Yksi oppilas pilasi omalla 

kiireellään suorituksensa ja antamani uuden radan kiertämisen mahdollisuus nosti 

sprinttiharjoituksen mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi hänelle. 

Pari viimeistä rastia meni sekaisin ja luulin epäonnistuneeni. Juoksin ta-

kaisin sisälle ja kerroin miten mulla oli menny sekaisin pari rastia ja olin 

palannut hakemaan ne. Ope sanoi että tein ihan oikein kun palasin ne ha-

kemaan. Tuli hyvä fiilis kun en ollutkaan epäonnistunut. (T7) 

Hiihtosuunnistuksessa pururadalla oppilaat pääsivät toden teolla kokeilemaan opeteltuja 

taitoja käytännössä. Jokainen oppilas sai tasonsa mukaisia haasteita ja onnistumisen 

kokemuksia tästä harjoituksesta. Heistä näki, että harjoitus oli mieleinen ja tekisivät 

mieluusti toistekin tätä harjoitusta. Lähes jokainen oppilas asetti tämän harjoituksen 

mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi ja syitä sille näytti kysymyslomakkeiden mukaan 

olevan useita. 

Koska en ollu kokeillu sitä ennen tätä. (P3) 
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Pururadalla suunnistus oli paras juttu ku sai laskea mäkeäki. (P6) 

Mukavinta oli ku sai itse päättää parin ja rastit oli merkattu hyvin. Emitti-

en käyttöki oli kivaa. (T3) 

Hiihtosuunnistuksessa oli yksi rasti, joka oli mäen juurella. Koko ryhmä 

laski mäkeä alas, mutta vain yksi meistä (en minä) tajusi laskea hitaasti ja 

löysi rastin. Kylläpä meitä nauratti. (T4) 

Hiihtosuunnistusta vois olla useamminki. (T8) 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimukseni pääkysymyksenä oli selvittää miten fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen 

toimintakyvyn tavoitteet ilmenevät talvisuunnistusjakson aikana? Tätä pääkysymystä 

pyrin tarkentamaan kahdella alakysymyksellä. Ensimmäiseksi halusin saada tarkennusta 

pääkysymykseeni asettamallani alakysymykseksi Miten opettaja toiminnallaan pystyy 

tukemaan fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteita? Toisena alaky-

symyksenä halusin selvittää Miten toimintakyvyn tavoitteiden eri osa-alueet näyttäyty-

vät oppilaiden näkökulmasta? 

Kuten tulososiossa kävi jo ilmi, pitämäni opetusjakso kulki viiden eri vaiheen mukaan, 

alkaen alkutestistä ja päättyen loppukyselyyn. Näiden väliin kuului kolme toisistaan 

poikkeavaa harjoitusta. Tarinallisella etenemisellä ja perusteellisella selonteolla sain 

vastauksen tutkimukselleni asettamaani pääongelmaan. Nämä kolme toimintakyvyn 

tavoitetta esiintyivät aineistossani melko monipuolisesti jokaisessa harjoituksessa. Kah-

desta alaongelmasta ensimmäiseen löytyi vastaus myös tarinallisessa tulososiossa, jossa 

omalla monipuolisesti suunnitellulla ja toteutetulla opetusjaksolla sain asettamani tavoi-

tealueet (fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen) näyttäytymään. Toiseen alaongelmaan 

sain täydentävät vastaukset kyselylomakkeista. Omat havaintoni kertoivat tutkivana 

opettajana minulle oman näkökulmani, ja siten kyselylomakkeiden avulla sain näkö-

kulmiani täydentämään oppilaiden mietteet pitämästäni opetusjaksosta. Oppilaiden nä-

kökulma oli mielestäni hyvä ottaa huomioon, sillä monikin omasta mielestäni onnistu-

nut asia selvisi vasta kyselylomakkeita tarkastellessani oppilaiden näkökulmasta 

eriäväksi. Esimerkiksi salisuunnistusharjoitus onnistui mielestäni hyvin, luulin onnis-

tuneeni motivoimaan oppilaille mielenkiintoisen harjoituksen. Kyselylomakkeista saa-

mieni kommenttien perusteella harjoitus oli monen mielestä kuitenkin tylsä ja motivaa-

tiota selkeästi laskeva. Toisena esimerkkinä näkökulmien välisistä eroista voin mainita 

viimeisestä viuhkasuunnistusharjoituksesta väärään paikkaan viemästäni rastista. Luu-

lin, että oppilaille tämä väärään ladun mutkaan viemäni rasti oli positiivisella tavalla 

eriyttävä, mutta saamistani kommenteista päätellen eriyttämiskeinoni oli negatiiviseen 

sävyyn jopa harjoituksen mieleenpainuvin asia. Seuraavaksi kokoan tulokset fyysisen, 

sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteiden mukaan yhteenvedoksi sekä poh-
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din omaa onnistumistani tutkivana opettajana huomioiden tutkimukseni eettiset haasteet 

ja tulevaisuusnäkymän.  

Alkutesti, jonka oppilaille pidin, kertoi melko hyvin heidän silloisesta taitotasostaan. 

Ainoastaan kompassin käyttäminen oli heikompaa käytännössä kuin heiltä saamistaan 

vastauksista aluksi päättelin. Tämän testin perusteella oli mielestäni hyvä suunnitella 

oppilaille suunnistusjakso, joihin 6. luokkalaiselle oletettavat taitoalueet tuli yltää. Tar-

koitukseni oli suunnitella sellainen jakso sisältöineen, jonkalaista he eivät olleet ennen 

kokeilleet. Tavoitteenani oli keksiä motivoivia, leikillisiä ja kiinnostavia harjoituksia, 

joiden avulla saan oppilaiden motivaation ylläpidettyä koko jakson ajan. Halusin myös, 

että oppilaat saisivat tärkeitä onnistumisen kokemuksia suunnistuksesta (Opetushallitus 

2014, 125).  

Fyysisiltä, sosiaalisilta ja psyykkisiltä toimintakyvyn tavoitteilta nämä kolme harjoitusta 

olivat toisistaan poikkeavia. Fyysiseen toimintakyvyn tavoitteeseen liittyi oleellisena 

osana nopeus ja ketteryys, joista molemmat esittäytyivät opetusjaksoni aikana selkeästi 

eri harjoituksissa. Tämän tavoitealueen alle kuului kaikki ne havainnot, kommentit ja 

vastaukset, jotka jollain tapaa liittyivät fyysisiin ominaisuuksiin, ulkoisiin seikkoihin tai 

käytettyihin välineisiin. Fyysisen toimintakyvyn tavoitteen mukaan suunnistuksen ope-

tuksessa tulee käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä. Monipuolisen tästä pitämästäni 

opetusjaksosta tekivät erilaiset tavat liikkua, kuten juokseminen, käveleminen ja hiihtä-

minen. Myös erilaiset opetustilat toivat vaihtelua opetukseeni; liikuntasali, koulun oma 

pihapiiri ja lähellä sijaitseva pururata. 

Ensimmäisessä harjoituksessa fyysisen toimintakyvyn tavoitteet näyttäytyivät jollakin 

tapaa. Liikuntasali suunnistukseen oli melko pieni, mutta mielestäni toimiva. Oppilai-

den havainnointi oli mielestäni helppoa, kun kaikki oppilaat olivat näkö- ja kuuloetäi-

syydellä minusta katsottuina. Viivasuunnistusviestille sali oli mielestäni sopivan kokoi-

nen, sillä yhtä aikaa salissa oli vain neljä oppilasta kerrallaan. Oppilaiden kommentit 

salin kokoon liittyvistä asioista poikkesivat toisistaan. Osa oppilaista koki salin pienuu-

den hyvänä asiana ja osalle taas pienuus aiheutti negatiivisia tuntemuksia, ja he olisivat 

mieluummin suunnistaneet entiseen tapaan ulkona. Tämän ymmärrän täysin, sillä ulko-

na suunnistamisessa päästään salin sijasta tositoimiin ja etenkin jos taidot ovat jo keski-

tason yläpuolella, tuntuu sisällä suunnistaminen varmasti turhauttavalta ja jopa tylsältä. 
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Mielestäni oli kuitenkin tärkeää koota ryhmät ensimmäiseen harjoitukseen sisätiloihin, 

sillä pääsin hyvin jyvälle heidän osaamistasostaan. 

Salissa tapahtuva viivasuunnistus tuli jokaiselle oppilaalle uutena asiana, ja siitä oppi-

laat olivat montaa eri mieltä. Salissa olevat rastit näkyivät tarkoituksella jokaiselle yhtä 

aikaa salissa olevalle oppilaalle. En tarkoituksellakaan yrittänyt piilottaa niitä, päinvas-

toin. Halusin rasteja sellaisiin paikkoihin, että oppilaat joutuivat oikeasti katsomaan 

karttaa useamman kerran ennen leimausta ja vertaamaan rastikoodia kartasta löytyvään 

koodiin oikean rastin varmistamiseksi. Pääosin tämä näyttikin onnistuvan moitteetto-

masti. Toiset salissa yhtä aikaa olevat oppilaat toivat selvästikin painetta oikean rasti-

koodin tarkistamiseen ja nopeuden ylläpitämiseen. Kun näkee toisen leimaavan ja jat-

kavan jo seuraavalle rastille, tuo se väistämättä painetta suoritukseen. 

Toisessa harjoituksessa fyysisen toimintakyvyn tavoitteet näyttäytyivät ensimmäistä 

harjoitusta selvemmin. Siinä oppilaat pääsivät käytännössä kokeilemaan kartan ja kom-

passin käyttämistä yhdessä ja siinä myös ajattelu tuli vahvasti yhdistää suoritukseen. 

Ilman jatkuvaa ajattelua ei suunnistaminenkaan onnistu. Muiden perässä juokseminen ei 

auta suunnistustaidon kehittymisessä. Kilpaileminen ja luja vauhti toisten kanssa näkyi-

vät tässä harjoituksessa päällimmäisenä ja jälkipelit jatkuivat luokkaan saakka.  

Negatiivisia puoliakin tälle tavoitealueelle toki löytyi. Liukas piha aiheutti muutamalle 

oppilaalle päänvaivaa, kun ei kunnolla päässyt juoksemaan riittävän lujaa. Rastien haas-

tavat paikat ja niiden hukassa oleminen saivat oppilaille aikaan harjoituksesta epäonnis-

tumisen tuntemuksia. Väärällä rastilla käynti ja väärään suuntaan juokseminen seurasi-

vat huolimattomuuden ja tarkkaavaisuuden puutetta. Fyysisesti ulkona liikkuminen oli 

haastavampaa kuin sisällä, sillä huomioon tuli ottaa pihan liukkaus ja muut pihalla liik-

kujat.  

Kolmas harjoitus pururadalla oli näistä harjoituksista eniten fyysinen ja siten fyysisen 

toimintakyvyn tavoite tulikin selvimmin esille. Tässä harjoituksessa pururadalla fyysi-

nen tila oli suurimmillaan. Liikuntasali ja koulunpiha oli jo koettu, ja pururata oli tämän 

jakson harjoituspaikoista viimeinen ja oppilaiden mielestä se kaikkein mukavin. Alueen 

suuruus nähtiin hyvänä asiana. Fyysiseksi tämän harjoituksen teki myös perinteisestä 

suunnistuksesta poikkeavat välineet, kuten sukset ja sauvat. 
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Rastit olivat oppilaille pääsääntöisesti helppoja ja niitä haettiin joko pareittain tai yksin. 

Rastit olivat eri etäisyyksillä lähtöpisteestä ja keskenään niiden vaikeusasteetkin olivat 

huomattavia. Pyrin antamaan jokaiselle parille tai yksin suunnistavalle heidän tasoaan 

vastaavia rasteja, jotta jokainen oppilas saisi tarvittavia pätevyyden kokemuksia suun-

nistamisesta (Opetushallitus 2014, 124).  

Lajin uusi muoto kiehtoi oppilaita, sillä vain yksi heistä oli aikaisemmin suunnistanut 

talvella. Monipuoliseksi tämän hiihtämisen teki myös eri reittien hiihtäminen totuttujen 

sijaan. Perinteisesti kesällä metsästä voidaan kulkea läpi mistä tahansa. Talvella lumen 

määrä vaikeuttaa kulkemista, ja siten moottorikelkalla valmiiksi tehdyt latu-urat helpot-

tavat kulkua ja selkeyttävät suunnistamista. Moottorikelkalla tehtyjä uria pitkin oli oppi-

laiden mielestä helppo hiihtää. Lajina hiihtosuunnistus oli oppilaille mieleinen, koska 

eivät olleet sitä ennen kokeilleet. Muutama oppilas vaati suorastaan saada näitä harjoi-

tuksia tulevaisuudessa lisää.  

Hiihtosuunnistus on enemmän välineurheilua kun kesällä tapahtuva suunnistus. Suksien 

ja sauvojen kanssa tiheikössä hiihtäminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Suksien 

voitelu on suotavaa, jotta hiihtokokemus olisi miellyttävä ja kannustava. Hiihtäminen 

on hyvin fyysinen laji ja kun siihen yhdistetään ajattelu, voi virheitä helposti tulla. Nä-

mä virheet taas hankaloittavat hiihtämistä ja voivat tuoda ylimääräisiä hiihtokilometrejä 

matkalle. 

Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet näille kolmelle pitämälleni harjoitukselle olivat 

omalta osaltani selkeät. Halusin nähdä jokaisessa harjoituksessa niitä piirteitä, joita ope-

tussuunnitelma asettaa oppilaiden tavoitteiksi tälle toimintakyvylle. Näitä ovat muun 

muassa toisia kunnioittava ja eettisesti kestävä vuorovaikutus, toisen huomioonottami-

nen ja reilun pelin periaate (Opetushallitus 2014, 123—124). Tavoitteenani oli että op-

pilaat saivat toimia eri harjoituksia sekä ryhmissä, pareittain että yksinkin. Näistä jokai-

nen kokoonpano pääsi käytäntöön jossakin näistä kolmesta harjoituksesta.  

Ensimmäisessä harjoituksessa sosiaalisen toimintakyvyn tavoite tuli esille jokaisessa 

harjoituksen eri vaiheessa. Viestiharjoitukset ovat sosiaaliselle toimintakyvyn tavoitteel-

le hyviä harjoituksia, sillä ne korostavat ryhmätyötaitoja ja ryhmähenkeä (Opetushalli-

tus 2014, 125). Ne toivat mukanaan myös ryhmäpaineen kasaantumista monen oppilaan 

omalla viestiosuudella. Oppilaat kannustivat omaa joukkuettaan mallikkaasti ja sen 

avulla monikin oppilas sai motivaatiota suoritukseensa lisää. Osalle oppilaista oli tärke-
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ää saada yksin suunnistaa. Yksin suunnistamisessa ajattelutyötä sai tehdä yksin, eikä 

muiden kommentteja reitinvalinnasta tai vauhdista tarvinnut kuunnella. Suunnistamises-

sa tarvittava ajatustyö onnistui hyvin, kun keskittyi vain omaan karttaan eikä välittänyt 

muiden liikkumisista salissa. 

Toinen harjoitus tapahtui yksilöharjoituksena, ja siinä sosiaalisen toimintakyvyn tavoit-

teet olivat muita harjoituksia nähden hieman poikkeavia. Tässä harjoituksessa radalle 

mentiin yksin ja ajatuksena olikin yksilösuoritus parisuorituksen sijaan. Harjoituksessa 

toisten oppilaiden huomioonottaminen oli kuitenkin ensisijaisen tärkeää, sillä sprinttira-

dalla oli yhtä aikaa kolmesta neljään oppilasta. Jokaiselle oppilaalle oli tärkeää hetkeksi 

unohtaa ne muut näkyvillä olevat oppilaat, ja tehdä omaa suoritustaan. Jokainen teki 

radalla parhaansa ja jokainen pääsi maaliin, vaikka suunnistikin yksin. Muutama oppilas 

seurasi radalla edellä mennyttä, eikä keskittynyt omaan suoritukseensa. Tarkoituksena 

ei ollut seurata muita, vaan oman suunnistustaidon hyödyntäminen, itsenäinen kartan 

lukeminen ja radalla yksin eteneminen. Monelle oppilaista yksin suunnistaminen oli 

aluksi vastahakoista, mutta maaliin päästyään olivat hyvin tyytyväisiä siihen, että uskal-

sivat kokeilla.  

Kolmas ja viimeinen harjoitus sisälsi mielestäni eniten sosiaalisen toimintakyvyn tavoit-

teita, sillä siinä lähes jokainen oppilas kulki viuhkasuunnistusharjoituksen pareittain. 

Jokaisen tuli ottaa huomioon se oma pari ja sen lisäksi muut rastilla yhtä aikaa leimaa-

vat ja vastaantulevat. Avun kysyminen tarvittaessa toiselta parilta auttoi suunnistusta 

eteenpäin ja oppilaat kokivat sen hyväksi asiaksi. Koulussa tapahtuva suunnistus on 

oppimiskokemus, jossa toisilla oppilailla voi olla iso merkitys onnistumisen kokemuk-

sille (Opetushallitus 2014, 125). Kenenkään oppilaista ei hyödytä pitää omia suunnis-

tuksen lajitaitoja omana tietonaan, vaan tarvittaessa jakaa ne muiden kanssa.  

Psyykkiseen toimintakyvyn tavoitteeseen liittyivät kaikki ne ajatusmallit, joita oppilas 

oppimisprosessin, eli tässä tapauksessa pitämieni harjoitusten aikana käytti ja se, miten 

niitä koettiin. Suunnistuksessa täytyy yhdistää vastuullinen ajattelu toimintaan, ja se 

psyykkisen toimintakyvyn tavoitteeseen pääsyyn vaaditaan. Opetushallitus (2014, 124) 

määrittääkin psyykkisen toimintakyvyn tavoitteiksi liikunnasta saatujen pätevyyskoke-

musten tärkeyden ja omasta toiminnastaan vastuunottamisen. Psyykkinen toimintakyky 

näkyi suunnistuksessa väistämättä. Sillä voitiin kattaa jopa koko suunnistuksenjakson 
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perusajatus. Se, että liikuttiin ja ajateltiin samanaikaisesti, oli toki haastavaa, mutta 

suunnistuksen luonteelle se oli välttämätöntä. 

Ensimmäisessä harjoituksessa, jossa teoriaa oli suhteellisen paljon, tuli oppilaiden käyt-

tää omaa päätänsä eri tehtävien parissa, eli psyykkisen toimintakyvyn tavoite saavutet-

tiin. Harjoituksessa yhdistyivät myöhemmin myös suunnistuksen perusajatus; liikkumi-

nen ja ajatteleminen yhdessä (Nikulainen 1994, 37—42). Ensimmäiset rastitehtävät si-

sälsivät pääosin oppilaan ajattelun hyödyntämistä, aikaisempaa suunnistustaitoa ja lue-

tun ymmärtämistä. Viestiharjoituksiin tulivat mukaan myös fyysiset ominaisuudet, ku-

ten juoksu ja ketteryys. Näiden yhdistäminen koettiin pääosin melko helpoksi, mutta 

heille, joiden suunnistustaito oli heikko, harjoitus koettiin haastavaksi. Ne, jotka osasi-

vat entuudestaan jo hyvin suunnistaa ja tunnistivat kartan värit ja merkit, kokivat harjoi-

tuksen jopa liiankin helpoksi. Ne, joille suunnistus oli jo aikaisemmin ollut vaikeaa, 

kokivat tämän harjoituksen haastavaksi, mutta ei mahdottomaksi. Oppilaiden mielestä 

oli mukavaa kokeilla uutta suunnistusmuotoa, joka vaati erittäin tarkkaa keskittymistä. 

Helppous ei aina ole huono asia, sillä se vahvistaa jo opittuja taitoja ja kertaa niitä. Uu-

den suunnistusmuodon kokeileminen entisten harjoitusten sijaan tuo vaihtelua opetuk-

seen ja oppimiseen.  

Toinen harjoitus eli sprinttisuunnistus toi älyllistä haastetta, ja siten psyykkisen toimin-

takyvyn tavoitealue oli edellistä harjoitusta rikkaampi. Nyt oppilaat pääsivät näyttämään 

ne taidot, joita suunnistuksen saralta osasivat ja he pääsivät soveltamaan näitä taitoja 

käytäntöön. Oppilaista näki heidän innostuvan tästä harjoituksesta toden teolla, ja kes-

kittyminen onnistui pääosin kaikilta hyvin. Kartan lukeminen tulee olla suorituksen ai-

kana jatkuvaa, eikä katkoa saa tulla tai virheiden tekemisen vaara on olemassa (Nikulai-

nen 1994, 37—42). Näin kävi onneksi vain muutamalle oppilaalle. Pääosin oppilaat 

malttoivat tehdä omaa suoritustaan, välittämättä ulkoisista paineista.  

Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet pääsivät selkeimmin esille viimeisessä harjoituk-

sessa, jossa toden teolla tuli yhdistää ajattelu mukaan harjoitukseen. Ilman jatkuvaa 

olinpaikan tietoa rastien etsiminen hankaloitui ja hukkaan hiihtämisen vaara kasvoi. 

Peukalon pitäminen olinpaikan kohdalla kartan päällä auttoi oppilaita seuraamaan omaa 

reittiään pisteestä A pisteeseen B. Myös heille, jotka olivat aikaisemmin kokeneet suun-

nistuksen liian helpoksi, toi tämä harjoitus heidän mielestään riittävästi haastetta. Mo-

nelle oppilaalle suunnistaminen oli helppoa touhua, vaikka siihen liikkuminen yhdiste-
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täänkin. Ajatuskatkoksen vuoksi eksyminen oli kuitenkin mahdollista. Siten oli tärkeää 

hahmottaa kompassin avulla koko reitin ajan kartta oikeinpäin. Nyrkkisääntönä suunnis-

tajalle on se, että metriäkään ei liikuta, jos ei tiedetä missä ollaan. Tämä maasto oli op-

pilaille entuudestaan tuttu, ja siten heillä oli myös ilman kompassia helppo hahmottaa 

olinpaikkansa. Muutaman oppilaan mielestä rastien etsiminen oli tässä harjoituksessa 

luonteeltaan myös jännää. 

Tämän tutkimuksen mukaan suunnistus toi oppilaille vaihtelevuutta perinteiseen ope-

tuksenmalliin ja pääosin saamani kommentit olivat positiiviset ja tyytyväiset pitämästä-

ni opetusjaksosta talvella. Pitämäni suunnistusjakson aikana näyttäytyivät tulevan ope-

tussuunnitelman toimintakyvyn tavoitteet; fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen, mieles-

täni riittävän selkeästi. Opetukseni tavoitteena oli kokeilla oppilaille erilaista suunnis-

tusmuotoa ja pyrkiä saamieni tulosten pohjalta kehittämään sitä vieläkin monipuoli-

semmaksi talvilajiksi. Itse koen onnistuneeni kohtalaisen hyvin ja voin kannustaa rehel-

lisin mielin myös muita opettajia käyttämään mielikuvitustaan suunnistuksen opettami-

seen ja monipuolistamiseen talvella.  

Suunnistus tutkimuksen aiheena oli mielestäni melko haastava, ja se vaati paljon ennak-

kotietoa jo omakohtaista lajikokemusta onnistuakseen. Minun tuli tunnistaa oma suun-

nistukseni tietotaito ennen kuin pystyin sitä oppilaille opettamaan. Minun tuli aika ajoin 

miettiä myös omia arvojani, sillä ne esiintyivät asenteissani, tunteissani, ajatuksissani ja 

siten myös toiminnassani (Mezirow 1996, 18—21, 66—69).  

Aikaisempia tutkimuksia suunnistuksesta on vähän, ja sen talvisesta muodosta niitä ei 

ole lainkaan. Päätin kuitenkin tarttua haasteeseen, sillä laji on minulle aina ollut hyvin 

rakas ja sen kehittymisen eteen olen jo vuosia tehnyt töitä pitämällä suunnistusharjoi-

tuksia lapsille ja nuorille kesäisin. Valitessani etnografisen tutkimusmenetelmän, astuin 

melko haasteellisen, mutta monipuolisen toimintakentän sisään. Minun tuli opettaessani 

pystyä havainnoimaan samalla oppilaita ja heidän toimintaansa pitämissäni harjoituksis-

sa. Onneksi olin päättänyt ottaa kyselylomakkeet täydentämään saamiani havaintoja, 

sillä muuten monikin asia olisi voinut jäädä minulta tutkijana pimentoon. Omana ha-

vainnointimuotona toimi osallistava havainnointi. Se sopi osallistuvaa havainnointia 

paremmin oman tutkimukseni luonteeseen, sillä oppilaiden toiminta loppui heti, kun 

kentältä poistuin.  
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Opettajan toimiessa samanaikaisesti tutkijana, tuo se suunnittelulle ja toiminnalle monia 

eri haasteita. Opettajan tulee suunnitella opetuksensa siten, että havainnointi on mahdol-

lista ja havaintojen kirjoittaminen onnistuu pikimmiten harjoitusten päätyttyä. Jokaisen 

harjoituksen aikana ja päätteeksi minun tuli nopeasti kirjata ylös saamiani havaintoja, 

jotta ne jäivät harjoituskohtaisesti mieleeni. Muistiin palauttamista olisi auttanut joiden-

kin oppimistilanteiden videointi. Oman haasteen toi myös se, että nämä oppilaat oli jaet-

tuna kahteen eri ryhmään kahdessa kolmesta harjoituksesta. Vaikka sama suunnitelma 

(design) oli alun perin runkona, tuli runkoon tehdä muutoksia sen käytäntöön (enact-

ment) sovellettaessa. Onneksi nämä muutokset oli helppo toteuttaa, eikä niiden vuoksi 

kumpikaan ryhmä saanut enempää tai vähempää opetusta talvisuunnistuksesta. Desing-

perustaiselle tutkimukselle ovatkin olennaisia analyysin (analysis) pohjalta tehdyt muu-

tokset tulevaa varten (redesing) (The Design-Based Research Collective 2003, 5.).  

Tutkiessa kouluikäisiä lapsia, tuli ottaa huomioon monta eri seikkaa. Ensinnäkin toi-

minnan piti olla lapsiystävällistä ja lapset huomioivaa koko pitämäni opetusjakson ajan. 

Selkeillä ohjeilla ja lapsia huomioivalla kielenkäytöllä oli merkityksensä, jotta tutkitta-

vat ymmärsivät mitä tutkivana opettajana heiltä milloinkin vaadin. Heidän tuli pystyä 

lähestymään minua mieltä askarruttavissa asioissa ja halutessaan jopa irtisanoutua tut-

kimuksestani. Jo tutkimuslupaa laatiessa minun tuli tutkijana huomioida ikätasolle 

omaiset piirteet ja kirjoittaa asiat ymmärrettävästi. 6. luokkalaisen tuli ymmärtää lupa-

paperia allekirjoittaessaan, mihin hän sitoutuu ja miten hänen tulee tutkimukseni edetes-

sä toimia. Ensinnäkin harjoituksia suunnitellessani pyrin tekemään niistä sisällöiltään ja 

opetuksiltaan selkeitä sekä motivoivia, jotta mahdollisimman moni saisi niistä tarvitta-

van hyödyn. Toiseksi, suunnitellessani opetusjakson etenemistä minun tuli kiinnittää 

erityistä huomiota jo silloin koululaisten turvallisuuteen. Esimerkiksi siirtyminen kou-

lun lähellä sijaitsevalle pururadalle tuli miettiä tarkoin, jotta mahdolliset onnettomuus-

riskit tietä ylittäessä minimoituivat.  

Oman tutkimukseni luotettavuusmittareina toimivat viisi viikkoa kestävä kenttäjakso, 

oppilaiden tunteminen, aineistotriangulaatio ja tarkka selonteko tutkittavasta ilmiöstä 

tarinallisesti kerrottuna. Myös kaksi eri näkökulmaa tutkittavasta ilmiöstä täydensivät 

toinen toistaan lisäten samalla tutkimukseni luotettavuutta. Viisi viikkoa kestävän kent-

täjakson aikana pääsin tutkittavan kulttuurin sisälle ja opin tuntemaan luokan oppilaat 

melko kattavasti. Molemmin puoleinen luottamus oli myös tärkeää, sillä oppilaat pys-

tyivät kesken harjoitusten kysymään asioista vapaasti, joita eivät ymmärtäneet tai jos 
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halusivat lisätietoa tai opetusta jostakin aiheesta. Havainnoijan roolilla on myös merki-

tystä luotettavuuteen. Hirsjärven ym. (2007) mukaan on kritisoitu sitä, muuttaako ha-

vainnoija tutkittavaa ilmiötä osallistumisellaan, jos ei ole tutkittaville entuudestaan tut-

tu. Haittaa on pyritty minimoimaan tutkijan vierailuilla etukäteen. (Hirsjärvi ym. 2007, 

208.) Tässä tutkimuksessa koin olevani tutkittaville oppilaille entuudestaan sen verran 

tuttu, että heidän antamansa vastaukset ja toiminta tunnilla eivät riippuneet osallistumi-

sestani tämän luokan toimintaan.  

Kokemusta tutkivan etnografin tärkeimpänä piirteenä voidaan pitää halua ymmärtää 

tapahtuneita (Rantala 2007, 151). Kukaan ei voi tulla sanomaan tutkijalle hänen koke-

muksiensa olevan virheellisiä tai vääriä. Ne ovat tutkijan omia tulkintoja yhteisön toi-

minnasta ja riippuvat siitä, minkä tai mitkä ongelmat tutkija on tutkimukselleen asetta-

nut.  

Jaakkola ym. (2013) määrittelivät oppimisen tapahtuvan vaiheittain: alkuvaihe, välivai-

he ja lopullinen vaihe. Mielestäni pitämäni talvisuunnistusjakson osalta nämä vaiheet 

voidaan selkeästi eritellä seuraavalla tavalla: 

Alkuvaiheessa opetellaan ja kerrataan suunnistuksen peruskäsitteistöä, kartan ja kom-

passin käyttöä, matkanmittausta ja reitinvalintoja. Tärkeää on osata kartan perusvärit 

merkkeineen ennen varsinaisen suunnistussuorituksen toteutusta. Tässä tutkimuksessa 

alkuvaihe tapahtui sisällä liikuntasalissa, jossa oppilaat pääsivät kertaamaan suunnistuk-

seen liittyvää käsitteistöä ja tekemään perusharjoituksia niihin liittyen. Leikillisillä ja 

motivoivilla opetusmenetelmillä ja -välineillä saadaan teoriapainotteisestakin harjoituk-

sesta mielekästä. 

Välivaiheessa harjoitellaan käytännössä opittuja asioita ja siirrytään jo luontoon. Kartan 

ja maaston vastaavuuksien harjoittelu opitaan tässä vaiheessa ja esimerkiksi askelpareil-

la matkanmittaus. Kompassin käyttäminen konkretisoituu tässä vaiheessa, sillä ilman 

sitä ei karttaakaan saada oikein päin asettumaan. Tässä tutkimuksessa välivaihe liittyi 

pääosin toiseen varsinaiseen harjoituskertaan, jossa oppilaat pääsivät koulun pihalla 

sijaitsevalle sprinttiradalle kokeilemaan käytännössä jo opittua. Virheitäkin toki tuli, 

mutta pääosin perustaidot (kompassin käyttö, kartan oikein päin asettaminen ja mat-

kanmittaus) olivat oppilailla hyvin hallussa. Liiallinen kiire rastiväleillä aiheutti muu-

tamalle oppilaalle epäonnistumisen kokemuksia, mutta jälkipuinnilla muiden oppilaiden 

kanssa niistäkin selvittiin. 
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Lopullisessa vaiheessa taitojen täytyisi automatisoitua. Suunnistuksessa kehitystä tapah-

tuu kokoajan, ja siten tämä lopullinen vaihe on vaikea määrittää alkavaksi ja loppuvak-

si. Opittuja taitoja harjoitellaan sekä teoriassa (kartanlukuharjoitukset) että käytännössä 

(luonnossa suunnistaminen), ja virheistä opitaan. Tärkeää on heti suunnistussuorituksen 

jälkeen koota harjoitus esimerkiksi piirtämällä karttaan kuljettu reitti tai keskustelemalla 

muiden kanssa reitinvalinnoista perustelujen kera. Suunnistuksessa yhdistyvät fyysinen 

ja älyllinen toiminta, ja siten niiden keskinäinen tasapainoilu on jatkuvasti punnittavis-

sa. Jos vauhtia on liikaa, voi suoritus mennä pieleen taitavammallakin suunnistajalla. 

Tässä tutkimuksessa lopullisesta vaiheesta ei voida kuitenkaan vielä puhua. Viimeisin 

harjoitus pururadalla kuului mielestäni välivaiheeseen yhdessä sprintin kanssa, sillä tai-

toja ei näin tiiviillä opetuspaketilla saada mitenkään automatisoitua. Muutama oppilas, 

jotka jo ennen opetusjaksoa osasivat hyvin suunnistaa, etenivät toki lopullisessa vai-

heessa alkua vähän pidemmälle. Harjoitusta ei ole koskaan liikaa suunnistuksen osalta, 

ja siten lopulliseen vaiheeseen pääseminen olisi mielestäni ennemminkin mahdollista 

useiden vuosien suunnistusharjoittelun jälkeen. Tutkimukseeni osallistuvat oppilaat oli-

vat kuitenkin jo 6. luokkalaisia, joten heidän taitonsa on mielestäni ikäisiään nähden 

hyvällä mallilla. (Jaakkola ym. 2013, 171.) 

Opetuksen eteneminen riippuu niistä tiedoista ja taidoista, joita oppilailla jo on hallus-

saan, ja joita tulee mahdollisesti vielä harjoitella. Aluksi oppilaiden kanssa voidaan tu-

tustua omaan ympäristöön, kuten luokkaan, koulurakennukseen ja koulupihaan havain-

noimalla. Opettaja voi olla tehnyt kartan ympäristöstä, jossa suunnistuksen opetus halu-

taan toteutuvan tai koko luokka voi tehdä sellaisen yhdessä. Luokan tai liikuntasalin 

pohjapiirros toimii mallintamassa oppilaille ilmakuvan ideaa. Kartta, eli ilmakuva sisäl-

tää hyvin paljon tietoa, joka on järkevää käydä oppilaiden kanssa yhdessä läpi. Mieles-

täni jokaisen suunnistusjakson alussa opettajan on hyvä kerrata perusteet oppilaiden 

kanssa, sillä voi hyvin olla, että edellinen kerta suunnistuksen parissa tapahtui vuosi 

takaperin koululiikunnassa. 

Välineet, joita koulu käyttää suunnistusta opettaessaan, tulevat olla ehjiä ja helppokäyt-

töisiä. Omassa opetuksessani sain lisämaustetta Emit-leimasimien ottamisella mukaan 

motivoimaan harjoituksia. Se onnistui. Oppilaista näki, että kun he näkivät ajan, jonka 

rastiväleillä käyttivät, nosti mielialaa selvästi. Lähes jokaisella Suomen kunnalla on 

oma suunnistusseuransa, tai lähikylässä on seura. Jos paikallinen seura voisi lainata 

omia Emittejään koulun käyttöön vaikka yhdeksikin päiväksi, toisi se lisämausteen ope-
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tukseen. Opettajan kannattaa ottaa selvää suunnitellessaan opetusta joko kesällä tai tal-

vella, onko lainaaminen seuralta mahdollista. Jokaisella opettajalla ei kuitenkaan ole 

resursseja pitää suunnistusta talvella, ellei hän saa siihen apua muilta opettajilta. Opetta-

ja voi kysyä paikalliselta seuralta mahdollisia hiihtosuunnistuskarttoja, jos heillä sattuu 

valmis latuverkosto jossakin olemaan ja käyttää niitä saamiensa lupien mukaan opetuk-

sessa. Myös paikalliset suunnistusseurat voisivat informoida kaikkia kuntien kouluja 

esimerkiksi hiihtosuunnistuskilpailujen jälkeen, jolloin tehty reitistö hyödyttäisi talvella 

suunnistuksen opetuksessa. Toinen vaihtoehto on käyttää kesäsuunnistuskarttaa ja lisätä 

siihen piirtämällä ne urat, jotka talvella ovat auki. Opettaja voi myös yhdessä oppilaiden 

kanssa lähteä metsään tekemään näitä uria ja sopia urien paksuudesta joukon edetessä 

suksilla metsässä. Oppilaille on kuitenkin selvitettävä vihreiden latu-urien merkitys 

tarkkaan ennen kuin tällaista harjoitusta voisi toteuttaa.  

Suunnistuksesta tehtyä tutkimusta on vähän, ja siten sen tutkiminen jatkossakin olisi 

erittäin tärkeää, jotta opetuksesta saataisiin jatkossa yhä monipuolisempaa ja oppilaiden 

taitotasoa huomioivaa. Opettajilla tulisi olla mahdollisimman paljon itsellään tietotaitoa, 

jotta suunnistuksen opetus olisi luontevaa ja sen toteuttamisessa uskallettaisiin käyttää 

luovuutta. Opettajien tulisi saada säännöllisin väliajoin kertausta suunnistuksen perus-

teista, ja heidän kannattaisi käydä myös vapaa-ajalla iltarasteilla omia taitojaan kartut-

tamassa. Heidän saatavilla tulisi olla nykyaikaisten välineiden lisäksi ajantasaisia ope-

tuskarttoja ja tuntisuunnitelmia.  

Vaihtelevuutta perinteiseen opetukseen saisi sulan maan sijaan talvella suunnistaessa. 

Suunnistuksen opetus voidaan mielestäni vaivatta yhdistää talvilajeista ainakin hiihtä-

miseen. Opettaja ei tarvitse enempää ponnisteluja jakson toteuttamiseen, sillä pääosin 

samat opetusmenetelmät onnistuvat myös talvella opettaessa. Hiihtosuunnistusta voi 

tehdä monella tapaa. Kesäsuunnistukselle tarkoitetut kartat toimivat opetuksessa hyvin. 

Hiihtosuunnistusharjoituksena toimii hyvin esimerkiksi latusuunnistus, jossa kierretään 

karttaan piirrettyä reittiä pitkin ja merkitään karttoihin radalta löytyvät rastit (Mäkinen 

ym. 1981, 76). Opettaja voi kulkea oppilaiden kanssa valmista tiepohjaa, pururataa tai 

latua pitkin ja pyytää oppilaita merkitsemään omaan karttaansa kuljettu reitti. Matkan 

varrella voi myös olla erilaisia tehtäviä, joita oppilaat voivat kiertää sovitulla kokoon-

panolla. Hiihtosuunnistaa voi helposti myös koulun omalla pihalla, joka usein on kaut-

taaltaan aurattu ja siten hiihtäminen ei vaadi erityisiä ponnisteluja. Koulun pihapiiristä 

laadittuun karttaan voi opettaja tehdä radan, jota oppilaat sitten kiertävät joko kokonai-
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suudessaan tai viuhkaharjoituksena. Viuhkaharjoituksessa hyvänä puolena on se, että 

opettaja pystyy havainnoimaan kaikkia oppilaita samanaikaisesti ja pitämään kirjaa sii-

tä, kuka on käynyt uuden rastin hakemassa ja kenellä on mahdollisesti ongelmia rastien 

löytämisessä. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1: Kysely oppilaille 
 

Nimi__________________________________________________________________ 

 

KYSYMYKSIÄ KOULUSUUNNISTUKSESTA TALVELLA 

 

Vastaa näihin kysymyksiin pohtien pitämääni suunnistusjaksoa. 

 

 

1. Oletko ennen suunnistanut talvella koulussa? Ympyröi oikea vaihtoehto. 

Kyllä    En 

 

Jos vastasit ”Kyllä”, kerro missä ja miten. (Jos vastasit ”En”, jatka kysymykseen nu-
mero 2.) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

2. Haluaisitko suunnistaa koulussa uudestaan talvella? Ympyröi oikea vaihto-
ehto. 

Kyllä    En 

 

3. Mitä eroa mielestäsi on talvella ja kesällä suunnistamisessa? (Voit kertoa 
esimerkiksi välineistä, kartan käyttämisestä tai liikkumisesta) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4. Mitä mieltä olit välineistä, joita opetuksessa käytettiin? (Voit kertoa esimer-
kiksi kokemuksesi Emit-leimasimesta, hiihtosuunnistuskartasta, koulun pihakar-
tasta, salin viivakartasta ja kompassista.) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5. Laita seuraavat pitämäni suunnistusharjoitukset mielesi mukaan mita-
lisijoille numeroimalla ne 1.—3. (1=kulta, 2=hopea, 3=pronssi) 

 

salisuunnistus (viivasuunnistus)  ______ 
sprinttisuunnistus koulun pihalla  ______ 
hiihtosuunnistus viuhkana pururadalla ______ 

 
 

6. Kerro jokaisesta pitämästäni harjoituksesta (salisuunnistus, sprinttisuunnis-
tus ja hiihtosuunnistus) a) yksi mukava kokemus ja b) yksi epämukava ko-
kemus. 

 

1. salisuunnistus (viivasuunnistus): 

a)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2. sprinttisuunnistus koulun pihalla: 

a)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3. hiihtosuunnistus viuhkana pururadalla: 

a)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

7. Kerro koko suunnistusjakson mieleenpainuvin kokemus (mainitse myös on-
ko kokemus negatiivinen vai positiivinen). Perustele vastauksesi (mitkä asiat 
tähän vaikuttivat ym.). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

8. Mitä uutta opit suunnistuksesta? (Voit verrata oppimiasi asioita aikaisempiin 
taitoihisi.) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

9. Kerro minulle palautetta suunnistusjaksosta. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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Liite 2: Tutkimuslupa-anomus koulun rehtorille 
 

Tulen tekemään syventävän harjoittelun koulussanne 20.1.2014- 21.2.2014 välisenä 
aikana. Tämän harjoittelun aikana kerään aineistoa Pro gradu-työtäni varten, ja pidän 
omalle harjoitteluluokalleni (6.lk) suunnistusjakson talvisissa olosuhteissa. Pidän ope-
tusta heille sekä sisällä liikuntasalissa että ulkona hiihtoladuilla. Jakson aikana havain-
noin oppilaita ja lopuksi haastattelen heitä siitä, minkälaisia kokemuksia tämä pidetty 
opetusjakso heissä herätti. Tutkimukseeni osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja siitä 
voi minulle ilmoittamalla vetäytyä kesken jakson. Opetukseen on kuitenkin jokaisen 
oppilaan velvollisuus osallistua, sillä suunnistus kuuluu yhtenä osa-alueena liikunnan 
oppiainesisältöön. Missään tutkimukseni vaiheessa ei oppilaiden nimet tule esille, käsit-
telen ne nimettöminä. Tulen pyytämään tutkimukseen osallistumisesta luvat luokan 
omalta opettajalta, oppilaiden vanhemmilta sekä oppilailta itseltään. Tällä tutkimuslupa-
anomuksella pyydänkin teidän lupaanne aineiston keruuseen koulussanne näillä edellä 
mainituilla menetelmillä. Pro gradu-työtäni ohjaa Lapin Yliopistolta apulaisprofessori 
Tuija Turunen ja häneen voi olla yhteydessä, jos tarvitsette asiasta lisätietoa. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Annemari Heikkinen 

Luokanopettajaopiskelija 

Lapin Yliopisto 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------leikkaa tästä 

 

 

Tällä allekirjoituksella annan luvan toteuttaa Pro gradu-työhön liittyvän aineiston 
keruun 20.1.2014-21.2.2014 välisenä aikana. 

___________________________________________________________________ 

Päivämäärä, Koulun rehtorin allekirjoitus ja nimen selvennys 

Yhteystiedot _________________________________________________________ 
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Liite 3: Tutkimuslupa-anomus 6. luokan opettajalle 
 

Tulen tekemään syventävän harjoittelun luokassanne 20.1.2014- 21.2.2014 välisenä 
aikana. Tämän harjoittelun aikana kerään aineistoa Pro gradu-työtäni varten, ja pidän 
harjoitteluluokalleni suunnistusjakson talvisissa olosuhteissa. Pidän opetusta heille sekä 
sisällä liikuntasalissa että ulkona hiihtoladuilla. Jakson aikana havainnoin oppilaita ja 
lopuksi haastattelen heitä siitä, minkälaisia kokemuksia tämä pidetty opetusjakso heissä 
herätti. Tutkimukseeni osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja siitä voi minulle ilmoit-
tamalla vetäytyä kesken jakson. Opetukseen on kuitenkin jokaisen oppilaan velvollisuus 
osallistua, sillä suunnistus kuuluu yhtenä osa-alueena liikunnan oppiainesisältöön. Mis-
sään tutkimukseni vaiheessa ei oppilaiden nimet tule esille, käsittelen ne nimettöminä. 
Tulen pyytämään tutkimukseen osallistumisesta luvat myös vanhemmilta ja oppilailta 
itseltään. Tutkimusluvan koulun puolesta on jo myöntänyt rehtori. Tällä tutkimuslupa-
anomuksella pyydänkin teidän lupaanne aineiston keruuseen luokassanne näillä edellä 
mainituilla menetelmillä. Pro gradu-työtäni ohjaa Lapin Yliopistolta apulaisprofessori 
Tuija Turunen ja häneen voi olla yhteydessä, jos tarvitsette asiasta lisätietoa. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Annemari Heikkinen 

Luokanopettajaopiskelija 

Lapin Yliopisto 

 

------------------------------------------------------------------------------------------leikkaa tästä 

 

 

Tällä allekirjoituksella annan luvan toteuttaa Pro gradu-työhön liittyvän aineiston 
keruun 6. luokassa 20.1.2014-21.2.2014 välisenä aikana. 

___________________________________________________________________ 

Päivämäärä, Luokanopettajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Yhteystiedot_________________________________________________________ 
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Liite 4: Tutkimuslupa oppilaan huoltajalle 
 

Hyvä oppilaan huoltaja, 

Pidän syventävän harjoitteluni (20.1.2014-21.2.2014) yhteydessä suunnistusaiheisen 
opetusjakson, jonka aikana havainnoin oppilaita, ja jonka jälkeen kerään oppilailta ko-
kemuksia haastattelemalla heitä. Olen saanut koulunne rehtorilta ja luokan omalta opet-
tajalta luvan tämän opetusjakson pitämiseen, oppilaiden havainnointiin ja haastatteluun. 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miten oppilaat kokevat suunnistuksen opetuksen 
talvella. Osallistuminen tähän tutkimukseen edellyttää pitämilleni oppitunneille osallis-
tumista, jolloin havainnoin heitä ja jakson jälkeisen haastattelun. Kaikki haastattelut 
tulen nauhoittamaan, jotta voin palata niihin myöhemmin aineistoa analysoidessani.  
Tutkimukseeni osallistuminen on täysin vapaaehtoista, mutta koska suunnistus on yksi 
osa-alue liikunnan oppiaineessa, on opetukseen velvollisuus osallistua. Jos tutkimuk-
seen osallistumisen haluaa keskeyttää, on se mahdollista pelkällä ilmoittamisella minul-
le. Missään tutkimukseni vaiheessa ei oppilaiden nimet tule esille, käsittelen ne nimet-
töminä. Pyydän lisäksi vielä jokaiselta oppilaalta itseltään luvan aineistoni keruulle. Pro 
gradu-työtäni ohjaa Lapin Yliopistolta apulaisprofessori Tuija Turunen, johon voi halu-
tessaan olla yhteydessä. Kiitos vaivannäöstänne! 

 

Ystävällisin terveisin,  

Annemari Heikkinen 

Luokanopettajaopiskelija 

Lapin Yliopisto 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------leikkaa tästä 

 

 

 

________________________________ saa /ei saa osallistua tutkimukseen (ympyröi). 

___________________________________________________________________ 

Päivämäärä, Huoltajan allekirjoitus ja yhteystiedot 

Palauta tämä viimeistään ti 21.1.2014 mennessä koululle. 

  



121 
 

 

Liite 5: Tutkimuslupa oppilaalle 
 

Hei hyvä oppilas, 

Tämän harjoittelun aikana opetan luokallenne suunnistusta joka viikko. Samalla kerään 
materiaalia tulevaan tutkimukseeni. Tulen pitämään teille suunnistus-aiheisia oppitunte-
ja sekä ulkona että sisällä, ja samalla havainnoin teitä. Opetuksen päätyttyä viimeisellä 
viikolla, tulen tekemään haastatteluja pidettyihin tunteihin liittyen. Olen saanut luvan 
edellä mainittuihin menetelmiin jo koulunne rehtorilta, luokkanne opettajalta sekä van-
hemmiltasi. Sinä voit itse päättää omasta osallistumisestasi, joka tapahtuu nimettömänä. 
Suunnistus kuuluu yhtenä osana liikuntaan, joten siihen on jokaisella velvollisuus osal-
listua, vaikka ei tutkimukseen osallistuisikaan. Toivottavasti autat osallistumisellasi 
työni edistymistä! 

 

Ystävällisin terveisin,  

Annemari Heikkinen 

Luokanopettajaopiskelija 

Lapin Yliopisto 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------leikkaa tästä 

 

 

Tällä allekirjoituksella lupaan, että minua saa havainnoida ja haastatella. 

 

___________________________________________________________________ 

Päivämäärä, Oppilaan allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Liite 6: Alkutesti oppilaille 
 

 

Nimi____________________________________________________ 

 

1. KUINKA HYVIN OSAAT MIELESTÄSI SUUNNISTAA? Alleviivaa sinul-
le sopivin vaihtoehto.  

 

1=en osaa  

2=osaan melko vähän 

3=osaan kohtalaisesti  

4=osaan melko hyvin  

5=osaan hyvin 

 

2. YHDISTÄ VIIVALLA TOISIINSA SUUNNISTUSKARTAN VÄRI JA 
MERKITYS 

 

SININEN   *  * HAKKUUALUE / PELTO 

VALKOINEN *  * AJOTIE, POLKU, KIVI 

MUSTA  *  * TAVALLINEN METSÄ 

RUSKEA  *  * VESISTÖT 

KELTAINEN *  * MAANPINNAN MUODOT 

   

3. OSAATKO KÄYTTÄÄ KOMPASSIA? Ympyröi oikea vaihtoehto. 

 

Kyllä     En  

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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Liite 7: Salisuunnistuksen toimintarastit 

 

RASTI 1: RUSKEAT KARTTAMERKIT: 

- Kertovat maanpinnan muodoista. 
- Korkeuserot merkitään karttaan kolmiulotteisilla korkeuskäyrillä. 
- Ruskeita karttamerkkejä ovat mm. kuopat, supat ja muurahaispesät. 
- Maantiet merkitään usein myös ruskealla. 

 

TEHTÄVÄ: ETSI JOUKKUEESI KARTASTA RUSKEAT MERKIT; YMPYRÖI JA 
NUMEROI NE. 

11. Suppa 
12. Korkeuskäyrä 
13. Maantie 
 

RASTI 2: SINISET KARTTAMERKIT: 

- Kuvaavat aina vettä. 
- Mitä tummempi sininen väri on, sitä enempi jalat kastuvat. 
- Yksittäisiä merkkejä ovat kaivo, vesikuoppa ja lähde. 

 

TEHTÄVÄ: ETSI JOUKKUEESI KARTASTA SINISET MERKIT; YMPYRÖI JA 
NUMEROI NE. 

14. Oja 
15. Suo 
16. Järvi/Lampi 
 

RASTI 3: MUSTAT KARTTAMERKIT: 

- Ovat usein ihmisten tekemiä, kuten rakennus, polku, torni tai sähkölinja. 
- Muita mustia merkkejä ovat kiviin liittyvät: jyrkänne, kivikko tai yksittäinen ki-

vi. 
- Sillä merkitään myös kuvioraja (yhtenäinen pisteviiva), joka erottaa hakkuun 

muusta metsästä tai eri metsätyypit toisistaan. 
- Harmaalla värillä merkitään avokalliota. 

 

TEHTÄVÄ: ETSI JOUKKUEESI KARTASTA MUSTAT MERKIT; YMPYRÖI JA 
NUMEROI NE. 

17. Rakennus 
18. Torni 
19. Sähkölinja 
20. Aita 
21. Kuvioraja 
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RASTI 4: TUTKITAAN ERILAISIA KARTTOJA: 
 

- Jokaisessa kartassa on erilaisia merkintöjä karttamerkkien lisäksi.  
- Kartasta löytyy SIJAINTI, KARTOITTAJAT, MITTAKAAVA (kertoo kartan 

suhteen maastoon) sekä KÄYRÄVÄLI (kertoo korkeuskäyrien välisen etäisyy-
den).  

- Kartan pohjalta löytyvät säännölliset pystysuuntaiset suunnanottoviivat. 
- Karttaan merkitään purppuralla värillä rastipisteet, kielletyt alueet ja mm. lähtö-

kolmio ja maali. 
 
TEHTÄVÄ: ETSI JOUKKUEESI KARTASTA SEURAAVAT ASIAT; ALLEVII-
VAA TAI MERKITSE LÖYTÄMÄSI. 
 

 Kartan mittakaava/käyräväli 
 Kartoituksen tekijät 
 Suunnanottoviivat 

 
 

 
RASTI 5: KELTAISET JA VIHREÄT KARTTAMERKIT: 
 

- Keltainen kuvaa valoisuutta, eli avointa aluetta. 
- Keltaisia ovat pellot, kentät, avosuot ja hakkuualueet. 
- Valkoisella kuvataan tavallista metsää, mutta sen muuttuessa vihreäksi, kulke-

minen vaikeutuu. 
- Vihreällä kuvataan vaikeakulkuista metsää, mitä tummempi vihreä on, sitä vai-

keampi siitä on kulkea.  
- Myös rakennusten ympärillä olevat piha-alueet merkitään vihreällä. 
- Hiihtosuunnistuksessa myös latu-urat merkitään vihreällä. Mitä tummempi vih-

reä, sitä parempi on hiihtoura. 
 

 
TEHTÄVÄ: ETSI JOUKKUEESI KARTASTA SEURAAVAT MERKIT; YMPYRÖI 
JA NUMEROI NE. 
  
 22. Avosuo 
 23. Pelto / Avoin alue 
 24. Piha-alue 
 25. Latu-ura 
  




