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Tutkimukseni tarkoituksena oli tuottaa esteettiseen havainnointiin perustuva multimodaalinen 

tehtäväkokonaisuus kansainvälisessä ArctiChildren InNet -hankkeessa, jonka tavoitteena on 

Barentsin alueen lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja 

kartoittaminen. Suunnittelemani taideperustainen toiminta perustuu metsäympäristön 

esteettiseen havainnointiin omien merkityksenantojen kautta, jolloin yksilö toimii 

ympäristössä vuorovaikutteisesti, havaintojensa merkityksiä arvioiden.   

Lähtökohtana oli tarjota nuorelle positiivinen metsäkokemus, jonka avulla voidaan tukea 

nuoren metsäsuhteen rakentumista. Metsäsuhde on osa yksilön identiteettiä luontosuhteen 

kautta. Oman kulttuurisen, sosiaalisen, sekä psyykkisen ympäristön merkitysten 

ymmärtäminen on nuoren identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisen kannalta tärkeää.  

Tutkimuksen teoria koostuu psykologian, ympäristöpsykologian, filosofian, 

ympäristökasvatuksen sekä taidekasvatuksen tiedonaloista. Tutkimukseni on 

toimintatutkimus, jonka aineiston keräsin toteuttamissani työpajoissa Torniossa ja 

Sallatunturin koulussa Sallassa. Kaikkiaan tutkimukseen osallistuneita oppilaita oli 23. 

Osallistujat olivat pääosin Suomesta, lisäksi Ruotsista, Norjasta sekä Venäjältä yksi oppilas. 

Toiminnan keskiössä oli ympäristöhavaintojen visualisoiminen moniaistisessa kokemisen 

prosessissa.  Esteettisen metsäkokemuksen sovellus mahdollistaa nuorelle omalähtöisen 

ympäristön kokemisen ja ympäristön merkitysmaailman syventämisen. 
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The aim of this study was to produce art activity based on aesthetic evaluation of the forest 

environment as a part of the ArctiChildren InNet project. The intention of the project is to 

support and study children's psychosocial well-being in the Barents Region. The focus in the 

art-based activity I designed is to find personal meanings from the forest environment by 

visualizing one's aesthetic findings.  

The idea was to offer a positive experience in the forest, which is important factor in 

supporting young people's forest relation. Forest relation is part of an individual's identity 

through relationship with nature. Understanding of the cultural, social, and psychological 

dimension of the living environment is important in the construction of identity and self. 

The theoretical part is based on the disciplines of psychology, environmental psychology, 

philosophy, environmental education and art education. This study is an action research and 

the data is collected by carrying out workshops in Tornio and Sallatunturi School in Salla. In 

total, there was 23 surveyed student participants. The participants were mainly from Finland, 

in addition to one student from each country: Sweden, Norway and Russia. 

The focus in the activity was in the visualizing process in the multi-sensory aesthetic 

experience. The activity offers a self regulated and interactive approaching towards the forest 

and one's relations to it. 

Keywords: aesthetic perception, forest relation, psycho-social well-being, multimodality, 

action research, cultural identity, environmental art education. 
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JOHDANTO 

 

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Metsät yhdistävät suomalaiset nuoret sukupolvet 

vanhempiin, jotka aikaisemmin saivat sieltä elantonsa, asuinsijansa ja piilopaikkansa. 

Metsään on menty ravinnonhakuun, puutavaran perässä ja hakkaamaan tervaa. Nyt jokamies 

ja -nainen suuntaa metsään mielellään virkistymistarkoituksessa. Metsäkulttuurimme on 

jättänyt meihin pysyvän jäljen, joka osin määrittelee meitä itseämme sekä identiteettiämme. 

Pyhät ja parantavat puut taipuvat edelleen joulukuusiksi, juhannuskoivuiksi ja saunavastoiksi, 

kesäisin suomalainen halajaa metsän keskelle mökkiin rauhoittumaan.  

Kuitenkin sanotaan, että suomalaiset lapset ja nuoret ovat etääntyneet metsästä. Lasten ja 

nuorten luonto- ja metsäsuhteen edistämiseksi onkin ruvettu kiinnittämään yhä enemmän 

voimavaroja ja tutkimusta. Esimerkiksi Lapin yliopisto on aloittanut lukuvuonna 2015 

luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen, jonka tavoitteena on kouluttaa 

opettajia, jotka tiedostavat luonnon merkityksen inhimillisen kasvun tukena.  

Oma kiinnostukseni metsäsuhteeseen heräsi opiskellessani joskus metsätiedettä yliopistossa ja 

mielenkiinto metsän mahdollisuuksista oppimisessa on sittemmin jatkanut kasvuaan 

matkallani kuvataideopettajaksi. Tutkin nyt Pro gradu -tutkielmassani kuinka 

kuvataidekasvattaja voi soveltaa opetuksessaan ympäristön esteettiseen havainnointiin 

perustuvaa taidetoimintaa lasten ja nuorten metsäsuhteen tukemiseksi. Keskiössä on 

positiivisen metsäkokemuksen tarjoaminen nuorelle valokuvaustehtävän kautta ja oppilaan 

omalähtöinen ympäristön arvioimisen prosessi, hänen omia arvojaan ja tietojaan tutkiskellen. 

Keräsin tutkimuksen aineiston osallistumalla kansainväliseen ArctiChildren InNet -

hankkeeseen, joka tutkii sekä kartoittaa Barentsin alueen lasten ja nuorten psykososiaalista 

hyvinvointia. Hankkeeseen kuuluu kasvattajia, tutkijoita ja opettajia Suomesta, Ruotsista, 

Norjasta sekä Venäjältä, päämääränään kehittää muun muassa multimodaalisia tapoja lasten ja 

nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja yhteisöllisen toimijuuden 

edistämiseksi.  
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Myönteisillä osallisuuden kokemuksilla ja oman kulttuurisen, sosiaalisen, sekä psyykkisen 

ympäristön ymmärtämisellä on merkitystä nuoren identiteetin ja hyvinvoinnin 

rakentumisessa. Nuorille tulisi tarjota monipuolisesti omalähtöisiä tapoja ja välineitä lähestyä 

sekä tutkia kulttuuriaan oman itsensä kautta, mielekkäällä ja turvallisella tavalla. Hankkeessa 

on monialaisen yhteistyön ansiosta kehitetty toimintatapoja, jotka tiedonalojensa kautta 

risteävinä mahdollistavat nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen.  

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on ollut ArctiChildren -hankkeissa mukana kehittämässä 

erilaisia taideperustaisia toimintoja esimerkiksi identiteettityöhön ja kulttuurin tutkiskeluun 

perustuen. Taiteiden tiedekunnan opiskelijat ovat tuottaneet hankkeeseen erilaisia 

taidetoiminnallisia menetelmiä Pro gradu -tutkielmiensa ohessa, joista tässä mainittakoon 

Silja Korhosen ja Marja Sarkimaan Tähtihetkiä  yhteisöllinen videoteos Ivalolaisten nuorten 

paikallisidentiteetin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamisen välineenä (2014) ja Senja 

Valon Jalat maahan, vaikka se on märkä : toimintatutkimus ympäristötaiteellisen toiminnan 

kehittämisestä pohjoisen monikulttuurisessa kyläyhteisössä Sevettijärvellä (2008). 

Itse tuotin hankkeessa kaksi hieman erilaista metsäsuhdetyöpajaa Tornion kansainvälisessä 

työpajakokonaisuudessa, sekä Sallan Sallatunturin koulussa syksyllä 2014, lähtökohtanani 

teoria, jonka mukaan metsän merkitys on osa luontosuhdettamme ja siten tärkeä osa yksilön 

identiteettiä. Työpajat perustuvat samanlaiselle esteettisen havainnon visualisointiprosessille, 

mutta eroavat toisistaan hieman työskentelyperiaatteiltaan. Molemmissa työpajoissa nuoret 

valokuvasivat metsäympäristöä havaintoja tehden ja kooten valokuvat digitaalisiksi tarinoiksi 

tai kuvakollaaseiksi, joihin lisättiin myös tekstiä ja videomaisiin töihin myös ääntä. Teokset 

syntyivät melko omaehtoisesti, lukuun ottamatta etukäteen määrättyjä arvomerkityksiä, joiden 

mukaan nuoret valokuvasivat havaintojaan metsässä. 

Tutkimukseni lähestymistapa on toimintatutkimus ja tutkimukseen liittyvässä teoria-

osuudessa nivon yhteen eri tiedonaloja, joihin kuvataidekasvatuksen kosketuspinta ulottaa 

tarkasteltaessa esteettisen havainnoinnin merkitystä ympäristösuhteen rakentumiseen. Näin 

perustelen taideperustaisen lähestymistavan nuoren metsäsuhteen rakentamisen tueksi. 

Käsittelen ensin ihmisen erityispiirteistä psykologian ja hieman filosofiankin mukaan, sekä 

lisäksi yksilön sosiaalisen toiminnan ja yhteisöllisen toimintakyvyn rakentumisen tapaa 

ympäristön ja yksilön välisessä vuorovaikutuksessa Tämän jälkeen kiinnitän 
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kuvataidekasvatuksen siihen pedagogiseen kenttään, jonka alueella taideperustaiselle 

menetelmälle oppimisessa on kysyntää (ympäristökasvatus), päätyen lopulta sille luovan 

toiminnan alueelle, mistä taideperustainen toiminta kumpuaa.  

Luja suhde omaan elinympäristöön vahvistaa minäkuvaa ja identiteettiä. Se tuottaa siten myös 

lujan suhteen omaan itseen. Valitsin metsän esteettisen havainnoinnin ympäristöksi metsään 

liitettyjen positiivisten terveysvaikutusten takia, vaikka esteettistä ympäristön havaitsemista 

voi harjoittaa missä tahansa. Mielestäni boreaalinen metsä on moniulotteinen hyvää tekevä 

voimavara pohjoisilla maa-alueillamme, joten sen moninaiset merkitykset ja arvot suhteessa 

itseemme, kulttuuriimme ja elinympäristöömme olisi hyvä tunnistaa. Metsät ovat myös osa 

kansallista kulttuuriamme ja muovaavat identiteettiämme oman aikammekin takaa.  

Nuoren metsäsuhteen rakentumista voi tukea tarjoamalla positiivisia metsäkokemuksia joissa 

nuoren omalähtöisellä toiminnalla on sijansa. Vain kokemuksien avulla voimme suhteuttaa 

itsemme ympäröivään maailmaan, sekä ympäröivän maailman osaksi minuuttamme ja juuri 

kokemuksellisuus onkin tutkimukseni keskiössä. Suunnittelemani toiminnan avulla on 

kirjaimellisesti tarkoitus löytää itsensä metsästä. Tutkimuskysymykseni kuuluukin: mitä 

suunnittelemani valokuvaustyöskentely mahdollistaa esteettisessä havainnoimisessa ja 

toimiiko arvostelmien etukäteen saneleminen esteettisen havainnointitehtävän pohjana? 

 



8 

 

2 IHMINEN JA YMPÄRISTÖ 

 

2.1 Psykologinen näkökulma ihmisen ja ympäristön suhteeseen 

 

Voidaksemme pohtia tapoja, joilla ihminen saa tietoa ympäröivästä maailmasta, tarvitaan 

näkökulma siitä, kuinka ihmisen minuus rakentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ympäristön 

kanssa. Kognitiivisen psykologian mukaan ihmistä ei voi tarkastella ympäristöstään erillisenä 

oliona, vaan yksilö ja hänen elinympäristönsä muodostavat eräänlaisen ihminen-ympäristö-

järjestelmän, jossa ihminen ei ole passiivinen ympäristön ärsykkeisiin reagoiva olio, vaan 

aktiivisesti sisäisen työstämisen ja muokkaamisen kautta ärsykkeisiin reagoiva ympäristönsä 

osa (Järvilehto 1994, 17-18). Ihminen on siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa oman 

ympäristönsä kanssa ja voisi sanoa, että myös täydellisen riippuvainen siitä. Perinteisen 

psykologian määrittely ihmisestä ympäristöstä irrallaan olevana olentona on syy useisiin 

ihmisen toiminnan ymmärtämisen vaikeuksiin, kuten käytännöllisiin ongelmiin, joita 

esimerkiksi luontoa tuhoava taloudellinen ja teknologinen toiminta on tuonut mukanaan. 

(Järvilehto 1994, 16.) Kognitiivisen psykologian mukaan on elintärkeää, että yksilö kiinnittyy 

omaan elinympäristöönsä, sekä hänelle tärkeään sosiaaliseen ympäristöön, sekä kulttuuriin. 

Ympäristö, jossa ihminen elää, voidaan määritellä monella tapaa ja toisaalta ympäristö on 

aina jonkun ympäristö (Järvilehto 1994, 145). Koska jokainen eliö ja ihminen kytkeytyy 

omalla tavallaan ympäristöönsä, kytkeytyminen ei tapahdu ainoastaan maantieteellisessä 

tilassa ja paikassa, vaan myös merkitysten ympäristössä. Jokainen siis muodostaa 

ympäristönsä itse, antamalla ympäristön osasille kytkeytymiensä ja toimintansa sitoutumisen 

kautta erilaisia merkityksiä. (Järvilehto 1994, 143.) Jokainen toimintaympäristö on siis 

subjektiivinen, mutta ihmisten sosiaalisen toiminnan ja sen synnyttämän kollektiivisen 

tietoisuuden kautta ympäristöistä muodostuu yhteisiä ja jaettuja. Yhteistoiminta luo pohjan 

yhteiselle objektiiviselle maailmalle, jolloin objektiivisuus perustuu ihmisten yhteiseen 

tietoon ympäristön rakenteesta. (Järvilehto 1994, 144-145.) 

Kulttuuri mukauttaa yhteiskunnat ympäristöön. Se pitää sisällään arvot, uskomukset, asenteet, 

tiedot ja taidot, joita siirretään nuoremmille sukupolville. Kulttuuri on eräänlainen 
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subjektiivinen ympäristön ulottuvuus, siinä missä esimerkiksi politiikka tai talous kytkeytyvät 

yhteiskuntaan ja ympäristöön laajemmin. (Helve 2008, 281.) Kulttuuri lisää yksilön tietoa 

elinympäristönsä merkityksistä. Oman, sekä muiden kulttuurien ymmärtäminen ja omassa 

merkitysympäristössä toimiminen ja sen työstäminen auttaa kytkeytymään omaan 

elinympäristöön ja sen sosiaaliseen yhteisöön. 

”Ihminen on täydellisesti sosiaalisten suhteiden tulos” –Timo Järvilehto (1994, 191). Yksilön 

identiteetti ja persoonallisuus määräytyy siis ihmisen sosiaalisten suhteiden leikkauspisteessä, 

eli se on kuin tihentymä sosiaalisten suhteiden kentässä. Tietoisuuden kannalta toiminnallinen 

subjekti ei ole ”keho”, vaan ”minä”, eli tietoinen yksilö. (Järvilehto 1994, 191.) Tietoisuus 

taas mahdollistaa toiminnan subjektin (itsen, minän) ja ympäristön objektien syntymisen 

(Järvilehto 1994, 98.) Yhteisön jäsenten välisessä kommunikaatiossa, nämä tietoiset yksilöt 

tuottavat yhteistoimintaa, jota voisi kuvailla kulttuurin tuottamiseksi siitä näkökulmasta, että 

yhteinen toiminta, kommunikaatio muodossa missä hyvänsä, voidaan määritellä ihminen-

ympäristö-järjestelmän organisaation luomisen ja ymmärtämisen tarkasteluksi. (Järvilehto 

1994, 204.) Ihmisten välinen kommunikaatio, vaikkapa sitten kirjallisen kielen, 

maalaustaiteen tai musiikin kautta, on siis eräänlaista oppimista ja kollektiivisen muistin 

rakentamista. Se on muun muassa toimimista sosiaalisissa ympäristöissä ja oman ympäristön 

merkitysten muokkaamista. 

Yhteisöllä ja tärkeillä ihmisillä on tärkeä rooli itsetunnon kehityksessä. Minäkuvaan kuuluu 

kaikki se, mihin ihminen oleellisesti ympäristössään kiinnittyy. Ihmisen olemassaolo, 

identiteetti ja yksilöllisyys peilautuukin ympäristöstä, niin sen sosiaalisesta, fyysisestä, kuin 

psykologisestakin ulottuvuudesta, joten ihminen on kokonaisuus ainoastaan yhteydessä 

ympäristön, luonnon ja muiden ihmisten kanssa. (Järvilehto 1994, 191-192, 200.) Yksilön 

suhdetta ympäristöön ja yhteisöön voidaan tietoisesti auttaa rakentamaan, esimerkiksi 

taidetoiminnan kautta. Taide on kommunikointia, sosiaalista toimintaa, joka merkitsee 

ihminen-ympäristö -järjestelmien uudenlaista organisoimista. Se on myös vuorovaikutteista 

yhteisen toiminnan tulosten tuottamista. (Järvilehto 1994, 192.) 

Taidekasvattaja Marjo Räsäsen mukaan toimijan taiteellinen kokemus, työskentely ja 

tekeminen, on henkilökohtaisen ja yhteisöllisen välistä suhdetta tutkivaa. Voisikin sanoa: 

taide on identiteettityötä. (Räsänen, 2008 252.) Koska taiteella on keskeinen rooli kulttuurien 
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muotoutumisessa ja identiteettien rakentumisessa, kuvataidekasvatuksessa on tavoitteellista 

yksilön oman ja toisten kulttuurien ymmärtäminen. Taide on kulttuuristen ehtojen 

muokkaamaa ja voi myös paljastaa niitä. Se välittää muun muassa niitä ympäristön 

yksilöllisiä ja sosiaalisia merkityksiä, joista itseämme peilaamme. (Räsänen 2008, 283-285.)  

Kuvataidekasvattaja voi siis löytää monia tapoja käyttää taidetoiminnallisia menetelmiä 

psykososiaalisessa työssä. Taide on juuri sitä sosiaalista keskustelua ja kulttuurin uusintamista 

yhteisen merkitysmaailman rakennusprosessissa, sosiaalista vuorovaikutusta, mistä ihminen-

ympäristö -järjestelmässä on kyse. Tuottamassani työpajatehtävässä henkilökohtaiset 

merkitykset tehdään valokuvan avulla näkyviksi, visuaalisiksi representaatioiksi, jotka 

osallistuvat yhteiseen keskusteluun eräänlaisina puheenvuoroina nuorten ympäristösuhteesta. 

Puheenvuoron kautta nuori toimii paitsi omassaan, myös ympäristön merkitysmaailmassa. Se 

on osallistumista tunteiden ja kokemusten ilmaisemiseksi. 

 

2.2 Ihmisen ja ympäristön riippuvuussuhde ympäristöpsykologian mukaan 

 

Ihminen luo elinympäristöönsä, rakentaessaan omakotitaloa, lähiötä, kauppakeskusta tai joen 

ylittävää siltaa, myös merkitysmaailmaa, joka heijastaa hänen omia, sekä yhteisöllisiä 

arvojaan. Ei ole siis olemassa ympäristöä ilman sosiaalista sisältöä. Ympäristöpsykologia 

tutkii ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja kehkeytyi psykologien etsiessä 

vastausta kysymykseen ”Miten luoda mielenterveydellisesti hyviä ympäristöjä?”. Vastausta 

alettiin etsiä kun tavoittelemamme elämäntavan ja ympäristön välille oli muodostunut 

ristiriita: enää emme pysty muokkaamaan elinympäristöämme arvojamme vastaaviksi, sillä 

emme enää rakenna omin käsin omia kotejamme ja elä ”suoraan maasta”. Kaupungistumisen 

myötä syntyivät köyhät lähiöt, maa peittyi asfalttiin ja kerrostaloista tuli eräänlaisia työläisten 

ihmisvarastoja. (Horelli 1981, 12-13.) 

Psykososiaalisena ja henkisenä olentona ihminen toteuttaa itseään kokemusympäristössään, 

jota muokkaamalla hän tekee siitä merkityksellisen ja samaistuu siihen. Ympäristön 

kokeminen on enemmän kuin siinä havaitseminen. Havaitseminen (perception) liittyy omalta 
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osaltaan ympäristön kokemisen ilmiöön (experiencing the environment) ja malliin sisältyy 

myös kognitio (cognition) sekä arviointi (evaluation). Mallin mukaan ympäristön kokeminen 

perustuu psyyken tasolla tapahtuvaan tiedonkäsittelyjärjestelmään, jossa ihminen on 

jatkuvassa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (havaitseminen), käsittelee 

(kognitio) ja arvioi (evaluaatio) sitä. Horelli (1981) kuvaa sitä luovaksi prosessiksi, jossa 

yksilö: ”valitsee ympäristöstä otoksia, testaa informaatiota toiminnallaan ja antaa sille 

merkityksiä.” Tämä prosessi toimii kehämäisesti ja affektit ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa, 

ja joka palautteen muodossa johtaa skeemojen ja mielikuvien, tajunnan ja tietoisuuden, 

muuttumiseen. (Horelli 1981, 58-59.) 

Havaitsemisen ihminen hoitaa aisteillaan. Autosentriset, eli lähiaistit; tunto-, maku- ja 

hajuaisti, ovat vahvasti yhteydessä tunteisiin ja panevat herkästi muistojen virran liikkeelle. 

Näillä aisteilla myös pärjäämme hyvin pääosin elämämme ensi kuukaudet. Allosentriset 

kaukoaistit, näkö- ja kuuloaisti, ovat älyllisiä ja liittyvät ymmärtämiseen sekä järkeistämiseen. 

Välittömässä havaitsemisessa ihmisten väliset erot ovat verrattain pienet, vaan sen sijaan 

kognition tasolla eroavaisuudet alkavat kasvaa kun kulttuuri, maailmankatsomus, kokemus ja 

persoonallisuus vaikuttavat havaitsemiseen. Kognitiiviseen käsittelyyn osallistuvat ihmisen 

aiemmat tiedot, lyhyt ja pitkäaikainen muisti, koko persoonallisuus sekä omakohtainen 

tulevaisuuden perspektiivi. Kognitioon suodattuu myös kulttuuriset ja yhteiskunnalliset 

tekijät. (Horelli 1981, 60-77.) 

Yleisradion Avara luonto -dokumenttiohjelmista suomalaisille tutuksi tullut David 

Attenborough on mielestäni kiteyttävästi pukenut sanoiksi ihmisen ja ympäristön välisen 

suhteen: 

“No one will protect what they don't care about; and no one will 

care about what they have never experienced” 

 ― David Attenborough 

Vain kokemukset voivat sitoa ihmisen luontoon ja vain luontokokemusten avulla ihminen voi 

rakentaa luontosuhdettaan. Ympäristöön kiinnittyminen vaatii positiivia kokemuksia, jotka 

luovat tietoa ympäristön merkityksistä (Cantell & Koskinen 2004, 65.) 
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Mielenkiintoinen Porin ladun ja Porin kaupungin organisoima Pimeä metsä -tapahtuma 

hälventää lasten, ja miksei aikuistenkin, pimeän ja metsän pelkoa, viemällä lapsia tutustumaan 

pimeään metsään taskulamppujen kera. Tapahtuma on eräänlainen seikkailu, jossa lapset 

kulkevat hämärässä tehtäväpolkua pitkin Porin Susisuolla. Pimeässä muilla, kuin näköaistilla 

on suurempi rooli metsän kokemisessa ja yhdessä kulkiessa pyritään voittamaan pelkoja 

liittyen pimeässä kulkemiseen. Porin ladun puheenjohtaja Marja-Terttu Ruohomäki kertoo 

Ylen artikkelissa ”Pimeä metsä tarjoaa lapsille elämyksiä: Hyvä oppia kulkemaan 

hämärässäkin”, että lapsille on hyvä tarjota mahdollisuus nähdä luontoa muutenkin kuin 

päivänvalossa: ”Haluamme lasten ymmärtävän, että metsä on pimeässä aivan samanlainen 

kuin päivälläkin.” (Meritähti 2015.) 

Retki lisää turvallisuudentunnetta, joka on positiivisessa metsäkokemuksessa avaintekijä. 

Turvallisuus luontokokemuksessa on ”myönteisen olemisen kokemuksen” yksi periaatteista, 

joista muut ovat lumoutuminen, arkipäivästä irtautuminen, paikan jatkuvuuden kokemus, 

sekä yhteensopivuuden kokemus. (Salonen 2010, 51.) Eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi 

Salosen jäsentämä myönteisen olemisen kokemus, joka ohjaa luonnon kokijan elvyttävää 

kokemusta on sovellettu Rachel ja Stephen Kaplanin teorioimasta luontokokemuksen 

rakenteesta. Kaplanit korostavat luontokokemuksen psykologista taustaa käsittelevässä 

teoksessaan sitä, että luontokokemus vapauttaa ihmistä esimerkiksi siksi, että luonnossa ei voi 

kontrolloida asioita tai olla kontrollin alaisena. Se patistaa kokijan olemaan ja elämään 

hetkessä, omana itsenään. (Kaplan & Kaplan 1989.)   

Lumoutuminen on rinnastettavissa ajatuksettomaan tilaan, johon ei liity suorittaminen tai 

onnistumisen tunteet. Kokemistilanteeseen liittyy hitaus ja hiljaisuus, eikä luonnon kokemisen 

tilanne ole koskaan onnistunut tai epäonnistunut. Se loisi paineita onnistua ja suoriutua 

tilanteessa. Arkipäivästä irtautuminen on vaatimuksista poispääsemistä, kaikenlaisen 

huolehtimisen lakkaamista. Paikan jatkuvuus tarkoittaa sitä, että ympäristö, esimerkiksi metsä 

saa ulottuvuuden, jossa se ympäröi täydellisesti ihmistä. Ympäristöstä muodostuu tällöin 

yhtenäinen vaikutelma. Yhteensopivuuden kokemuksessa ihminen kokee olevansa osa 

maisemaa, osa ympäristöä. (Salonen 2010, 51-54.) 

Myönteisen olemisen kokemus ja siihen liittyvä lumoutuminen ovat lähellä flow-kokemusta, 

jota luonnehditaan usein ajatuksettomaksi tilaksi, jolloin aika ja rasitteet katoavat syventyessä 
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johonkin mielenkiintoiseen tekemiseen. Suunnittelemani tehtävän eräs tavoite on johdatella 

nuoret metsäympäristön kautta tähän flown tapaiseen tilaan, jolloin omalähtöinen havaintojen 

tekeminen etenee mieli vapaasti liikkuen. Sen vuoksi tehtävässä edetään hitaasti, ilman 

kiirettä ja toisaalta myös ilman liian rajoittavia sääntöjä. 
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3 METSÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 

 

Luonnonympäristö rauhoittaa, elvyttää ja voimauttaa. Näin sanovat ympäristöpsykologit, 

jotka uskovat, ettei luontoympäristön terveysnäkökulmaa ole vielä tutkittu liikaa millään 

tieteenalalla. (Salonen 2010, 23-24.) Elpymisellä tarkoitetaan usein psyykkisestä 

ylikuormituksesta, uhkaavasta tilanteesta tai stressistä palautumista tai ihmisen palautumista 

uupumuksesta tarkkaavuutta vaativan tehtävän jälkeen (Salonen 2005, 64). Suomessa 

elpymiskokemuksia on tutkittu esimerkiksi mittaamalla psykologisia ja fyysisiä 

terveysvaikutuksia, ihmisten vietettyä aikaa työpäivän jälkeen erilaisissa ympäristöissä. 

Luontoympäristöt ja puistomaiset paikat elvyttivät tutkittavia eniten. (Korpela, Ojala & 

Tyrväinen 2014, 48-52.) Teoriaa on hyödynnetty paljon etenkin kaupunkisuunnittelussa ja 

viheraluerakentamisessa, jolloin kaupunkilaisten viihtyvyyteen on panostettu lisäämällä 

rakennettuun maisemaan luonnon elementtejä: puita ja puistoalueita. Puhutaan myös 

kaupunkimetsistä, joihin kaupunkilaisten arkipäivän ulkoilu useimmiten suuntautuu. 

Ympäristöpsykologit tutkivat luonnon positiivista vaikutusta myös terapeuttisena välineenä 

hyvinvoinnin ja elämänhallinnan alueella ja psykologi Kirsi Salonen onkin kehittänyt 

ekopsykologista teoriaa myönteisen olemisen kokemisesta, josta mainitsin edellisessä luvussa. 

Ekopsykologia on ympäristöpsykologiaa hieman nuorempi ala, jossa on sisäänrakennettuna 

arvomaailma, jota puolustetaan sekä pyritään todentamaan. Luonnon hyvää tekevä vaikutus 

(psykologia) on ihmiselle merkityksellinen ja tätä myönteistä merkitystä pyritään 

säilyttämään säilyttämällä luontoa (ekologia). (Salonen 2005, 13.) Ympäristöpsykologia eroaa 

ekopsykologiasta siten, että ympäristöpsykologia tutkii ihmisen ja ympäristön 

vuorovaikutusta, ekopsykologia haluaa palauttaa ihmisen ja luonnon psyykkisen yhteyden. Se 

haluaa muun muassa vastata siihen haastavaan kulttuuriseen tilanteeseen johon olemme 

ajautuneet tuhoamalla luontoa tiedostaen, että olemassaolomme on luonnosta riippuvaista: 

olemme osa sitä. (Salonen 2005, 22.) Luonnehtisin eroa siten, että ekopsykologiassa on 

erityinen eettinen ulottuvuus. 

Ekopsykologien mukaan ihmisen heikentynyt luontoyhteys aiheuttaa välinpitämättömyyttä 

luonnosta ja siten ympäristöongelmia ja psyykkisiä ongelmia. Ihmisen katkennut yhteys 
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itseen eettisenä, kokevana ja tuntevana toimijana, johtaa siihen että hän alkaa toimia itseään 

vastaan. Omien tarpeiden, arvojen sekä toiveiden sivuuttaminen ekologisesti kestämättömässä 

toiminnassa näyttäytyy ajan myötä stressinä, uupumuksena ja psyykkisenä pahoinvointina. 

(Salonen 2005, 14.) Luontoyhteys itsessään ei siis koskaan katkea täysin; olemme osa 

luontoa, mutta se miten kohtelemme luontoa, ilmentyy lopulta itsessämme ja omassa 

hyvinvoinnissamme.  

Elämykselliset tai arkipäiväisestä irrottavat lumoutumisenkokemukset johtavat 

emotionaaliseen sekä omakohtaiseen luonnon kokemiseen. Luontokokemukset sekä 

ympäristövastuullinen käyttäytyminen muodostavat itseään vahvistavan kehän, jossa yksilön 

hyödyntäessä luonnon hoitavaa ja elvyttävää vaikutusta ympäristön merkitykset avautuvat ja 

sitä myöten ympäristönsuojelulliset intressit heräävät: ympäristökäyttäytyminen aktivoituu. 

Ymmärryksemme kokemuksestamme ja moraalistamme syventyy ja ympäristöpolitiikalla 

tuomme lopulta erilaiset tavoitteemme konkreettisiksi teoiksi. (Salonen 2005, 22-29.) 

Luontokokemus ei kuitenkaan ole aina tiedostava prosessi. Voimme lähteä metsään 

virkistäytymistarkoituksessa, mutta se mitä meissä tapahtuu metsässä oleilun aikana, on 

psyyken tasolla tapahtuvaa merkitysten arviointia ja uudelleenjärjestelyä, josta enemmän 

myöhemmin. 

Siinä missä fyysiseen hyvinvointiin vaikuttaa tutkijoiden mukaan paitsi metsässä harrastettu 

virkistävä liikunta ja esimerkiksi metsäympäristön puhdas ilmanlaatu, vaikuttaa myös 

psyykkiset muutokset ihmisen fysiologiaan positiivisesti ja toisin päin. Fysiologisia ja 

psyykkisiä muutoksia on mitattu muun muassa vertailemalla kaupunki- ja metsäympäristön 

vaikutuksia yksilön terveydentilaan. Vuosina 2011-2013 Helsingissä tutkittiin kenttäkokeessa, 

kuinka kaupunkiympäristöt elvyttävät ihmistä työpäivän jälkeen. Ympäristöpsykologian ja 

terveys- sekä ympäristötieteiden menetelmien avulla otettiin selvää, kuinka stressitasot 

muuttuvat eri ympäristöissä. Koehenkilöt viettivät aikaa istuen sekä kävellen kaupungin 

ydinkeskustassa, puistoalueella ja metsäympäristössä. Mittaamalla verenpainetta, sydämen 

sykevaihtelua ja syljen kortisolipitoisuutta, sekä psykologisilla kysymyssarjoilla kerättiin 

koehenkilöistä tietoa ympäristön elvyttävyydestä ja tuloksien mukaan metsäympäristö koettiin 

elvyttävimpänä ympäristönä ja ydinkeskusta heikoimmin elvyttävänä ympäristönä. (Korpela 

et al 2014, 48-52.) 
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Elvyttävyys liittyy mielialan kohentumiseen ja keskittymiskyvyn nousuun. Luonnossa 

ihmisen tarkkaavaisuus nousee ja myönteiset tunteet kuten iloisuus lisääntyy ja negatiiviset 

tunteet kuten vihaisuus ja pelko vähenevät. Elvyttävyys on eräänlaista stressitilasta elpymistä, 

jolloin verenpaine laskee ja psyykkinen kuormitustila vapautuu. (Korpela et al. 2014, 51.)  

Metsän vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin liittyy vahvasti metsäkokemuksen 

elämyksellisyyteen. Metsäelämys syntyy esteettisestä kokemuksesta, hiljaisuudesta ja 

rauhasta, luonnon olentojen kohtaamiseen liittyvästä elämyksestä, sekä yhteisöllisyyden 

kokemisesta tai omasta rauhasta.  Kaiken metsässä virkistäytymisen perusmotiiveina pidetään 

psykologisia hyötyjä, jotka tulevat fyysisen kunnon ylläpitämisestä ja rasituksesta, henkisestä 

hyvinvoinnista ja oman henkilökohtaisen kehityksen ja kasvun edistämisen tunteesta, jolloin 

itsekunnioitus kasvaa.  Elämys käsitteenä poikkeaa kokemuksesta siten, että elämykseen voi 

palata muistoissa ja uusien kokemusten kautta aina uudelleen ja uudelleen. Elämykseen 

liitetään myös kokonaisvaltaisen tunne- ja aistikokemuksen lisäksi aina positiivisuuden 

aspekti. Kuitenkin raskaskin vaelluskokemus voi olla yksilön mielestä muutosvaltainen 

tilanne, jolloin voitokkuus ja oman psyyken testaaminen tuottaa mieleenpainuvan elämyksen. 

(Hallikainen, Sievänen, Tuulentie & Tyrväinen 2014, 36-45.)  

Yhteenkuuluvuuden tunne luonnon kanssa metsäluonnon keskellä voi osin syntyä 

nykyihmisen käsityksestä ihmisen ja luonnon suhteesta. Filosofisesta näkökulmasta 

länsimainen ihminen on aikojen saatossa ymmärtänyt lajinsa suhteen luontoon monin eri 

tavoin. Alkuperäisesti ihminen on kokenut syvää yhteyttä luonnon kanssa ja alkuperäiset 

luonnonkansat, jotka yhäkin kamppailevat kulttuurinsa säilyvyydestä, tuntevat samoin. 

Opittuaan maanviljelemisen taidon, ihmiskunta on ollut täysin luonnonvoimien ja 

sääolosuhteiden armoilla, kun kaikki tarvittava on saatu suoraan maasta. Kristinuskon tullessa 

ihminen taas käsitti itsensä ”tilanhoitajana”, joka voisi käyttää määrättömästi hyödykseen 

Jumalalta saamansa luonnon antimia ollessaan Jumalalta saamansa julistuksen mukaan itse 

jumalan kuva. Sittemmin länsimainen ihminen on riistänyt luontoa teollisuuden ja teknisen 

kehityksen nimissä modernina aikakautena, potien lopulta huonoa omaatuntoa 

tunnustaessaan, että ehkä olemmekin loppujen lopuksi kova taakka kaikille muille luonnon 

olennoille, tuhoavan ja kestämättömän elämäntyylimme takia. (Oksanen 1997, 15-16.)  
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Ympyrä sulkeutuu, palaamme takaisin luontoon. Filosofinen nykykäsitys ihmisen ja luonnon 

suhteesta vahvistaa ymmärrystä siitä, että henkilökohtaisella tasolla meidän tulee lähestyä 

omaa luontoympäristöämme, nähdä osallisuutemme ainakin sen yhtenä ulottuvuutena ja 

arvostaa sen kautta itseämme. Kerroin johdannossa kuinka suunnittelemani toiminnan 

tavoitteena on löytää itsensä metsästä. Sillä viittaan juuri yhteenkuuluvuuden kokemukseen, 

joka syntyy oman itsen ja luonnon välille silloin, kun koetaan olevan osa ympäristöä ja sen 

vuorovaikutuksellinen osa. Itsekunnioituksen tunne joka kasvaa huomattua, että oma 

hyvinvointi on lisääntynyt, on eräänlaista kunnioitusta myös sitä kohtaan, mikä hyvinvointia 

tuottaa, oli se sitten elvyttävä metsä tai raskas juoksulenkki polkua pitkin. Se on arvon 

tunnistamista itsessä ja siihen johtavaan toimintaan halusin pyrkiä suunnitellessani tehtävää 

metsäsuhdetyöpajaan. 
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4 METSÄN ESTETIIKKA 

 

4.1 Filosofinen tulokulma metsäkokemukseen 

 

Kuten johdannossa mainitsinkin, metsästä vieraantuminen on muuttanut ihmisen luonnon 

kokemisen tapoja ja metsän virkistyskäyttö sekä sen esteettiset ominaisuudet ovat 

korostuneet, muun muassa kaupunkisuunnittelussa ja maisemoinnissa. Esteettisen 

metsäkokemuksen filosofisessa teoretisoinnissa ei voi löytää villakoiran ydintä; ei ole vain 

yhtä tekijää, mikä auttaisi arvioimaan esteettistä metsäkokemusta (Mikkonen 2014, 94).  

Metsäkokemuksesta on hyvin vaikea erottaa esteettistä nautintoa, kun meillä on aina eri 

intressimme metsässä käydessämme, kuten marjastaminen, metsästäminen tai vaikkapa 

ulkoilemalla virvoittuminen. Lisäksi esteettinen luontomme on aina kulttuurin värittämää: 

mitä pidämme luontona, millä kriteereillä arvioimme luonnon kauneutta ja mitä esteettiseen 

kokemukseen kuuluu? Myös kulttuuriset käsitykset metsästä ovat paikallisia.  (Mikkonen 

2014, 94.) Muistan kun metsätieteitä opiskellessani dendrologian (puutieteen) opettajani 

kertoili lumoutuneen innokkaana tutkimusretkistään trooppisissa metsissä, kuvaillen 

mangrovemetsikön pönkkäjuurakossa lautturointia mitä innostavimmalla tavalla. Yhtä 

suurella innolla puutieteilijä kuvaili kotimaisen hemiboreaalisen vyöhykkeen havupuiden 

käpyjen kauniin vaihtelevaa ulkomuotoa. Metsä kuin metsä, mutta viidakko oli minulle 

metsäksi outo. 

Epäilemättä esteettiseen metsäkokemukseen liittyy siis osallistuminen. Metsämaisemaa on 

kiva katsella järveltä mutta se ei ole metsän kokemista. Tosin, katselu voi palauttaa 

mieleemme metsäkokemuksen. Metsän kokemista ei pystytä siis määrittelemään perinteisellä 

formalistisella tavalla, jolloin maisema käsitetään muotojen visuaaliseksi kauneudeksi. 

Kokemuksessa on enemmän ulottuvuuksia: sammal on miellyttävän pehmeää, koivun tuoksu 

huumaa, tuuli tuo metsän äänet esiin ja marjat maistuvat makealle. Ilmakin on niin raikasta 

hengittää, että tuntuu kuin se puhdistaisi koko kehon! Metsä on, kuten kaikki ympäristössä, 

jatkuvassa muutoksessa ja alati kehittyvä olio. Metsäkokemukseen vaikuttaa niin 

vuorokauden- kuin vuodenaikakin: muistot palautuvat mieleen nuuhkiessa jo lapsuudesta 

tuttuja syksyisten lehtien tuoksua. Metsäkokemus on siis henkilökohtainen ja vahvan 
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persoonallinen elämys. Luontosuhteen muuttuessa iän myötä, myös metsäkokemukset 

rikastuvat (Mikkonen 2014, 95-96). 

 

4.1.1 Luonnon kokemisen nonkognitivistinen teoria 

 

Ympäristöä koskeva arviointi voidaan jakaa karkeasti kahtia: nonkognitivistiseen ja 

kognitivistiseen teoriaan. Ensin mainittu tarkoittaa sitä, että luonnon kokemisessa esteettisen 

tilanteen mahdollistuminen muodostuu esimerkiksi havaitsemisesta, kuvittelusta, tunteesta ja 

eläytymisestä. Sen mukaan luonnontieteellistä tietoa tärkeämpää on mielikuvitus ja kuvittelun 

käyttö esteettisessä kokemuksessa. Näin voidaan käyttää sitä esteettistä potentiaalia, jota 

luonnonobjektissa on: kaatuneen puun maasta nousseessa juurakossa olen lapsena usein 

nähnyt karhun tai kerran jopa noidan hahmon. Tällainen sitoutuminen luonnon objekteihin 

johtaa joskus syvienkin yhteyksien kokemiseen itsen ja luonnon välillä. (Haapala & 

Pulliainen 1998, 134-137.) 

Nonkognitivistisen teorian mukaiseen luontokokemukseen liittyy myös usein mystiikkaa, 

johon vaikuttaa arvostelmiimme sisältyvä kulttuurinen ja mytologinen tietotausta (Mikkonen 

2014, 99). Aina kuitenkaan nonkognitivistinen esteettinen kokemus ei ole yhtä huimaavan 

hämmentävä kuvittelun tilanne, huippukokemus, kuin kuvailemani noidan näkeminen. Riittää, 

että kokee suurten pilviä hipovien honkapuiden keskellä itsessään pienuuden tunteen, tai 

tuntee raittiin pakkasilman iskun ihoa vasten ovesta astuttaessa, eikä kokemuksessa silti ole 

mitään pyhyydenkokemiseen verrattavaa tai selittämättömyyttä. Mänty kasvaa pitkäksi 

tukkipuuksi, ainakin Suomen eteläosissa, eikä ole ihme kokea pienuutta jonkin niin suuren 

rinnalla. Raitis, parinkymmenen miinusasteen pakkasilma on todellakin ihoa vasten 

virkistävä, mutta positiiviseen kokemukseen ei pidä sotkea tietoa siitä, että pakkanen 

todellisuudessa jäädyttää ihoa ja tunteemme ”virkistävästä ihon kipristelystä ulkoilun jälkeen” 

onkin kipuaistimus, mikä on seurausta ihon paleltuneiden kudoskerrosten verenkierron 

palautumisesta. Ainoastaan ihmettelisimme, jos joku ylistäisi luonnon kauneutta kuvaillessaan 

kuusta, luullen sitä männyksi. (Mikkonen 2014, 96.) 
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4.1.2 Kognitivistinen teoria luonnon kokemisessa 

 

Kognitivistinen teoria esteettisessä luontokokemuksessa korostaa luonnontieteellisen tiedon 

tärkeyttä. Sitä on kehitellyt muiden muassa kanadalainen Allen Carlson. Teorian mukaan 

esteettisessä tulkinnassa nojataan erilaisiin traditiossa vakiintuneisiin periaatteisiin, 

käytäntöihin ja kategorioihin, käsitteellisiin tekijöihin. (Haapala & Pulliainen 1998, 137-139.) 

Havaitseminen ja sitä seuraava esteettinen kokeminen perustuu luonnontieteelliseen tietoon, 

esimerkkinä tilanne, jossa on väärin ihailla komeaa kantarellia kasvina, sillä se on sieni. 

Tällöin esteettinen arvio ja kokemus ei ole asianmukainen. Reagointi olisi väärin, sillä 

havainnon perustana oleva kategoria on virheellinen. Mutta entä tapauksessa, jossa ihaillaan 

punakärpässienen ulkomuotoa tiedostaen, että sieni on tappavan myrkyllinen? Voimmeko 

nähdä koivunoksistossa majailevan tuulenpesän kauneuden kun tiedämme sen olevan puun 

sairaus? Entä kun ihailemme värikästä auringonlaskua taivaanrannan takana, vaikka 

tiedämme että ilmakehän saasteet osittain vaikuttavat värien voimakkuuteen ja esiintymiseen? 

Toisin sanottuna, mikä on esteettisyyden ja eettisyyden suhde? (Mikkonen 2014, 98.)  

Esteettisyys onkin ”…kongntivististen teorioiden mukaan havaintoprosessien ulkopuolisten 

käsitteiden määrittelemää” (Haapala & Pullinen 1998, 138). Eettisyys siis ohjaa 

hyväksyttäviä estetiikan tarkastelutapoja. Luonnon esteettisessä kokemisessa tärkeintä onkin 

analysoida tapauskohtaisesti tiedon merkitystä. Joskus tieteelliset faktat auttavat esteettisen 

kokemuksen syntyä, kuten tieto avaruuden laajenemisesta ja pitkästä ajasta, jonka saatossa 

maailmankaikkeus on syntynyt vaikuttaa yleviin tuntemuksiimme katsellessamme kirkasta 

tähtitaivasta ja havaitessamme taivaankannessa kaartuvan linnunradan galaksin. Toisaalta 

voimme tehdä arvioita luonnon kauneudesta täysin ilman tieteellistä tietoa, kuten nauttia 

metsän muuttuvasta vihreydestä ilman tietoa siitä, että todellisuudessa ihailemme eri 

aallonpituuksisia valoheijastumia. Arvioimme siis merkityksiä tapauskohtaisesti (Haapala & 

Pulliainen 1998, 139.) Mielestäni tämä näkökulma vaikuttaa erityisellä tavalla aiemmin 

mainitsemani ekopsykologian teoretisointiin, jonka mukaan luonnon kokeminen on 

yhteydessä kokijan käsitykseen moraalista. 
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4.2 Luontokokemuksen vaikuttavat tekijät 

 

Luonnon esteettinen havaitseminen on Pekka Suhosen mukaan osa yhteiskunnallista ihmistä. 

Esteettisen piirin sisällä syntyvät puheet ja teot ovat osa sosiaalista vuorovaikutusta, eikä 

ympäristöestetiikkaa tulisi arvomerkityksiä tehdessä erottaa muusta ihmiselämään kuuluvasta 

kuten psykologisuudesta, tiedollisuudesta tai sosiaalisuudesta. Esimerkiksi asuinalueen 

yleiseen mielikuvaan vaikuttaa asukkaan omat mielikuvat asumastaan alueesta ja se on tärkeä 

osa ympäristösuhteen muodostumista. Mielikuvaan vaikuttaa sosiaalisten suhteiden ohella 

ympäristön ilme ja muoto. (Suhonen 1981, 15-18.) 

Luonnossa esteettinen havainnointi on erilaista kuin taideteoksen muodon ja ilmeen arviointi. 

Metsässä kohteita tarkastellessamme kehystämme havaintomme itse. Jos havainnoimme 

suolla sijaitsevan metsätien varressa kasvavia suopursuja, niitä ympäröivät tuhannet muut 

ärsykkeet vaikuttavat jatkuvasti siihen, miten koemme havainnon. Ärsykkeet ovat osa 

havainnon prosessia. Voimme esimerkiksi sulkea silmämme ja nuuhkia suopursun voimakasta 

tuoksua, mutta silti kuulemme rämekankaalla viihtyvien lintujen ja hyönteisten äänet. 

Havainto on siten kokonaiskokemus prosessissa nimeltä ”heinäkuinen räme”. (Kinnunen 

1981, 44-47.) 

Metsän parissa havainnoija on äärettömän rikkauden keskellä, kun puhutaan loputtomasta 

määrästä erilaisia luonnonobjekteja ja prosesseja (myös päällekkäisinä) joita metsässä kulkeva 

voi kohdata, puhumattakaan ajasta, jonka havainnoija käyttää tarkastellessaan jotain havainto-

objektia (Kinnunen 1981, 48). Havainnointi on eräänlaista aistittavien kokonaisuuksien 

psyykkistä rajaamista ja siihen, miten havainnoimme, on opittuja sääntöjä. Ihminen näkee ja 

kokee siis niin kuin on yhteisönsä ja kulttuurinsa jäsenenä oppinut näkemään. Kokemus on 

aina subjektiivinen tilanne, mutta kokemuksen sisältämille arvostuksille voidaan löytää 

objektiivisia kriteereitä, jotka ovat sidoksissa kulloiseenkin kulttuuriin ja kulttuuripiiriin. 

(Linkola 1981, 119.) 

Hyvän esimerkin kulttuurisesta vaikutuksesta esteettiseen havainnointiin kuvaa Irwin Altman. 

Vuoret ovat eri mytologioissa ja uskonnoissa olleet majesteettisia ja mysteerisiä, yleensä 

jumalien asuttamia paikkoja ja niiden on jopa uskottu olevan eri maailmojen, elämän ja 
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tuonpuoleisen, rajapyykkejä. Vuorenhuippu yhdistää taivaan ja maan, jolloin huipulla 

ollessaan ihminen voi tuntea olevansa lähimpänä taivasta, maailmankaikkeutta tai 

tuonpuoleista. Kreikkalaiset rakensivat temppelinsä Akropoliksen huipulle, Egyptin pyramidit 

ovat muodoltaan vuorenhuippumaisia ja kristillisten kirkkojen katot kohoavat vuoren lailla 

kohti taivasta. Vuoriin liittyvät tarinat ja uskomukset vaikuttavat siihen, miten koemme 

vuorijonot. Niihin yhdistetään kunnioitusta ja pelkoa ja ikiaikaisuudessaan vuoriin liitetään 

erityistä luonnon pysyvyyttä. (Altman 1980, 30.)  

Sama on kulttuurin vaikutus suomalaisen metsäkokemuksessa: tarinat maahisista, hiisistä ja 

haltioista muinaisissa myyttisissä kertomuksissa verhoavat synkän metsän outoon tunnelmaan 

ja tuo pieni pelko, vaikkapa luonnontilaisessa korpimetsässä kulkevan suomalaisen 

takaraivossa, voidaan nähdä esimerkiksi aarniometsän esteettisessä kokemisessa tärkeänä 

elementtinä (Mikkonen 2014, 100). Metsäkokemuksen estetiikan taustalla vaikuttavat motiivit 

eivät aina ole tiedostettavia tai ymmärryksessämme, kun tietynlaisessa metsässä olomme ja 

tunnetilamme muuttuu milloin jännityksestä levolliseen tilaan ja milloin täysin toisin päin. 

Siksi en perinpohjaisesti yritäkään saada selville nuorten merkitystenantojen perimmäisiä 

syitä, miksi joku ottaa juuri tietynlaisen valokuvan tai juuri siitä tietystä kohteesta. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se, miten samantapaisia kuvia nuoret ottavat ja kuinka 

yhtäläisiä havaintoja he metsässä tekevät. 
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5 YPÄRISTÖKASVATUKSESTA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN 

 

5.1 Suomalaisen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen historia 

 

Suomalaisen ympäristökasvatuksen juuret ulottuvat aatteellisen luonnonsuojelun alkuaikoihin 

ja metsätieteilijä Maija Venäläinen (1992) nostaa esiin alkuperäisimmän viitteen liittyen tähän 

vuodelta 1941, kun Kaarlo Linkola lainaa Snellmanin vuonna 1857 kirjoittamaa artikkelia: 

”Me emme haluaisi tästä eläväisten joukosta sulkea pois 

kasvejakaan, joiden olemassaolon häiritseminen ja tuhoaminen 

on lapsilla kovin yleisenä pahana tapana, tapana jonka, kun se 

useimmiten ilmenee puiden latvojen taittamisena ja 

tärvelemisenä, liioittelematta voi sanoa olevan metsälle paljon 

tuhoisamman kuin koko maan puutavaraviennin”.  

(Venäläinen 1992, 13.) 

Lainaus näyttäytyy itselleni hieman huvittavana, johtuen ehkä kieliasusta tai koska lasten 

toimintaa kuvataan niin yksiselitteisen pahana toimintana. Syynä epäeettiseen leikinkulkuun, 

eli oksien tärvelemiseen, on todennäköisesti lapsen kehittymätön moraali, joka ei kolkuta 

omassa tunnossa silloin kun lapsi tutkii ympäristöään ja luontoa. Itsekin lapsena tutkiskelin 

pihapiirin villiä elämää purkittamalla vesiliskoja ja vangitsemalla hiiriä (onneksi sentään 

pääsivät aina karkuun!). Voisikin sanoa että ympäristökasvatuksen vankka perusta on 

moraalikasvatuksessa. Luonnonsuojelu oli ympäristökasvatuksen perustana, kun alkuperäinen 

luonto haluttiin pelastaa tuhoavan kulttuurin jaloista. Alkoi kasvi- ja eläinlajien 

rauhoittaminen, luonnonsuojelualueiden perustaminen ja muun muassa hiidenkirnujen 

suojeleminen. (Venäläinen 1992, 13-14.) 

Luonnonsuojeluopetus, joka korosti paitsi suojelukantaa, myös kulttuurimaiseman suojelua, 

sisälsi ympäristö- ja kotiseutuopetuksessa eettisiä arvoja ja siveellistä kasvatusta 

(sääliväisyyttä eläimiä ja kasveja kohtaan). Myöhemmin korostettiin luontoretkien merkitystä 

ohjatessa luonnonsuojelun pariin ja tuolloin Aukusti Salo painotti luonto-opetuksessa kaikin 

aistein tapahtuvan havainnoinnin merkitystä, ja noita havaintoja jäsentäviä sekä vahvistavia 
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toimintoja kuten askartelua tai puutarhatyöskentelyä. (Venäläinen 1992, 14.) 

Luonnonsuojeluopetus muuttui 1970-luvulla ympäristönsuojeluopetukseksi, joka nimenä 

herätti epävarmuutta. Ympäristönsuojelussa tähdentyi elämää ylläpitävän luonnon suojelu, 

joten ympäristö-sanana tuntui harhaanjohtavalta. Luonnonsuojelun vaihtuessa 

ympäristönsuojeluksi ja luonnonsuojeluopetuksen muuttuessa ympäristönsuojeluopetukseksi 

vaikutti merkittävästi ympäristökasvatuksen muotoutumiseen Suomessa. 1970-luvun 

puolivälissä vakiintui lopulta termi ympäristökasvatus. (Venäläinen 1992, 16-17.) 

Nykyisellään ympäristökasvatus on vähitellen muuttunut ja sisältynyt laajempaan kestävän 

kehityksen kokonaisuuteen, joka sisältyy perusopetukseen eräänlaisena läpäisevänä teemana 

ja otetaan opetuksessa huomioon eri oppiainesisällöissä (Wolff 2004, 23). Pirkko Matikainen 

(1995) pohtii, että luultavasti ”ei kenenkään–aineena” peruskoulun ympäristökasvatusta 

kuvaillaan usein riittämättömäksi, kuin myös sen takia, että opettajan välittämää objektiivista 

tietoa on korostettu opetuksessa enemmän kuin oppilaiden arvomaailman, vastuullisuuden ja 

toiminnan kehittämistä (Matikainen 1995, 198). Uskoisin myös, että opettajat mieltävät 

ympäristökasvatuksen kuuluvan ensisijaisesti esimerkiksi biologian ja maantieteen opettajan 

vastuulle, eikä monilla opettajilla kenties siksikään ole valmiuksia tavoitteelliseen 

ympäristökasvatukseen.  

Vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS) ympäristökasvatus 

kuului läpäisevänä oppiaineena (Houtsonen & Åhlberg 2005, 5), mutta vuonna 2004 

laaditussa perusopetuksen opetussuunnitelmassa ympäristökasvatusta ei mainita varsinaisesti 

enää nimeltä lainkaan. Sen sijaan puhutaan ”aihekokonaisuuksista” ja ”eheyttämisestä”, 

jolloin niiden erityisiä painoalueita sisällytetään eri oppiaineisiin (POPS 2004, 38). 

Aihekokonaisuudet ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja, jotka sitovat oppiaineita 

toisiinsa. Aihekokonaisuudet ovat: 

1. Ihmisenä kasvaminen 

2. Kulttuuri-identiteetti ja kansalaisuus 

3.Viestintä ja mediataito 

4.Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

5.Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
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6.Turvallisuus ja liikenne 

7. Ihminen ja teknologia     (POPS 2004, 38-43). 

Jokaisen aihekokonaisuuden sisältö, eli mitkä ovat teeman keskeiset sisällöt ja tavoitteet, 

käydään opetussuunnitelman perusteissa läpi. Teemat ovat arvosisällöllisiä ja arvostukset 

heijastavat mielestäni hyvin aikaansa. Tein myös huomion, että aihekokonaisuuksien sisällöt 

ovat helposti yhdistettäviä ja esimerkiksi teema ihmisenä kasvaminen sisältää tavoitteita, jotka 

soveltuvat hyvin ympäristövastuullisuuden, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin teemoihin. 

Sen tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi, että oppilas oppii ”tunnistamaan esteettisten kokemusten 

tärkeyden elämänlaadulle” ja sisällössä mainitaan muun muassa ”esteettinen havainnointi ja 

esteettisten ilmiöiden tulkinta”. (POPS 2004, 38.) Ympäristö, hyvinvointi ja kestävä 

tulevaisuus–teema pitää sisällään tavoitteen, että oppilas oppii ”ymmärtämään 

ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen 

yhteyden” (POPS 2004, 41). Lisäksi aihekokonaisuudesta kerrotaan: 

”…päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota 

toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. 

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, 

kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee 

opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista 

ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville 

ratkaisuille” (POPS 2004, 41). 

Uusi vuonna 2016 voimaan astuva perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää samantapaiset 

teemat laaja-alaisten tavoitteiden sisällä, jotka kuuluvat perusopetuksen tehtävämäärittelyyn ja 

opetuksen tavoitteisiin. Kokonaisuudet siis otetaan huomioon kunkin oppiaineen sisällä, 

teemoja integroiden eri aineiden välillä. Tässäkin versiossa opetussuunnitelman perusteista, 

kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. (POPS 2014, 18-20.) Laaja-alaisissa 

tavoitteissa korostetaan objektiivisen tiedon välityksen sijaan enemmän oppilaan henkisen 

kasvun tukemista ja oman osaamisen kehittämistä oppimisessa. Tavoitteissa otetaan 

huomioon arvokasvatus ja toimintakulttuuri, jonka sisällä oppilaan osaamista kehitetään. 

Osaamisen kehitykseen vaikuttavat paitsi oppiaineiden oppisisällöt, myös koulutyöskentelyn 
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tavat ja se, miten oppijan ja oppimisympäristön vuorovaikutus toimii. Laaja-alaisiin 

tavoitteisiin kuuluvat kokonaisuudet: 

(L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

(L2) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

(L3) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

(L4) Monilukutaito 

(L5) Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 

(L6) Työelämän taidot ja yrittäjyys 

(L7) Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

 

(POPS 2014, 20-24.) 

 

Ympäristökasvatus sulautui siis vähitellen kestävän kehityksen kokonaisuuteen, mutta on yhä 

olemassa oleva kasvatusilmiö. Kestävää kehitystä on pyritty edistämään oppilaitoksissa eri 

hankkein ja Suomi onkin ollut vuodesta 1986 mukana OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestö) ja CERI:n (Koulutuksen tutkimus- ja innovaatiokeskus) ENSI-

ympäristökasvatushankkeessa (Environment and School Initiatives). Hankkeen tavoitteena on 

ollut kehittää ympäristökasvatuksen toimintatapoja ja tukea oppilaitosten virittäytymistä 

ympäristökasvatukselliseen ilmapiiriin. Kestävää kehitystä varten tarvitaan ympäristö- ja 

luontokasvatusta, jossa korostetaan ekologista kestävyyttä. UNESCO totesi vuonna 2004 

YK:n yleiskokouksessa että vuosina 2005-2014 oli kestävän kehityksen kasvatuksen 

vuosikymmen. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat eri asioita, mutta 

ympäristökasvatusta yhä tarvitaan laaja-alaisen kestävän kehityksen edistämiseksi 

kasvatuksessa. (Houtsonen & Åhlberg 2005, 6.) 
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5.2 Ympäristökasvatuksen sisältö ja opettaminen 

 

Ympäristökasvatuksen sisältöalueisiin kuuluvat teemat sisältävät päätavoitteen kestävän 

kehityksen sekä kestävän elämäntavan edistämisestä. Tärkein tehtävä on ensisijaisesti 

kasvattaa lasten ja nuorten ympäristöherkkyyttä, jolloin paras keino on aistia ympäristöjä 

näkö- kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistilla. Kokemuksellisen oppimisen on todettu edistävän 

oppilaiden ympäristöherkkyyttä ja kasvattavan ympäristönlukutaitoa, jotka kehittyvät läpi 

elämän ja joihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan jo aivan pienten lasten kohdalla. On tärkeää, että 

yksilö havaitsee jo varhain, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristössään ja että hän 

voi toimia luontoympäristössä, sekä kulttuuri- että sosiaalisessa ympäristössä eettisesti 

kestävällä tavalla. (Houtsonen, 2005, 22-23.)  

Kokemuksellisessa oppimisessa ei välttämättä aina voida tehdä eroa objektin ja subjektin tai 

teorian ja käytännön välillä. Oppiminen perustuu kokemukseen ja aikaisempaan tietoon 

ilmiöstä. On siis tärkeää, että oppiminen koostuu kokemuksista, joita käsitellään yksilötasolla 

ja yhdessä. Kokemukseen liittyy reflektointi, jolloin yksilö pohtii kokemustaan suhteessa 

aiempiin käsityksiinsä ja käsittelee kokemusta uuden näkemyksen omaksumiseksi. (Ojanen, 

1995, 60-61.) Kokemuksellinen oppiminen on siis enemmän kuin oppimiskokemus. Sen 

keskiössä on kokemus, ilmiön tarkastelu henkilökohtaisella tasolla reflektoinnin kautta, ei 

opittava asia valmiiksi tarjoiltuna liitettäväksi omaan sisäiseen käsiterakennelmaan. Keskeistä 

on tietojen, tunteiden sekä toiminnan integraatio ympäristökasvatuksellisessa toiminnassa 

(Ojanen 1995, 61). Tunteenomainen kokemus, ajattelu sekä käyttäytyminen tuovat 

oppimiseen mukaan tietoisuuden aspektin. Oman kokemuksen ja sen reflektoinnin kautta 

omasta toiminnasta tullaan tietoiseksi, jolloin voidaan suhtautua kriittisesti taustaoletuksiin ja 

pohtia kokemusta uudelleen abstraktilla ajattelemisen tasolla. (Ojanen 1995, 62-63.) 

Ympäristökasvatuksen keskeiset tekijät jakautuvat opetuksessa niin, että 

ympäristöherkkyyden kasvattaminen johtaa siihen, että opitaan ympäristön 

vuorovaikutussuhteiden tunnistamista, mikä taas edistää ympäristötietoisuutta sekä 

tietoisuutta omista vaikutusmahdollisuuksista ympäristöön. Kasvatuksella opetetaan 

vastuullisuutta ja ympäristötietoutta, jotka vaikuttavat ympäristökäyttäytymiseen ja 

ympäristössä toimimiseen. Prosessi on eräällä tavalla syklinen, sillä esimerkiksi 
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ympäristökokemuksessa aistein välittyvä tietoisuus omasta vuorovaikutuksesta ympäristön 

kanssa kasvattaa ympäristöherkkyyttä. Kokemus siis rakentaa ympäristösuhdetta. (Houtsonen 

2005, 22-23.) 

Marketta Kyttä (1995) puhuu aktiivisen ympäristösuhteen puolesta, jolloin lapsille annetaan 

mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja omaehtoiseen suhteeseen ympäristön 

kanssa. Parhaiten ympäristösuhde muodostuu havaintoja tekemällä ja mielikuvia 

muodostamalla aktiivisen, vuorovaikutuksellisen toiminnan kautta. Omaehtoinen toiminta on 

välttämättömyys ympäristömielikuvien kehittymisessä ja yksilön toimintakyvyn 

muodostumisessa tietynlaisiin ympäristöihin. Paras tieto ympäristöstä saadaan toimimalla 

siinä, testaten ja tarkentaen tietoa ympäristöstä saatavan palautteen kautta. Jos mielikuvat 

paikoista ja ympäristöistä rakentuvat vain näköhavainnon ja välillisen informaation pohjalta, 

tulee mielikuvasta yksinkertaisempi ja vähemmän yksityiskohtainen. Esimerkiksi jos lapselta 

evätään itsenäisen toiminnan mahdollisuudet ulkona ollessa, vaikkapa kieltämällä leikkiminen 

lähimetsässä, voi se haitata lapsen toimintakykyä (vaikka metsäympäristöissä liikkumista) 

aikuisena. Aktiivisen ympäristösuhteen kasvattaminen ei siis aina ole kovin jäsentynyttä 

toimintaa. Se on myös kykyä nauttia ympäristöstä jolloin siitä halutaan myös välittää. (Kyttä 

1995, 139-140.) 

 

5.3 Metsäsuhde ja identiteetti 

 

Kuten aiemmin todettu, suhdetta ympäristöön voidaan rakentaa tarjoamalla lapsille ja nuorille 

kokemuksia, joissa korostuu omaehtoinen ympäristön havainnointi ja tutkiminen. Metsä on 

monelle suomalaiselle tärkeä rauhoittumisen ja virkistäytymisen paikka, osalle metsä on 

polttopuun lähde tai metsätalouden kasvualusta. Mutta metsä on myös täynnä mystisyyttä ja 

tarinoita, hiisien, maahisten ja haltioiden kotimaana. Metsät ovat osa kulttuuriamme paitsi 

kansanperinteemme, myös luonnon sekä metsätalouden kautta. Valtion rajat ja kulttuuri ei 

tietenkään käy yhteen käsi kädessä ja Suomen sisälläkin voi olla alueellisesti erilaisia 

käsityksiä metsän merkityksistä. Yksi asia kuitenkin tuntuu olevan suomalaisille yhteistä 

suhteessa metsään: sitä kohtaan löytyy kunnioitusta ja arvostusta.  
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Kulttuuri on käsitteenä moniulotteinen ja sen täydellinen ymmärtäminen on melkeinpä 

mahdotonta. Mitä rajataan kulttuuriin liittyväksi ja mitä ei? Saija Benjamin kiteyttää 

kulttuurin näin: "...se on arvojen, uskomusten ja käsitteiden monimutkainen järjestelmä, kuin 

viitekehys, joka asettaa kuvitteellisuudelle rajat.” Kulttuuri on keino ymmärtää todellisuutta, 

se on väline jonka avulla ilmennetään arvoja ja jonka sisällä kommunikointi ja 

yhteisymmärrys on mahdollista. (Benjamin 2014, 62.) 

Identiteetti sosiaalisena käsitteenä hitsaa yhteen yksilön sisäisen henkilökohtaisen maailman 

ja ympäröivän todellisuuden aistittavasta ympäristöstä, sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

ympäristöön. Identiteetti on siis dynaaminen aikaan ja paikkaan sidottu sosiaalinen rakenne. 

(Kaivola & Rikkinen 2003, 136.) Arja Katainen ja Inkeri Sava (2004) kuvaavat identiteetin 

käsitettä teoksessa ”Taiteeksi tarinoitu oma elämä” näin: ”Persoonallisuus ei kuitenkaan ole 

pelkkä sosiaalisen keskustelun tuote. Se on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muotoutunut 

oma tulkintamme itsestämme ja elämästämme.” Identiteetti muokkautuu kaikessa, mitä ja 

miten ihminen kertoo itsestään, sekä elämästään toisille ja itselleen. (Katainen & Sava 2004, 

25.) Jokainen on varmasti kuullut puhuttavan identiteettikriisistä tai jopa identiteetin 

katoamisesta. Se liittyy siihen, että yksilö pohtii aina omaa minuuttaan ja suhdettaan toisiin 

ihmisiin ja maailmaan yleensä. Hyvä esimerkki kriisistä on vaikkapa pakolaisen tunne 

juurettomuudesta, kun sisällissodissa vieraantunut kotimaa ei ole enää turvallinen paikka elää. 

Se ei ole enää samaistuttavissa oleva kotoinen ympäristö ja maa, sekä kulttuuri, joka ottaa 

pakenevan vastaan, tuntuu vieraalta ja oudolta. Rikkisen ja Kaivolan (2003) mukaan se on 

esimerkki alueelliseen identiteettiin kuuluvan sosiaalistumisprosessin puutteesta. Prosessissa 

traditioilla, symboleilla ja subjektiivisilla sekä objektiivisilla sisällöillä on rakentava merkitys 

ja kollektiivisen minuuden kasvamiseksi on oleellista, että yksilöllä on alueella koti, sukua tai 

voimakas kaipuun kohde.  (Kaivola & Rikkinen 2003 136-138.) 

Sosiaalistumisen prosessissa ihminen siis rakentaa merkityksiä kulttuuriseen ympäristöönsä, 

jossa elää. Metsät ovat erityinen osa suomalaisten identiteettiä ja niihin liittyy yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä, sekä kansallisia merkityksiä. Puhuessamme metsistä, sekä viettäessämme 

metsässä aikaa, tulkitsemme olemista ja puhumista myös yhteisten ja jaettujen mielikuvien ja 

käsitysten kautta.(Suomen Latu 2012, 6.) 
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Metsäkulttuuri on kaikenlaista aineetonta ja aineellista toimintaa, joka jollakin tavalla liittyy 

metsään. (Suomen Latu 2012, 6-9.) Metsän merkityksestä suomalaisille eri aikoina viestivät 

esimerkiksi metsissä olevat muinaisjäännökset, kuten vaikkapa karsikkometsät, joihin 

muinaiset suomalaiset tekivät merkinnän vainajasta ja kuolinajasta puunkuoreen veistettyyn 

pilkkaan, ettei kuollut sukulainen tulisi kummittelemaan elävien joukkoon. (Kouki 2008). 

Aineellisia merkkejä metsän merkityksestä ovat myös vanhat kulkureitit tai vanhat 

metsätyökoneet. Aineettomaan metsäkulttuuriin kuuluu muun muassa sananlaskut (”Niin 

metsä vastaa kun…” tai ”Kuka kuuseen kurkottaa, se katajaan...” jne.), uskomukset, tarinat 

sekä sadut. (Suomen Latu 2012, 9.) 

Metsäperinteet ovat mukana uskonnollisissa tavoissa, suomalaisessa ruoassa ja jopa 

luontaistuotemarkkinoissa. Musiikki, kuvataide ja muotoilu saavat inspiraatiota metsästä ja 

metsäluonnonmateriaaleista. (Suomen Latu 2012, 9.) Osaamme arvostaa metsää ja haluamme 

hyödyntää sitä kestävällä tavalla monipuolisesti. Metla (Metsäntutkimuslaitos) muun muassa 

tutkii puumateriaalin terveysvaikutuksia sisäkäytössä, ja toteaakin että puulla materiaalina on 

myönteistä vaikutusta ihmiseen (Haavisto, Muilu-Mäkelä & Uusitalo 2014.) Metsä toimii 

inspiraationa siis lähes kaikkeen suomalaisuuteen liitettävään.  

Metsäsuhde on perusta, joka koostuu metsäkulttuurista sekä metsänkäytöstä, eli siitä, miten 

metsä liittyy yksilön elämään: talousmetsänä, työpaikkana, virkistymisen ja ulkoilun paikkana 

tai metsästyksen, marjastuksen ja sienestyksen paikkana. Metsäsuhteeseen kuuluu ihmisen 

metsälle antama arvo ja metsään kohdistuvat asenteet. (Suomen Latu 2012, 8.) 

Metsäsuhde on osa luontosuhdetta ja sitä kautta osa yksilön identiteettiä. Luontosuhdetta 

pitäisi tutkimusten mukaan rakentaa erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa, jotta se kantaisi 

läpi elämän. (Suomen Latu 2012, 8.) Tällöin kasvattajilla ja opettajilla on tärkeä rooli auttaa 

lasta rakentamaan omaa luontosuhdetta tarjoamalla lapselle positiivisia luontokokemuksia, 

sillä kokemusten kautta yksilö rakentaa omaa suhdettaan ympäristöönsä. Luonto- tai 

metsäsuhdetta ei siis voi tarjoilla yksilölle valmiina pakettina, vaan tulisi tukea yksilön 

omalähtöistä ympäristösuhteen tarkastelua, osallisuutta ja sitä kautta syntyvää 

voimaantumista. Cantellin ja Koskisen (2004) mukaan osallisuuden kokemuksessa ihminen 

tuntee voivansa aikaansaada muutoksia omassa ympäristössä ja elämässään. ”Tällaiset 

vaikuttamis- tai osallisuuskokemukset ovat voimaannuttavia, eli toisin sanoen ne lisäävät 
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ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään vaikuttaa yhteiskunnassa.” (Cantell & Koskinen 

2004, 65.)  

On varmasti olemassa lukematon määrä erilaisia ympäristökasvatusmalleja, tapoja opettaa, ja 

menetelmillä on eri päätavoitteita ympäristöherkkyyden kasvattamisesta 

ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Osallistava ympäristökasvatus perustuu kuitenkin usein 

kokemukselliseen oppimiseen, josta mainitsin aiemmin. Kun tavoitteena on ympäristöä 

kohtaan muodostuvat tunteet ja arvot, menetelmiksi sopivat parhaiten omakohtaiset 

kokemukset, aistihavainnointi, arvoista keskusteleminen, mielekkäät ja vaikuttavat 

osallistumiskokemukset ja kokemusten reflektointi. Kun ei puhuta esimerkiksi yksilön 

tiedostavasta toiminnasta luontoa kohtaan, eli ympäristökasvatuksen eräästä tarkoituksesta 

opettaa esimerkiksi kulutusvalintojen seurauksista, ympäristöongelmista tai ravintoketjusta, 

keskitytään ympäristön arvoihin ja yksilön tunteisiin. Tällöin tavoitteena on luonnon ja 

elämän kunnioittaminen, yhteenkuuluvuus, myötätunto, tai yhteiskuntatasolla käsitys omista 

vaikutusmahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä tai hyvän elämän määrittelystä. (Cantell & 

Koskinen 2004, 65-66.) 

Mikä on metsäsuhteen merkitys psykososiaalisessa hyvinvoinnissa? Mikä arvo on esimerkiksi 

nuoren metsäsuhteen kasvattamisella? Metsä on, kuten todettu, suuri hyvinvoinnillinen 

voimavara ja se koskettaa merkittävällä tavalla erityisesti suomalaisten ja suomalaisnuorten 

elämää paitsi oman elinympäristön ja paikallisidentiteetin, myös kulttuurimme kautta. 

Metsäinen luontomme onkin muun muassa kulttuurihistoriallisesti tärkeää identiteettimme 

kannalta. (Wolff 2004, 25). Jatkuvasti murehditaan, että nykyaikana nuoret etääntyvät 

enemmän ja enemmän luonnosta ja metsästä. Elinympäristön merkityksellisyyttä, sekä omaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta kulttuurin sisällä vahvistetaan kiinnittymällä voimakkaammin 

omaan paikkaan ja sen erityispiirteisiin tutkimalla omaa suhdetta siihen. Lasten ja nuorten 

luontokasvatukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja esimerkiksi Luonto-Liitto ry 

on edistänyt lasten elämänmittaisen luontosuhteen rakentamista erilaisten projektien, kuten 

“Lapset luontoon”, avulla: www.lapsetluontoon.fi.  

 

Marketta Kyttä korostaa ympäristökasvatuksessa lapsen ja nuoren ”ekoagenttiuden” 

tarkastelua, jolloin lapsi nähdään ensisijaisesti ympäristön toimijana ja myös vaikuttamiseen 

osallistuvana kansalaisena. ”Ympäristökasvatuksen sisällön tulisi laajentua luonnontieteistä 
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luonnon ja rakennetun ympäristön psykososiaalisen haltuunottamisen opettamiseen”. Tällöin 

ympäristökasvatus tähtää psykososiaaliseen hyvinvointiin edistämällä lasten syvien 

tiedollisten ja tunnesiteiden kehittymistä ympäristöön. (Kyttä 1999, 23-26.) 

 

Metsäsuhteen lujittamisessa keskiössä on kokemukset, joissa huomioidaan lähiympäristön 

merkityksiä itselle joille helposti tulee sokeaksi. Oman elinympäristön tutkiminen lisää myös 

kiinnostusta sen suojelemiseksi ja toisaalta kun huomioimme oman elinympäristömme 

sitoutumalla siihen, voimme katsoa kauemmaksi ja suhteuttaa sitä eroaviin elinalueisiin. 

(Nordström 2004, 131.) Esimerkiksi luontokokemuksessa, jossa metsäluontoon liittyvät 

henkilökohtaiset esteettiset arvostelmat ovat toiminnan ytimessä, kauneuden tai esteettisen 

kokeminen on aina subjektiivinen tulkinta, mutta yksilön kokemukseen liittyy taustalla 

vaikuttava kulttuurikonteksti symbolisine merkityksineen. Pentti Tuovisen (1992) mukaan 

yksilön suhtautuminen esimerkiksi metsämaisemaan on ainutlaatuinen, mutta yksilöiden 

situaatioilla on yhteisiäkin tekijöitä, jotka määräytyvät sosiokulttuurisesti. Metsään liitetyt 

merkitykset ja niiden synnyttämät mielikuvat paljastuvat siis sosiaalisessa kommunikoinnissa, 

havainnoissa ja kuvauksissa ja löydetyt henkilökohtaiset merkitykset osallistuvat 

vuoropuheluun muokaten sosiaalista ympäristöä ja sitä kautta omaa identiteettiä. (Tuovinen 

1992, 95.) 

 

Ympäristökasvatus on se pedagoginen kenttä, jossa kuvataidekasvatuksen menetelmät 

voidaan panna käytäntöön. Ympäristösuhteen tukeminen onkin osin eräänlaista 

kulttuurikasvatusta. Kokemuksellisuus toiminnassa konkretisoi lapselle ja nuorelle oman itsen 

ja ympäristön välistä vuorovaikutuksellista suhdetta, jota ei voi ilmentää 

luokkahuoneopetuksessa samalla tavalla, kuin menemällä niihin ympäristöihin, joissa 

suhdetta toteutetaan. Taidetoiminta johtaa kohtaamisiin ympäristön kanssa. Sen 

lopputuloksena syntyy usein jonkinlainen oppimiskokemus, jossa kaikki aistit ja niiden myötä 

yksilön tunteet, ovat olleet mukana oppimisen keskiössä.  
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6 KUVATAIDEOPETTAJA YMPÄRISTÖKASVATTAJANA 

 

6.1 Toiminnallinen luonnon havainnointi esteettisessä kokemuksessa 

 

Totesin jo, että metsäsuhteen lujittaminen on osa yksilön luontosuhdetta, osa identiteettiä. 

Pohjoisen maamme asukkaina, havupuustoisen metsäluonnon maisemissa olemme saaneet 

osamme metsäkulttuurin vaikutuksesta ja koska pitkät perinteet metsätaloudesta ja metsän 

suojassa elämisestä on kasvattanut sosiokulttuurista kunnioitustamme ympäröivää 

luontoamme kohtaan, voi kunnioitus kasvaa meitä itseämmekin kohtaan, kun lähennymme 

metsän kanssa. Ympäristökasvatus kaipaa Cantellin ja Koskisen (2004) mielestä jatkuvasti 

uusia sisältömalleja ja menetelmiä. Se ei saa jäädä pelkäksi luontokasvatukseksi, vaan 

ympäristövalistuksen painopistettä tulisi laajentaa ympäristöherkkyyden kasvattamiseen. 

Tämä vaatii kasvattajilta kykyä ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen. 

(Cantell & Koskinen 2004, 74.)  

Ympäristökasvatus on parhaimmillaan muun muassa herkkyyttä ja seikkailua, taitoa, 

arvokasvatusta ja osallistumista. Aistien avulla voidaan saada kosketuspintaa ympäristölle, 

jotta voidaan kokea olevan sen osa. Havainnointi ympäristössä vaatii hiljentymistä ja 

keskittymistä ja hiljaisuus osin on kokemus sinänsä. Silloin korostuu sanaton, omin aistein 

kokeminen. (Nordström 2004, 116-117.) Hiljaisuus ja sen ”kuunteleminen” on eräs vaikuttava 

luontoelämys, joka havahduttaa erityisesti talvisessa metsässä kävellessä, kun päällimmäiset 

äänet jotka voi kuulla, on oma sydämen syke ja narskuva lumen ääni askelten alla. 

Kokonaisvaltaisessa aistimisessa yksilön keskittyessä kokonaan vain aistihavaintoon, tunne 

jää vahvalla tavalla mieleen. Esimerkiksi hajuaisti tuottaa ihmiselle herkimmin muistikuvia 

koetuista asioista, sillä henkilökohtainen hajuelämys jättää aivoihin vahvan muistijäljen. 

Luonnossa tapahtuva taidekasvatus tähtääkin luonnon huomaamiseen aistien avulla ja 

luonnon esteettiseen kokemiseen. Taide on mukana luontokokemuksen luomisessa, 

herkkyyden kasvattamisessa sekä luontosuhteen tutkimisessa. (Nordström 2004, 121-122.) 

Inkeri Savan ja Arja Kataisen mukaan taidetoiminnassa voidaan ”...parhaimmillaan tavoittaa 

ruumiillisia, tiedollisen käsittelyn ulkopuolelle jääviä kokemuksia, jotka kuitenkin vaikuttavat 

olemiseemme ja itseymärrykseemme.” (Katainen & Sava 2004, 36).  
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Metsäkokemuksessa esteettisiä arvostelmia tehdään havaintojen kautta. Havaitseminen 

perustuu aikaisempiin kokemuksiimme aistittavasta tilanteesta tai kohteesta, sekä myös 

tulevaisuuden odotuksiimme. Havaitsemiseen liittyy käsitteelliset valmiutemme, jotka ovat 

usein tiedostamattomia. Havaitseminen on siis eräällä tavalla opittu asia, skeemojen 

konfiguraation määrittelemä, jolloin havaintokokemusten rikastaminen synnyttää uudistuvia 

esteettisiä malleja, jotka tuottavat ”...malleja havaita, luokitella, ymmärtää ja rakentaa omaa 

ympäristösuhdetta.” Timo Jokela. (1995, 26.)  

Esteettisen ympäristökasvatuksen ja taidekasvatuksen kentät siis kohtaavat. Jokelan mukaan 

taiteen ja ympäristön välisen suhteen voi jakaa esimerkiksi kolmeen luokkaan: 1. Paikkaa 

hallitseva taide (ympäristön valloitus) 2. Paikalle ominainen taide (Ympäristöön sulautuva, 

ominainen), 3. Paikan määrittelemä taide (ympäristön synnyttämää). Ensimmäiseen luokkaan 

kuuluva taide suunnitellaan ateljeessa, lopullista teoksen sijoituspaikkaa kunnioittamatta, eikä 

teos välttämättä viittaa paikkaan mitenkään. Toiseen luokkaan kuuluvassa taiteessa teoksen 

sijoituspaikka otetaan huomioon, siinä teos ja paikka integroituu keskenään. Kolmanteen 

luokkaan kuuluvassa taiteessa teoksen olemassaolon syy lähtee teoksen ympäristöstä. Se 

vaatii sen, että prosessin lähtökohta alkaa ympäristöstä ja sen tarkkailusta ja usein myös 

tutustumista paikan historiaan ja orientoitumista sen menneisyyteen. Taideteoksen ja 

ympäristön välinen suhde ei kuitenkaan täysin määrittele, mistä teos kertoo. Kaikenlainen 

ympäristötaide voi käsitellä mitä tahansa, ottamalla tai ottamatta kantaa vaikkapa ympäristön 

tilanteeseen. (Jokela 1995, 27.) 

Paikalle ominaisen taiteen kautta taidekasvatus kytkeytyy erityisesti ympäristön ja 

ympäristösuhteen arvostuksia ja ekologisia tekoja arvioivaan ympäristökasvatukseen. Paikan 

määrittelemän teoksen tuottaminen on lähellä kokemuksellisen oppimisen mukaista toimintaa 

(mistä kerroin aikaisemmin luvussa 5.2, joka käsittelee ympäristökasvatuksen menetelmiä 

yleisesti). (Jokela 1995, 27-28.) Taideperustaiset oppimiskokemukset, esimerkiksi luonnon 

esteettinen arviointi jättää elämyksenä jälkensä lapsen ja nuoren mieleen. Taidekasvatusta ei 

siis pidä nähdä kulttuuriaktiivisuuden lisäämisenä, vaikka esteettisen kokemuksen taustalla 

vaikuttaisikin vahva kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin vaikutus. Taidekasvatusta tarvitaan 

ympäristökasvatuksessa erityisesti ihmisen inhimillistämiseksi, tuotaessa tunteet ja niistä 

oppiminen tärkeäksi osaksi oppimisprosessissa. (Passoja 2004, 47-48.)   
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Metsä oppimisympäristönä tarjoaa monipuolisen paikan erityisesti ilmiöpohjaiselle 

opetukselle, jota uudessa opetussuunnitelman perusteissa (otetaan käyttöön vuonna 2016) 

peräänkuulutetaan. Ilmiöpohjainen opetus ylittää oppiainerajat ja opetuksen tavat korostavat 

oppilaiden aktivoimista oppijina ja ihmisinä, kun oppijan aktiivista roolia ja oppimisen 

vuorovaikutteisuutta lisätään. (POPS 2014, 31-32.) Uudessa opsissa painotetaan arvoja kuten: 

sivistystä ja tasa-arvoa, demokratiaa, kulttuurista moninaisuutta sekä kestävää kehitystä. 

Oppilaan Yhteistoiminnallinen oppiminen yhdistää tieto- ja viestintätekniikan haltuunottoa 

menetelmissä ja eri ilmiöiden samanaikaista vuorovaikutusta oppimistilanteessa. (POPS 2014, 

29.)  Tällöin oppimista voi harkita siirrettäväksi luokkahuoneesta vaikkapa 

metsäympäristöön, esimerkiksi kuvataiteen ja biologian oppiaineiden teemoja yhdistelemällä. 

 

6.2 Metsän kohtaaminen taiteen avulla – valokuvaus 

 

Valokuvaus esteettisessä havainnoinnissa mahdollistaa ympäristön estetisoimisen 

valokuvaamisen tapahtumassa. Menetelmässä, jossa oma esteettinen arvostelma tehdään 

näkyväksi valokuvan avulla, tutkittu ilmiö vain esitetään, sitä ei sinänsä muokata. Voisikin 

käsittää, että merkityksellisen hetken kuvaaminen on pitkälle dokumentaarista, eikä 

valokuvataidetta, johon liitetään usein kuvan sommittelu ja lavastaminenkin. Valokuva voi 

kuitenkin olla välineenä prosessissa. Silloin tekotapaa, kuten sommittelua, oleellisempaa on 

se, mitä kuvassa on suhteessa ulkopuoliseen ympäristöön. Kuva on tällöin prosessin osa. 

Valokuvaaminen on tällöin tekotapa, ei valokuva taiteena. (Sederholm 2000, 142-144.) 

Valokuvaus innosti juuri siksi tehtävän toiminnallisessa osuudessa: sen avulla voi tehdä kuin 

merkintöjä päiväkirjaan, ottamatta liikaa paineita taiteellisesta ilmaisusta. 

Tekotapana valokuvaamiseen voi liittää muitakin taiteen tekemisen tapoja ja eri elementtejä 

äänestä tekstiin. Tällöin lopputulos on multimodaalinen, jolloin yhdistämällä prosessissa 

erilaisia ilmaisutapoja voidaan kuvata elämän pirstaleista suhteiden verkostoa jäsentävällä 

tavalla eheästi ja yhteneväisin teoksin. (Sederholm 2000, 72). Filosofian tohtori, 

taidekasvatuksen dosentti Helena Sederholm kiteyttää: ”Kokemuksilla ei ole muotoa eikä 

rakennetta; yksi kokemus seuraa toista, usein näennäisen sattumanvaraisesti. Niin kuin 

elämä, taide on prosessi.” (Sederholm 2000, 72). Alkuperäisimmät multimodaaliset teokset 

lienevät kollaaseja, joissa käsiteltävien ilmiöiden rajapinnat liukenevat kuvapinnassa toisiinsa. 



36 

 

Nykyaikana tekniikan avulla voidaan luoda monimediaisia digitaalisia teoksia, yhdistämällä 

kuvaa, ääntä, tekstiä ja tarinaa. (Laitinen 2007, 64). 

Voimauttava valokuva on valokuvaaja, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolaisen 

kehittämä empowerment -käsitteeseen perustuva sosiaalipedagoginen menetelmä, jota 

käytetään yksilöllisen identiteettityön lisäksi yhteisöllisten vuorovaikutussuhteiden 

vahvistamiseen ja toimintatapojen reflektointiin. Se ei ole varsinaisesti valokuvaterapiaa, 

mutta siihenkin sitä voidaan soveltaa. Keskiössä on kuvattavan elämäntarinan, arkielämän ja 

ajankohtaisten teemojen esittäminen. Tärkeintä on kuvattavan itsemäärittely 

valokuvausprosessissa ja tasavertaisuus kuvaajan ja kohteen välillä. (Savolainen 2008.)  

Voimauttavan valokuvan tavoitteena on kuvattavan nähdyksi tuleminen luottamuksellisessa 

kuvaaja-kuvattava -suhteessa. Tarkoituksena on voittaa pelkoja ja tottua jakamattomaan 

läsnäoloon kuvaustilanteessa. Savolaisen Maailman ihanin tyttö -projektissa mukana olleiden 

kymmenen lastenkodeissa varttuneen tytön kuvat ovat omakuvia, jotka kertovat enemmän 

kuin ulkoisen olemuksen. Kuvien ottamiseen ja kuvatuksi tulemisen totuttelemiseen kuluu 

prosessissa paljon aikaa ja kuvia otetaankin paljon. Tavoitteena onkin myös itsensä 

hyväksyminen. (Savolainen 2008.) 

Maailman ihanin tyttö -projektin omakuvat ovat melko symbolisia ja kuvauspaikat 

arkitodellisuudesta poikkeavia, fantasiamaisia sijainteja (Savolainen 2008). Ne eivät ilmennä 

todellisuutta tai kuvattavan olemusta sellaisen kuin se on.  Omakuvalla ja omalla valokuvalla, 

juuri henkilökohtaisten esteettisten arvostelmien esittämisen välineenä on yhteytensä, sillä 

molemmista löytyy kuvaajan tai kuvattavan ääni. Ääni löytyy kuvan tulkinnassa. Tällöin 

tulkitessa sovelletaan biografista lähestymistapaa, jolloin taiteilijan luomistyötä ja prosessia, 

sekä kuvan vastaanottamista leimaa sama tarkoitus. Kuva tulkitaan alitajuisena viestinä, eli 

yksilöpsykologisen näkökulman mukaan tekijä ”maalaa aina omakuvaansa”. Silloin tulkinta 

auttaa ymmärtämään yksittäistä kuvaa syvemmin, vaikkakin erilaisten symbolien 

eritteleminen voi olla hankalaa, mikäli niitä ei varsinaisesti ole valokuvaan erityisesti rajattu, 

muokattu tai lavastettu. (Räsänen 2008, 152-154.) Tätä näkökulmaa hyödynnän 

tarkastellessani nuorten havainnoistaan ottamia valokuvia. Nehän ovat loppujen lopuksi täysin 

nuorten omien arvostusten ja ajatuksien mukaisia representaatioita heidän esteettisistä 

kokemuksistaan.  
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7 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

 

7.1 ArctiChildren -hanke – tausta ja periaatteet 

 

 

ArctiChildren InNet on pohjoisen nuorten psykososiaalista hyvinvointia tukeva monialainen 

hanke. ArctiChildren -osahankkeet ovat olleet käynnissä vuodesta 2002 alkaen, vuoden 2015 

Helmikuuhun asti, tavoitteenaan kehittää uusia työskentelytapoja ja verkossa toimivaa 

sivustoa Barentsin alueen koululaisten psykososiaalisen hyvinvoinnin, sosiaalisen ympäristön 

ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Mukana ovat olleet Barentsin alueen yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut, sekä pilottikouluja neljästä eri maasta (Suomi, Ruotsi, Norja ja 

Venäjä). Lapin ammattikorkeakoulu pitää yllä hankkeeseen liittyvää koululaisille, opettajille 

ja vanhemmille suunnattua nettisivustoa: http://www.arctichildren.fi. Viimeisin, vuosina 

2012-2015 toteutunut ArctiChildren InNet –hanke kehitti muun muassa multimodaalisia 

keinoja sekä sovelluksia edistää ja kartoittaa Barentsin nuorten psykososiaalista hyvinvointia, 

tukea nuorten kulttuuri-identiteettiä sekä vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja henkistä 

hyvinvointia. (ArctiChildren InNet 2012-2014).  

 

Multimodaalisuus moniaistisena ja kehollisena toimintana tarjoaa monipuolisen tavan 

käsitellä nuorten elämismaailmaa vuorovaikutuksellisesti ja sosiaalisesti. Taideperustainen 

toiminta moniaistisena kokonaisuutena perustuu usein multimodaalisuuden periaatteisiin: 

taidetoiminnassa visuaalisuus kietoutuu muihin viestinnän tapoihin, kuten vaikkapa ääneen ja 

tekstiin. (Laitinen 2007, 61-64.)  

 

ArctiChildren InNet -projektissa pyrittiin hyödyntämään aiemmissa ArctiChildren -

hankkeissa kehitettyjä toimintatapoja ja toimintoja, sekä rakentamaan maiden rajat ylittävä 

malli kasvattamaan Barentsin alueen peruskouluikäisten hyvinvointia. Toimintamallin 

teoreettinen tausta kiinnittyy ensisijaisesti voimaantumisen, dialogin, välittämisen, 

kokemuksellisen oppimisen ja sosiaalipedagogiikan käsitteisiin. (ArctiChildren 2002-2006, 

a.) Hankkeen kehittämän verkkoterveyspalvelun ja -materiaalipankin tarkoituksena on toimia 

eri kielillä ja maiden rajat ylittävästi, jolloin koululaiset, opettajat ja vanhemmat voivat jakaa 

ja saada tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. ArctiChildren InNet -projektin 

erityistavoitteena on kehittää uusia voimaannuttavia lähestymistapoja e-terveyteen ja verkko-

http://www.arctichildren.fi/
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oppimiseen yhteistyössä opettajien, oppilaiden, vanhempien sekä tutkijoiden ja sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa. (ArctiChildren 2002-2006, b.) 

 

Oma projektini metsäsuhteen tukemisesta oli osanen ArctiChildren InNet -hanketta. 

Suunnittelin projektissa työpajakokonaisuuksia yhdessä kuvataidekasvatuksen 

opiskelijaryhmän kanssa, johon kuuluimme minä, Laura Leppänen ja Sonja Vuollo os. 

Frimodig. Kaikille yhteisiä teemoja olivat identiteetin, minäkuvan, kulttuuri-identiteetin ja 

psykososiaalisen hyvinvoinnin käsitteet; minun metsäsuhdetta käsittelevissä työpajoissani, 

sekä Leppäsen ja Vuollon identiteettiä sekä minäkuvaa käsittelevässä työpajassa. Tämän 

luvun tekstin olemme osittain tuottaneet yhdessä ja se kuuluu alun perin projektiin sisältyvään 

loppuraporttiin. 

 

Hankkeen tavoitteet ovat myös projektiemme yläkäsitteitä. Tarkoituksenamme oli tutkia, 

kuinka kuvataidekasvatuksen keinoin voidaan vahvistaa ja rakentaa nuorten kokonaisvaltaista 

itsetuntemusta ja identiteettiä, myös kulttuuri- sekä paikallisidentiteettiä. Oma tutkimukseni 

keskittyi metsäsuhteeseen. Tuotin hankkeessa (kuvataide-)opettajalle käytännön 

toimintatapoja positiivisen metsäkokemuksen tarjoamiseksi ja taideperustaisen tulokulman 

nuoren ympäristöherkkyyden lisäämiseksi.  

 

On olennaista tuntea omat taustansa ja oma kulttuurinsa, jotta tietoisuus siitä, kuka on ja mistä 

tulee, voi kehittyä. Itsetuntemus ja oman itsen hyväksyminen ovat avainasioita 

kokonaisvaltaisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin kannalta (Räsänen 2008, 252 - 259). 

Metsäsuhdetyöpajat johdattelivat ympäristön kanssa vuorovaikutukselliseen 

metsäkokemukseen osallistujien omaa minuutta sekä arvoja peilaamalla. Työpajan tavoitteena 

oli auttaa nuoria näkemään itsensä ja minuutensa uudenlaisesta näkökulmasta, toimimaan 

omalähtöisesti metsässä havaintoja tehden. Havainnot metsäympäristössä ovat myös 

havaintoja omata itsestä: miten omat arvot ja asenteet ohjaavat nuoren toimintaa 

työpajatehtävässä. 

Työpajojen avulla koetin herätellä tietoisuutta paikan, kulttuurin ja oman itsen tutkimisen 

merkityksestä laajempaan ymmärrykseen omasta itsestä suhteessa ympäristöön ja sen 

merkitysmaailmaan, eli kasvattaa nuoren tietoisuutta ympäristön aktiivisena toimijana. 
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Tarkoituksena oli luoda tila, jossa kuvataiteen työskentelytapojen avulla osallistujien olisi 

mahdollista huomata, tutkia ja käsitellä näitä ajatuksia. 

 

7.2 Projektin taustalle liittyvä teoria 

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on puhututtanut asiantuntijoita, vanhempia ja kasvattajia viime 

vuosina enenevässä määrin ja koulujen odotetaankin osallistuvan yhä enemmän lasten ja 

nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Oppilaiden psykososiaalista 

hyvinvointia pyritään kehittämään ja pitämään yllä itsemääräämisen, osallisuuden ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksien tukemisen kautta. Jokaisella lapsella tulisi olla tunne 

yhteisöön kuulumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista omassa elämässä ja ympäristössä. 

(Johansen, Kostenius, Ryzhkova & Sohlman 2015, 27-28.) Psykososiaaliset ongelmat; 

masentuneisuus, elämänhallinnan ongelmat ja syrjäytyneisyys, ovat usein lähtöisin selkeän 

kulttuuri-identiteetin puuttumisesta (Hiltunen, Härkönen & Jokela 2015, 436). 

 

”Kulttuuri ja humanismi ovat osa ihmisen kokonaisuutta ja siten myös osa ihmisen terveyden 

kokonaisuutta” (Hyyppä & Liikanen 2005, 4). Ympäröivä kulttuuri ja sen antamat ärsykkeet 

ja merkitykset jättävät jälkiä jo varhaislapsuudessa yksilön aivoihin, eivätkä ne iän myötä 

katoa, vaan tukevat ja ohjaavat yksilön kehitystä aikuiseksi. Erityisesti kiintymyssuhteiden 

luominen lapsuudessa tuottaa aikuisuuteen kyvyn hallita omia tunteita, luottaa omaan itseen ja 

näin ollen löytää elämästä jatkossa pysyviä ja turvallisia kiintymyksen kohteita. (Hyyppä & 

Liikanen 2005, 66.) Itse olen, niin kuin on moni muukin suomalainen, löytänyt kiintymyksen 

kohteen metsäympäristöstä, joka on paikka rauhoittumiselle ja kuten aiemmin kuvailin 

kulttuurisia merkityksenantoja, metsä on myös paikka, joka on minulle kotoinen.  

 

Kokonaisvaltaisesta ihmiskuvasta puhutaan yhä enemmän terveyden ja hyvinvoinnin 

teemojen yhteydessä. Lääketieteellisen tutkimuksen rinnalle halutaan nostaa ihmisen 

yksilöllisyys, sekä henkilökohtaiset tarpeet ja piirteet.  Terveys käsitteenä tarkoittaa nykyisin 

fyysisen, henkisen ja sosiaalisen elämän alueen tasapainoa. (Hyyppä & Liikanen 2005, 4-5.) 

On tunnustettu, että ihmisen terveys ei ole siis pelkkää sairauden puutetta, vaan yksilön 

terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa myös hänen sosiaalisen ympäristönsä hyvinvointi ja 
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myönteiset tunteet ja merkitykset joita yksilö liittää elämismaailmaansa. Luovuus ja kulttuuri 

ovat merkittäviä osa-alueita ihmisen terveyden tukemisessa. Kulttuurisen ja luovan toiminnan 

edistäminen edesauttaa myös inhimillisen ihmiskuvan säilyttämistä terveydenhuollossa ja 

laajemmin yhteiskunnassamme (Hyyppä & Liikanen 2005, 4-5, 13). Taiteella on yksilötasolla 

kyky panna mieli liikkeeseen ja moniaistinen mahdollisuus ilmaista tunteita ja kokemuksia 

johtaa omien tunteiden ja kokemusten kohtaamiseen, sekä itselle tärkeiden merkitysten ja 

arvojen hahmottamiseen omaa elämää varten. (Hyyppä & Liikanen 2005, 131.) Kulttuuri ja 

taide siis tukevat hyvinvointia ja antavat välineitä sen edistämiseen. 

 

ArctiChildren -hankkeissa kuten meidän työpajoissammekin, käsitämme ihmisen 

kokonaisuutena ja että taide tukee ihmisen tasapainoista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Taiteella ja taidelähtöisillä toimintatavoilla voi ilmaista, ymmärtää ja oppia asioita, joiden 

todentaminen on vaikeaa. Tällaisen toiminnan vaikutukset eivät välttämättä synnytä 

silminnähtäviä, laskettavia tai mitattavia tuotteita tai tuloksia. Ei ole siis tarkoitus toimia 

terapeuttina, vaan kasvattajana, joka tarjoaa prosessimaisen ja dynaamisen taidetyöskentelyn 

tavan, jonka avulla nuoren oma tunteiden käsittely voisi edistää liittymistä toisiin, 

ympäristöön ja yhteisöön. (Hyyppä & Liikanen 2005, 131.) 

 

ArctiChildren -hankkeissa ihmisen toimintakyvyn kokonaisvaltaisuus on pyritty ottamaan 

huomioon, kun eri alojen ammattilaiset ovat kehitelleet toimintamalleja koululaisten 

hyvinvoinnin tukemiseksi. Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta on tuonut 

taidekasvatuksellisen näkökulman hankkeisiin mukaan. ArctiChildren InNet- hankkeen 

työpajoissa Torniossa ja Sallassa, sekä opiskelijakollegoideni Laura Leppäsen ja Sonja 

Vuollon identiteettiä tutkivassa työpajassa Talvikissa, oli meidän opiskelijoiden tavoitteena 

kehittää toimintaa koululaisten kulttuurisen identiteetin ja paikkaidentiteetin tukemiseksi 

vuorovaikutuksellisen taiteellisen toiminnan keinoin.  Kulttuuriset tekijät, sosiaalinen pääoma 

ja yhteyden tunne ympärillä oleviin ihmisiin ja ympäristöön ovat hyvinvoinnin ja 

psykofyysisen tasapainon tukemisen kannalta merkittäviä tekijöitä. (Hyyppä & Liikanen  

2005, 7).  

 

”Taiteessa on kyse itsen näkemisestä suhteessa yhteisöön ja ympäristöön.” – Marjo Räsänen 

(2008, 252). Kuvien tekemisen kautta avautuu mahdollisuus tutkia ympäröivää maailmaa ja 

kulttuuria. Samalla tekijä voi tarkastella suhdettaan ympäristöön sekä yhteisöön ja rakentaa 

kuvaa itsestä osana ympäristöä. Yhdessä tai rinnakkain tekemällä erilaiset tavat nähdä ja 
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kokea avautuvat uudella tavalla kuvia tutkimalla ja niistä heränneitä ajatuksia pohtimalla. 

Räsäsen mukaan kuvataidekasvatus on aina samalla identiteettityötä. Itseilmaisu kuvallisessa 

työskentelyssä tuo näkyväksi omaa persoonaa, mikä johtaa itsensä kohtaamiseen. 

Kohtaamiset rakentavat itsetuntoa ja kykyä löytää itsestä erityispiirteitä ja henkilökohtaisia 

voimavaroja sekä kiinnittymispintoja eri kulttuureihin ja niiden traditioihin. (Räsänen 2008, 

252-253.) Hiltusen ja Jokelan (2001) mukaan todellista oppimista syntyy, kun opittavat asiat 

linkittyvät yksilön ja yhteisön elämään sekä koettuihin asioihin, myös kuvataiteessa. Taidetta 

tulisikin opettaa suhteessa muihin kouluaineisiin ja ihmisten elämänkokemuksiin, osana 

sosiaalista ja kulttuurista maailmaa. Tämän takia olisi luontevaa, että taide-, opetus-, terveys- 

ja sosiaalialan asiantuntijat tekisivät yhteistyötä esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa 

työskenneltäessä. (Hiltunen & Jokela 2001, 20.) 

 

Peruskoululaiset elävät maailmassa, jossa Internet ja sosiaalinen media eivät ole ihmisten 

elämässä enää vain yksi ajanviete muiden joukossa, vaan läsnä koko ajan. Aikuisten elämässä 

sosiaalisia suhteita, tapa- ja toimintakulttuuria on luotu perinteisissä paikoissa, kuten 

perheissä, naapurustoissa, työpaikoilla ja harrastuksissa. Lapset ja nuoret luovat siis 

sosiaalista ja kulttuurista maailmaansa digitaalisesti, sillä yhä suurempi osa vapaa-ajasta 

vietetään ensisijaisesti tai toissijaisesti netissä. Suurin osa media- ja tietoteknologiataidoista 

opitaan itse kokeilemalla sekä tekemällä kotona ja koulujen osuus tietotekniikkakouluttajana 

on vasta vähitellen lisääntynyt. Tälle digitaaliselle elämismaailmalle oppimisympäristönä 

ominaista on suunnittelemattomuus, eriytyneisyys, sirpaleisuus ja omien virheiden kautta 

oppiminen. Neurologi Markku Hyyppä (2013) ruotii sosiaalista mediaa kirjoittaessaan 

kulttuurin tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnissa: ”Liittyessään sosiaaliseen mediaan ihminen 

pelkistyy nettisivuille ohjelmoiduksi datasarjaksi, josta inhimillinen herkkyys ja luottamus 

puuttuvat. …Ihmiskuva pinnallistuu, kieli surkastuu ja tosiystävyys korvautuu 

virtuaalikopioilla, vaikka netissä ajatuksiaan ja tunnelmiaan viestivät luulevat solmivansa 

ystäväverkostoja.” (Hyyppä 2013, 65.) 

 

ArctiChildren InNet -hankkeen projektikoordinaattorin Eiri Sohlmanin (2013) mukaan 

koulujen roolina olisikin tukea lapsia ja nuoria itsetuntemuksen ja identiteetin rakentamisessa, 

sekä elämänvalintojen tekemisessä. Samalla olisi tärkeää kannustaa ja luottaa heidän 

kykyynsä tehdä omia päätöksiä elämässään, myös henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja 

terveyteen liittyen. Tähän soveltuu parhaiten osallistaminen ja voimauttaminen, jolloin 
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nuorelle tarjotaan mahdollisuuksia ja tilanteita toimia välittömänä vaikuttajana itselleen 

tärkeissä asioissa. Nuori saa kokemuksia, että hän saa äänensä kuuluviin, mikä johtaa 

voimautumiseen ja toimintakyvyn kehittymiseen. (Sohlman 2013, 19.) Ihminen sosiaalisena 

olentona tarvitsee inhimillistä kanssakäymistä ja ihmisyhteisö perustuu läheisyydelle, 

aitoudelle ja luottamukselle (Hyyppä 2013, 66). Koska sosiaalinen media ja materiaton 

virtuaaliympäristö ovat nähtävästi tulleet jäädäkseen, on kasvattajien tehtävänä mielestäni 

löytää tulevaisuudessa enemmän keinoja käyttää uusia elämisympäristöjä sekä teknologioita 

aidon ja luottamusta herättävän vuorovaikutuksen edistämiseksi. 

 

Amerikkalainen sosiaalista pääomaa tutkineen Robert Putnamin teorian mukaan sivistynyt 

kansalaisyhteiskunta (Civil society) rakentuu kaikkien ihmisten keskinäiselle luottamukselle. 

Luottamus inspiroi tekemään töitä yhteisten päämäärien eteen ja tämän luottamuksen puute 

voi johtaa yksilön vaikeuksiin osallistua yhteisönsä toimintaan. Oletettavasti myös toleranssi 

ja toiseuden ymmärtäminen perustuvat luottamukseen. Yhteiset arvot ja verkostot ylläpitävät 

luottamusta, joka lisää nuorten sosiaalista ja kulttuurista toimintakykyä. Toimiminen 

sosiaalisilla kentillä luo uusia luottamusverkostoja sekä luottamuksenmuotoja, kuten 

yhteisöllisyyttä Internetin sosiaalisissa medioissa. Internet-kulttuureilla, sekä myös 

perinteisemmillä yhteisöillä kuten perheellä ja kollektiivisella yhteisöllä onkin nuorten 

elämässä tärkeä merkitys. (Helve, 2008, 294.) Kulttuurin vaaliminen on siis myös perinteisten 

arvojen ja traditioiden vaalimista, jolloin opetukseen liittyy konservatiivista arvojen 

säilyttämistä. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on myös huolehtimista 

pohjoisesta. Resursseja tarvitaan niiden ihmisten auttamiseen joilla on ongelmia nyt, mutta 

myös ongelmia ehkäisevään työhön. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut osallistuvat lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin kehittämiseen aktiivisesti toimimalla yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa. (ArctiChildren 2002-2006, c.) Hyyppä (2013) toteaa tutkittaneen, että mikäli 

taustakulttuuri kannustaa vuorovaikutukseen, se ilmenee lopulta koko väestön aineettomana 

pääomana, kulttuuripääoma. Kulttuuri ja taide vaikuttavat myönteisesti yksilön tunteisiin ja 

järkeen, eli emootioihin ja kognitioihin. Onkin etuoikeutettua, että saamme Suomessa nauttia 

peruskoulutuksesta, jossa taideaineiden arvo yhä tunnustetaan. Olemme jopa maailmassa 

ensimmäinen maa, jossa käsityöt hyväksyttiin opetussuunnitelmaan. Taito- ja taideaineiden 

http://www.arctichildren.net/ArctiChildren-2002-2006/Project-description
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sekä kulttuurikasvatuksen merkitys ajattelemisen kehittymiselle siis ymmärretään maassamme 

hyvin. (Hyyppä 2013, 53, 67-69.) Hankkeessa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan 

asiantunteva panos taideperustaisten menetelmien käytössä pohjoisen nuorten identiteetin 

tukemiseksi on siis varmasti paikallaan. 

 

 

7.3 Hankkeen osapuolet ja yhteistyökumppanit 

 

 

Opiskelijatyöryhmämme kokoonpano ArctiChildren InNet -projektissa oli Sonja Vuollo os. 

Frimodig, Laura Leppänen, minä; Salla Juvonen sekä Emmi Järvi, joista Vuollo ja Leppänen 

tekevät yhteistä Pro gradu -tutkielmaa ja keräävät projektista aineistoa tutkimukseensa. 

Projektin ohessa keräsin myös itse aineistoa tähän Pro gradu -tutkielmaan. Kaikki neljä myös 

suoritimme ArctiChildren InNet -projektissa yhteisöllisen kuvataidekasvatuksen 

projektiopintojen kurssin. Opiskelijakollegoideni Leppäsen ja Vuollon kanssa suunnittelimme 

yhdessä Tornion työpajojen (16.-18.9.2014) aikataulua, sekä olemme jakaneet yhteistä 

kirjallisuutta ja tutkimuksen lähdeaineistoa luettavaksi. Myös työpajojen yhteisten teemojen, 

yksittäisten tehtävien, materiaalien ja välineiden käyttöä sekä toimivuutta on pohdittu 

yhdessä. Laura Leppänen ja Sonja Vuollo suunnittelivat omat lopulliset työpajojen sisällöt ja 

minä erikseen omani, vaikka työpajoilla olikin yhteisiä käsitteitä ja teemoja. Emmi Järvi toimi 

projektiopintojensa puolesta avustamassa minua Sallatunturin koulussa pienryhmädynamiikan 

luojana Torniosta tutun, mutta uudelleen sovelletun, metsäsuhdetyöpajapäivän aikana. 

  

Lapin yliopiston professori Timo Jokela kommentoi suunnittelemiemme työpajojen 

kehittelyä, sillä hän toimii myös kaikkien kolmen Pro gradu -ohjaajana. Yliopiston lehtori 

Annamari Manninen ja projektikoordinaattori Elina Härkönen toimivat suurena apuna 

projektissa käytännön järjestelyjen ja organisoinnin alueilla, sekä henkisenä tukena meille 

työpajojen suunnittelijoille paikanpäällä Torniossa. Minttu Merivirta Lapin 

ammattikorkeakoulusta ohjasi meitä koko kolmipäiväisen työpajan ajan. Lapin 

ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) on vastuussa hankkeen nettisivuista, joille me opiskelijat 

suunnittelimme tehtäväpaketit työpajojemme sisällöstä. Sallatunturin koulussa pitämäni 

metsätyöpajapäivän yhteyshenkilönä toimi koulun johtaja Outi Kettunen. Talvikin koululta 

yhteyshenkilönä Vuollon ja Leppäsen kanssa toimi Rolf Isaksen. 
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Lapin ammattikorkeakoulun koordinoima hanke on jatkoa aiemmille ArctiChildren -

projekteille. Hankkeen rahoittajana toimii Lapin liitto ja hankkeen hallinto on Lapin 

ammattikorkeakoulun vastuulla. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Eiri Sohlman, 

Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen projektipäällikkö. Lapin korkeakoulukonsernin 

osapuolet projektissa ovat Lapin ammattikorkeakoululta terveys- ja liikunta-ala, liiketalouden 

ala ja tietotekniikan ala, Kemi-Tornion yksikön kulttuuriala ja sosiaali- ja terveysala, sekä 

Lapin yliopiston kasvatustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. 

ArctiChildren -verkostoon kuuluvat partnerit muualta maista on lueteltu alla. (ArctiChildren 

InNet 2012-2014.) 

 

▪ Luulajan teknillinen yliopisto (kasvatustieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos) 

▪ Finnmarkin korkeakoulu (opetusmenetelmien laitos, sosiaalityön laitos) ▪ Murmanskin 

humanistinen yliopisto (sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön laitos) ▪ NArFUn (Arkangel) 

yliopisto (informaatioteknologian laitos) ▪ Lapin ammattikorkeakoulu (terveys- ja liikunta-ala, 

liiketalouden ala, tietotekniikan ala) lisäksi Lapin korkeakoulukonsernin muut partnerit ovat  

▪ Kemi-Tornion  Lapin ammattikorkeakoulun yksikkö (sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala) 

▪ Lapin yliopisto (kasvatustieteiden tiedekunta, taiteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden 

tiedekunta). ▪ Jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta maasta on mukana kolme eri kulttuureista 

ja ympäristöistä olevaa pilottikoulua (maalais-/kaupunkiympäristö, saamelais- ja peruskoulu). 

(ArctiChildren InNet 2012-2014.) 

 

7.4 Barentsin alueesta 

 

Hankkeen kohteena on aiemmin mainitun Barentsin alueen koulujen hyvinvointi. Barentsin 

alueen muodostavat maa-alueet Barentsinmeren ympärillä, sekä Pohjoiskalotissa. Alueen nimi 

vakiinnutettiin kansainvälisen yhteistyön nimissä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Nimi on 

poliittinen, mutta alueen väestöä ja ympäristöjä yhdistää myös arktisuus. Barentsin alue 

ulottuu lännestä Norjan Nordlandista itään Novaja Zemljaan ja Uralvuoristoon ja etelään 

Pohjanlahteen asti, sekä Laatokkaan ja Äänisjärveen. (Barentsinfo 2015.) 
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Barentsin alueen ihmisten elinolosuhteet ovat pohjoisen haja-asutulle alueelle tyypilliset: 

kulkuyhteydet ja välimatkat ovat pitkiä ja palvelut keskitetty kauas, tai palveluja on niukasti 

verrattuna tiheämmin asuttuihin keskuksiin. Koko arktisen alueen ihmisistä noin 10 % kuuluu 

alkuperäiskansoihin. Väestö kokonaisuudessaan jakaantuu kahdeksan valtion kesken; Kanada, 

Yhdysvallat, Venäjä, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti, joista Venäjä, Suomi, Norja ja 

Ruotsi kuuluen Barentsin alueeseen asuttavat noin 5,23 miljoonaa asukasta. Arktinen alue on 

monipuolinen kasvillisuudeltaan ja luonnonolosuhteiltaan, siksi alueen voi käsittää 

maantieteellisesti useasta näkökulmasta. Arktinen maisema voi muodostua vaikkapa aavoista 

lumikentistä, metsävyöhykkeeltään boreaalisesta metsäkasvillisuudesta tai tundrasta, jäisistä 

merialueista tai korkeista vuorenhuipuista. Alueen alkuperäiskansoja ja muita asukkaita 

yhdistää kuitenkin sopeutuminen vaihtelevaan valonmäärään ja äärimmäisiin 

luonnonolosuhteisiin. (Barentsinfo 2015.) 

 

Lappilaisten koulujen oppilaiden hyvinvointi on esimerkiksi kouluterveyskyselyjen 

perusteella osittain parantunut, osittain pysynyt samana 2000-luvulta 2010-luvulle. Erityisesti 

masentuneisuus on pysynyt yleisenä nuorten keskuudessa, niin kuin monet sosiaaliset 

ongelmat, kuten koulukiusaaminen ja sosiaalisen toimintakyvyn alenema on vain hieman 

kehittynyt parempaan päin. Niin lappilaisten kuin koko maan nuorten lisääntyvä lihavuus ja 

epäterveelliset elämäntavat, kuten yövalvominen, päihteiden käyttö ja nettiriippuvuus 

huolestuttavat kasvattajia yhä enemmän. Osa syy kerääntyviin psykososiaalisiin ongelmiin 

pohjoisilla alueilla on palvelujen riittämättömyys. (Sohlman 2013, 13-14.) 

Ennaltaehkäiseminen ja puuttuminen orastaviin ongelmiin on tärkeintä psykososiaalisten 

ongelmien ratkaisemisessa. Ennakointi on myös ArctiChildren -hankkeen yksi kulmakivi.  

 

Barentsin alueella on asukkaita monesta eri kulttuurista ja kieliryhmästä. Koska eräänä 

projektin tarkoituksena on edistää Barentsin alueen lasten psykososiaalista hyvinvointia, on 

yksi tapa toimia projektissa nuorten kulttuuri-identiteetin vahvistamisen eteen ja toisaalta 

lisäämällä vuorovaikutusta ja ymmärrystä eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä. ArctiChildren 

InNet -hankkeessa kuvataidekasvatuksen opiskelijoina ja asiantuntijoina kehitimme näitä osa-

alueita, käyttäen hyödyksi kuvataidekasvatuksen keinoja psykososiaalisen työn välineenä. 
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8 TOIMINTATUTKIMUS POHJOISEN NUORTEN 

METSÄSUHTEESTA 

 

8.1 Toimintatutkimus lähestymistapana 

 

ArctiChildren -hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolisesti erilaisia toimintoja Barentsin 

alueen lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja kartoittamiseksi. Hanke 

itsessään perustuu erilaisten toimintojen luomiseen ja niiden tutkimiseen. Toimintatutkimus 

oli menetelmänä luonnollinen valinta ryhtyessäni mukaan hankkeen toimintaan 

projektiopintojeni kautta. Toimintatutkimus on eräs tutkimuksen muoto, jonka tavoitteena on 

saada aikaan muutoksia sosiaalisissa toiminnoissa, esimerkiksi lisätä osallistumista 

yhteisötoimintaan ja myös tutkia näitä muutoksia. Se ei varsinaisesti ole tutkimusmetodi, vaan 

lähestymistapa, jonka intressinä on yhteiskunnan toimintojen aktiivinen muuttaminen, eli 

erilaisten sosiaalisten innovaatioiden tuottaminen yhteistyössä eri yhteiskunnallisten 

toimijoiden kanssa. (Jyrkämä 2015.) Hankkeen kautta pohjoiset koulut ja opettajat, sekä 

oppilaiden vanhemmat saavat käyttöönsä uusia tapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

tukemiseksi. Toimintatutkimuksen toimijoita ovat siis kaikki käytännöissä mukana olevat 

ihmiset, jotka ovat osallisia toiminnoissa (Jyrkämä 2015). 

Toimintatutkimuksessa teoriaa ja käytäntöä ei eroteta täydellisesti toisistaan, vaan ne ovat 

ikään kuin saman asian eri puolia. Teoria on siis sisällä käytännöissä, ja toisin päin. Tämä 

ajatus nousee siitä, että ihmisen toimintaan liittyy olennaisesti teoriaa, sillä ihmisen toiminta 

on lajityypilleen ominaisesti ajattelun ohjaamaa, tajunnallista, toisin kuin monen muun 

eläimen. Toimintaan liittyvä tieto on kuitenkin luonteeltaan piilevää, tietämistä jota ei voi 

kielellisesti ilmaista. Toimintatutkimuksen eräs tarkoitus on nostaa tämä ”hiljainen tieto” 

tietoisen ja diskursiivisen harkinnan tasolle. (Heikkinen 2001, 171.) Alitajuinen, hiljainen 

tieto tarkoittaa motiiveja ja emootioita toiminnan taustalla. Praktinen tieto on itsestään selvää 

tietoa, tapoja ja rutiineja toiminnassa. Diskursiivisella tiedolla tarkoitetaan ilmaistavissa 

olevaa tietoa, ”tietoista” tietoa. (Jyrkämä 2015.)  

Toimintatutkimus on lähtökohdaltaan reflektoivaa. Sen avulla päästään uudenlaiseen 

toiminnan ymmärtämiseen ja kehittämään toimintaa edelleen. Käytännöt otetaan tietoisen 
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harkinnan sekä tarkastelun kohteeksi ja pohditaan, millaisia päämääriä toiminta palvelee. 

Esimerkiksi vanhat rutiinit vaikkapa koulun toiminnassa voivat toimia koulun 

tarkoituksellista päämäärää vastaan ja näitä vakiintuneista käytäntöjä tarkastellaan uudessa 

valossa toiminnan muuttamiseksi. Reflektion keskeisyys ilmenee siten että 

”…toimintatutkimusta hahmotellaan reflektiivisenä kehänä, jossa toiminta, sen havainnointi, 

reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan.” (Heikkinen 2001, 175-176.)  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Kuvainnollisesti reflektiivinen kehä muuttuu ajassa eteneväksi spiraaliksi, kun syklejä on 

tarpeeksi (ks. kuvio1). Toiminta siis kehittyy sitä mukaa, kun tutkija kehittää toimintaa 

edelleen. Pitää kuitenkin muistaa, ettei toiminta kehity yhtä kaavamaisesti kuin kuvaajassa, 

vaan koska tutkimus on prosessimaista, uusia suunnanavauksia, eli uusia tutkimustehtäviä, 

voi nousta esiin toimintatutkimuksen edetessä. Uusia suunnannäyttäjä -ongelmia ei 

alkuperäisessä projektissa välttämättä tule huomattua. (Jyrkämä 2015.) 

Toimintatutkimusta sanotaan usein arvosidonnaiseksi tai subjektiiviseski lähestymistavaksi, 

sillä tutkija on toiminnoissa toimiva subjekti, joka tulkitsee tilanteita omasta näkökulmastaan. 

Tutkija on siis mukana yhteisössä, tehden aloitteita ja vaikuttaen niin kohdeyhteisöön. 

Muutokseen tähtäävää väliintuloa kutsutaan muutosinterventioksi. Tutkija tunnustaa 

toimintatutkimuksessa, että saavutettava tieto on tulkinta tietystä näkökulmasta. Työssä 

otetaan kuitenkin huomioon kaikki mukana olevat toimijat sekä heidän taustansa ja tutkimus 

tehdään itsen ja yhteisön kautta. (Heikkinen 2001, 179.) Oma tapani tulkita ja reflektoida 

Kuvio 1: Toimintatutkimuksen 

reflektiivinen kehä. 
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työpajan toimintaa lähtee kokonaisprosessin toimivuuden ja sen pohtimisesta, mitkä motiivit 

ohjaavat toimintaa.  

Tutkijan on oltava avoin ja tuotava esiin myös epäonnistumiset. Siten toiminta voi edelleen 

kehittyä. Mitkään tiedonhankinnan tavat tai käsittelymenetelmät eivät kuitenkaan voi tuottaa 

totuutta. Kyse on aina luotettavuudesta, sillä jotkin menetelmät ovat tietyissä 

tutkimuskysymyksissä luotettavampia kuin toiset. Toimintatutkimuksen erityisenä tavoitteena 

on yleensä muutosprosessi, uusi käytäntö, ei niinkään uusi tieto ja keskeinen huomio on 

yhteisössä sekä toimijoiden toimintasuhteessa. Muuttuneen käytännön edellytyksiin kuuluu 

kaikkien toimijoiden tietojen, taitojen, ymmärryksen ja asenteiden kehittyminen. (Leino 1996, 

87.) 

Yhteisön muuttunut käytäntö vaatii yleensä osallistujien vapautumista joistakin ehdottomilta 

tuntuneista ajattelu- tai toimintatavoista. Muutos vaatii siis emansipoitumista, eli yhteisön 

jäsenet joutuvat etsimään uutta arvopohjaa toimintojensa taustalle, asennoitumaan 

aikaisempaan toimintaa kriittisesti ja kokeilemaan uusia ideoita toimiviksi käytännöiksi. 

(Leino 1996, 87-88). Timo Jokela, Mirja Hiltunen ja Elina Härkönen (2015) korostavat 

kuitenkin, että esimerkiksi taiteellista toimintatutkimusta tekevän tutkijan tulee esimerkiksi 

pohjoisen syrjäisillä seuduilla ottaa huomioon yhteisön sosiokulttuurinen erityisyys. Tutkijan 

pitää pohtia kriittisesti, onko hän tekemässä muutosta yhteisöön vai yhteisössä, yhteisön 

kulttuurinen aspekti tiedostaen. (Hiltunen et al. 2015, 438.) Toimintatutkija ottaa siis aina 

eettisen näkökulman vakavasti huomioon. 

Muutosprosessi on hidas, vuosiakin kestävä, mutta toimintatutkimuksen arvo piilee myös sen 

vaikutuksessa kasvatuskäytänteille ja osallistujien tietojen ja taitojen kehitykselle (Leino 

1996, 87-88). Jälkeenpäin olenkin huomannut, kuinka teorian ja käytännön sulautuminen 

yhteen on tuottanut laajaa tietoa ainakin itselleni työpajojen vetäjänä, toimintatutkijana ja 

kasvattajana. Opettajan reflektiivistä asennoitumista omaa opetusta ja opetuskäytänteitä 

kohtaan peräänkuulutetaankin tulevaisuudessa yhä enemmän, kun oppiminen muuttuu 

yhteistoiminnallisemmaksi ja ilmiöpohjaiseksi (Laukkanen 2015, 15). 
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8.2 Aineistonkeruu – Työpajoista aineisto tutkimukselle 

 

Keräsin tutkimusaineistoni pääasiassa havainnoimalla ja tekemällä havainnoista 

muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaani. Lisäksi aineistona toimivat työpajojen tehtäviä 

tehneiden nuorten erilliset valokuvat, digitaaliset tarinat, valokuvakollaasit, tehtävien 

tekstiosiot ja Sallatunturin koulusta jälkeenpäin keräämäni kyselylomakkeet liittyen 

metsäteemapäivän toimintaan. Tieteellinen havainnointi on tarkkailua, ei vain näkemistä. 

Monilla tieteenaloilla on usein omat havainnointimenetelmänsä, mutta havainnointia on aina 

pidetty tieteiden yhteisenä sekä välttämättömänä perusmenetelmänä. Sen etu on, että saadaan 

välitöntä informaatiota esimerkiksi ryhmän käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. 

Menetelmää on kuitenkin kritisoitu siksi, että havainnoija voi häiritä tutkimustilannetta. 

Tällöin ryhmä ei toimi normaalisti ja toisaalta haittana pidetään myös sitä, että tutkija saattaa 

sitoutua emotionaalisesti tutkittavaan ryhmään. (Hirsjärvi 2007, 207-209.) 

Toimintatutkimuksessa osallistuva havainnoija kuitenkin osittain osallistuu toimintaan, tehden 

samalla havaintoja toiminnan sisällä. Mikäli käsitetään niin, että osallistuja on havainnoija, on 

tutkimustilanteessa hyvä tehdä osallistujille selväksi, että tutkija havainnoi esimerkiksi 

työpajan toimintaa, välillä tehden tutkittavilleen lisäksi kysymyksiä. (Hirsjärvi 2007, 211-

212.) Ainakin omissa työpajoissani minulla oli selkeä rooli ohjaajana, jolloin havainnoiminen 

oli suhteellisen vaivatonta ja luontevaa ohjaamisen ohessa. Toimintatutkija pääseekin usein 

havainnoitavan ryhmän yhdeksi jäseneksi hyvin helposti, koska ”…tutkija pyrkii jakamaan 

elämänkokemuksia ryhmän jäsenten kanssa, ”astuu heidän kulttuuriseen ja symboliseen 

maailmaansa”, heidän kielenkäyttöönsä jne.” (Hirsjärvi 2007, 211). 

Aineistonani tutkimuspäiväkirja on täysin strukturoimaton ja sisältää havaintomuistiinpanoja 

ja kommentteja erilaisista tilanteista. Päiväkirjaan olen myös kirjannut ylös työpajan kulun. 

Päiväkirjan tekstien analysoiminen on tutkimustarkoituksiin vaativa tehtävä (Hirsjärvi 2007, 

214). 

Laadullisen aineiston tavallisimpia analyysimentemiä ovat teemoittelu, tyypittely, 

sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. Kun aineistoa kerätään monissa 

vaiheissa ja monilla eri menetelmillä, kuten haastatellen ja havainnoiden, analyysiä ei tehdä 
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ainoastaan yhdessä tutkimusprosessin vaiheessa, vaan pitkin tutkimuksen etenemistä. 

Aineistoa analysoidaan ja kerätään osittain samanaikaisesti. (Hirsjärvi 2007, 218-219.) 

Työpajojen aikana kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani mielestäni olennaisia havaintoja ylös ja olen 

analysoinut työpajojen toimintaa pitkin tutkimuksen etenemistä. Työpajan kuvauksessa 

kuvailen prosessin ja työpaja-päivien etenemisen pohtien hieman onnistumisia ja 

epäonnistumisia. Sitten käsittelen nuorten teoksia; digitaalisia tarinoita ja valokuvakollaaseja. 

Lopuksi analysoin koko prosessia, kuinka se eteni ja mitä erityishuomioita prosessista nousi 

pintaan. 

On mielestäni luontevaa tehdä aluksi läpinäkyväksi toiminta ja sen jälkeen toiminnan takana 

vaikuttavat motivaatiot sekä emootiot. Analyysini etenee siis kovin lineaarisesti; kuvaaminen, 

luokitteleminen, yhdistäminen -> selitys (Hirsjärvi 2007, 218). Menetelmänä olen käyttänyt 

teemoittelua. Teemoittelun lähtökohtana on esiymmärrys tutkimuksen taustateoriasta. 

(Rantala 2015). Olen suunnitellut työpajojen tehtäväkokonaisuudet nimenomaan esteettiseen 

havainnointiin perustuvan filosofisen teorian kautta ja ympäristökasvatuksen teorian avulla. 

Teemoittelu alkoi tutkimuksen keskeisten teemojen nimeämisellä ja eteni teemojen 

tarkempaan rajaamiseen lähempää tarkastelua varten. Teemoista käsittelen niitä, jotka 

nousevat analyysissä esille eniten. (Rantala 2015.) 

Teemoittelun avulla nostan tärkeimmät huomiot esiin toiminnan onnistumisista ja 

epäonnistumisista, analysoiden nuorten teoksia sisällöllisesti, miten esteettisten arvostelmien 

visualisointi näyttäytyy ja mitä motivaatioita arvostelmien taustalla oli. Prosessissa arvioin 

ryhmän toimintaa, yleisilmapiiriä ja tehtäväosioiden onnistumista. Näin yritän vastata 

kysymykseen, toimiiko suunnittelemani toiminta nuorten metsäsuhteen rakentamiseksi. 

Nostan myös analyysitekstissäni esiin sitaatteja; nuorten teoksiin sisältyviä sanallistettuja 

osioita ja kyselytutkimuksesta nousseita huomioita. Ne kertovat aineistosta ja herättävät 

luottamusta aineistoon. (Rantala 2015).  Sitaatit luovat kuin rungon analyysille jota täydennän 

havaintotekstillä (Grönfors 2001, 129). Lisäksi analyysitekstin seassa on itse ottamiani 

valokuvia työpajoista. 

Analyysini on omaa tulkintaani ja tulkintaan liittyy myös tutkijan omien asenteiden ja 

oletusten arviointi. Sisäinen tulkintani tapahtumista, toiminnasta ja nuorten teoksista on 

hermeneuttista analyysiä, joka johtaa tutkijan sisäisen ymmärryksen syvenemiseen 
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vaiheittaisesti. (Jyrkämä 2015). Vaiheittainen ymmärryksen kasvaminen on näyttäytynyt 

itselleni siinä, että tutkimuksen luonne ja päämäärä on hahmottunut minulle pikku hiljaa, niin 

kuin toimintatutkimuksessa usein tutkijalle käy (Heikkinen 2001, 178). 

 

8.3 Esteettisen metsäkokemuksen sovellus 

 

Työpajani toiminnan sisältö perustui sellaisen taidetoiminnan kehittelyyn, jonka avulla 

kasvattaja voi tukea ja auttaa nuorta metsäsuhteensa rakentamisessa. Suunnitellessani 

toimintoja, avasin teoriaa metsäsuhteen rakentumisen taustalla: ihmisen ja ympäristön suhde 

rakentuu kokemuksellisessa toiminnassa, havainnoinnin ja havainnon sisäisen työstämisen ja 

arvioinnin kautta. Käsitys on lähellä kokemuksellisen oppimisen teoriaa. Ympäristösuhteen 

rakentamisen keskiössä on lapsen ja nuoren omalähtöinen toimiminen ja havainnoiminen 

ympäristössä, jolloin lapsen ympäristökompetenssi, eli -herkkyys kasvaa. Tämä edistää myös 

lapsen kasvamista oman ympäristönsä ja yhteisönsä aktiiviseksi toimijaksi, sekä auttaa omaan 

kulttuuriin kytkeytymistä. (esim. Kyttä 1995, 139-140.) Työpajatoiminnoissa nuoret saavat 

melko omalähtöisesti tutkia ympäristöään havaintoja tehden, mieli vapaasti liikkuen. 

Ainoastaan valmiiksi annetut määreet valokuvata tiettyjä arvomerkityksiä metsäluonnosta 

peilaten ohjasivat nuorten valokuvaustoimintaa.  

Valokuvausta ohjasi siis valmiiksi antamani aiheet, joiden mukaan nuoret valokuvasivat 

metsässä eri kohteita. Valitsin muutamia adjektiiveja, jotka ohjasivat vapaaseen esteettiseen 

havainnointiin. Tornion työpajassa määreet olivat ottaa kuva: ”jostakin 1. kauniista, 2. 

merkityksellisestä, 3. oudosta, 4. tutusta ja 5. napata metsäselfie, kuva, jossa ilmennetään 

jotenkin omaa itseä metsässä”. Lisäksi kehotin ottamaan vapaasti valokuvia, vaikkapa 

dokumentaarisin ottein. Tornion työpajassa annoin osallistujille myös äänittimet mukaan 

metsään, jotta he saivat halutessaan tallentaa kuulemiaan havaintoja. Äänet liitettiin osaksi 

digitaalista tarinaa myöhemmin tietokonetyöskentelyvaiheessa videoeditointiohjelmalla. 

Sallan työpajapäivänä metsässä tuli ottaa kuva jostakin 1. kauniista 2. pienestä, 3. tärkeästä, 

4. tekstuurista/pinnasta, 5. oudosta, 6. tutusta, 7. ja kuvata metsäselfie. Lisäksi sai taas kuvata 

muitakin havaintoja. Määreet muuttuivat hiukan Tornion työpajoista ja tekstuurin tai pinnan 
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kuvaaminen tuli mukaan ja kehotin tunnustelemaan käsin erilaisia pintoja metsässä, 

tuntoaistin mukaan tuomiseksi kokemukseen. Lopputuloksena ei Sallan työpajapäivänä tehty 

videomaista digitaalista tarinaa, vaan yhdistettiin valokuvat kollaasiksi. Tällöin päivä saatiin 

käytettyä tehokkaasti ja mahdollisilta suuremmilta tietoteknisiltä ongelmilta vältyttiin. 

Valitsin valokuvauksen tärkeimmäksi kuvallisen työskentelyn tavaksi, sillä sen avulla nuorten 

on helppo visualisoida arvomerkityksiä metsässä, niin kuin ne heille näyttäytyvät (Sederholm 

2000, 142-144). Multimodaalisuus tarjoaa moniaistisen tavan käsitellä metsäsuhdetta 

(Laitinen 2007, 61-64), ja aistien kautta havainnoiminen auttaa käsittelemään tunneperäisiä 

motiiveja esteettisten arvostelmien takana (Nordström 2004, 121-122). Tornion työpajassa 

teimme nuorten kanssa omat digitaaliset tarinat, yhdistämällä teoksessa valokuvat, äänitettyjä 

ääniä, mahdollisesti puhetta ja tekstiä. Sallan työpajassa teimme valokuvakollaasit, joihin 

lisäsimme tekstiä lehtirunon muodossa. Metsäruno syntyi tavallisia aikakauslehtiä selaamalla, 

valitsemalla mikä tahansa artikkeli ja poimimalla artikkelista sopivia sanoja tai lauseita 

runomuotoon, kieliasuun pahemmin koskematta. Lopputuloksena oli metsäruno, joka saattoi 

syntyä vaikkapa artikkelista, joka käsitteli omakotitaloasumista. 

Toiminnan tarkoitus oli auttaa nuorta peilaamaan omaa itseään ja identiteettiään metsän 

merkitysten kautta. Alkuperäinen suunnitelmani olikin liittää metsässä otettujen kuvien teema 

lopulta omakuvaan, mikä ei kaukana olekaan. Omakuva-teema jäi kuitenkin taka-alalle sen 

muotokuva-assosiaation takia.  

Merkitysten etsiminen metsästä liittyy vahvasti tunteisiin ja oman ympäristösuhteen 

arviointiin (ks. Passoja 2004, 47-48). Metsässä olemisen ja toimimisen suunnittelin hyvin 

vapaaksi ja toivoin metsäympäristön olevan nuorille inspiroiva oppimisympäristö. Metsässä 

esteettisen havainnoinnin visualisointi tapahtui pääosin kameran avulla, vaikka ympäristön 

kokonaisvaltainen havainnointi tapahtuukin kaikin aistein kokemuksellisesti. Valokuvaus 

sopii menetelmään paremmin siksi, että esimerkiksi videokameraa käytettäessä katsottaisiin 

ehkä jatkuvasti linssin läpi ja käveltäisiin videokamera silmällä. Valokuvaamalla havainnon ja 

sen hetken voi tallentaa juuri sellaisena, kuin se kokijalle näyttäytyy. Tärkeintä metsässä 

valokuvaamisessa on kuitenkin havainnoimisen prosessi, kun nuoret tutkivat ympäristöä ja 

etsivät merkityksellisiä kohteita. 
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Metsässä toimiessa oli tärkeää, että nuoret saivat tilaa ja rauhaa, myös aikaa kokemiseen. 

Siksi tehtävän määreet olivat suhteellisen väljät, ettei nuorten tarvitsisi juosta metsässä kyljet 

vaahdossa tehtävää suorittaen. Suorittaminen kun ei kuulu positiiviseen metsäkokemukseen, 

vaan tarkoituksena olikin tarjota positiivinen metsäkokemus, jossa nuoret saisivat myönteisen 

olemisen kokemuksia. (Salonen 2010, 51-54.) Tehtävän esteettiseen havainnointiin 

perustuvan toiminnan myötä, kutsun tehtävää esteettisen metsäkokemuksen sovellukseksi. 

Työpajakokonaisuuteen kuuluu myös siis sanallistaminen, joko digitaalisen tarinan selittävänä 

kertomuksena valokuvalähtöisesti, tai kuten Sallan työpajassa, lehtirunon kautta. Lehtiruno 

avasi nuorille metsän merkityksiä yleisesti ja he saivat liittää tekstin valokuvakollaasiinsa, 

mikäli runo miellytti heitä. Tornion työpajassa sai myös piirtää ja kirjoittaa metsään liittyvistä 

merkityksistä. Kirjoitukset ja piirustukset sai halutessaan myös liittää lopulliseen teokseen.   

 

8.4 Metsäsuhdetyöpajat Torniossa ja Sallassa 

 

8.4.1 Tornion työpajakuvaus  

 

Tornion työpajojen suunnittelu oli opiskelutyöryhmämme osalta ensin hiukan sekavaa. 

Hankkeeseen mukaan tultuamme, olimme yhteispalavereissa orientoituneet vetämään 

työpajoja ensisijaisesti pilottikouluilla hankkeen kohdemaissa, Leppänen ja Vuollo Norjan 

vesisaaressa (Vadsø) ja minä Sallassa. Vesisaaren toiminta kuitenkin lopulta peruuntui ja 

Sallan työpajapäivä sai odottaa, kun suunnitteluprosessimme venyi pitkälle kevääseen. 

Kevään 2014 ja erityisesti loppukesän aikana meille selkiytyi, että pitäisimme syyskuussa 

Tornion kansainvälisessä työpajakokonaisuudessa työpajamme moninaiselle 

osallistujajoukolle. Viestintä toimi sen verran takkuilevasti, varsinkin kun me opiskelijat 

olimme kesällä omilla kotipaikkakunnillamme, että valmistautuminen työpajojen ohjaamiseen 

jäi hieman vaillinaiseksi. Itse ainakin olisin voinut valmistautua paljon paremmin. Tornioon 

kuitenkin mentiin, saimme vuokra-auton käyttöömme ja minä ja Vuollo ajoimme 

Rovaniemeltä Tornioon 15.9.2015. Leppänen saapui junalla ja yliopiston henkilökunnasta 

Manninen ja Härkönen myöhemmin seuraavana päivänä. 
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Tornion työpajani lähtökohtana oli digitaalinen tarina, joka rakentuisi osallistujaoppilaiden 

ottamista valokuvista, äänitteistä sekä tekstistä. Multimodaalinen kokonaisuus olisi siis 

yhdistelmä erilaisia ilmaisukeinoja ja tehtävä digitaalisen tarinankerronnan muodossa 

mahdollistaisikin ympäristön moniaistisen kokemisen erinomaisesti. Koko kolmipäiväinen 

työpajojen kokonaisuus kantoi nimeä ”How do I produce digital material with my pupils?” 

Työpajakokonaisuus kesti 16.-18.9.2015 välisen ajan ja sijaitsi Torniossa, Lapin 

ammattikorkeakoulun tiloissa ja osa työpajani toiminnoista sijaitsi Ruotsin puolella Riekkolan 

ulkoilualueella. Osallistujia olivat opettajat ja tutkijat sekä pilottikoulujen oppilaat neljästä eri 

maasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.  

Tornion kokoontuminen aloitettiin yhteisellä tervetuliaisvastaanotolla, esittelyillä ja 

kahvittelua. Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat järjestivät pitkin 

aloituspäivää yhteistä ohjelmaa leikin ja pelien muodossa. Sillä oli merkitystä 

osallistujajoukon ryhmäytymisessä ja rennon tunnelman luomisessa. Ensimmäisenä päivänä 

joukko jaettiin kolmeen työpajaan, Lapin AMKin opettajan Timo Puukon ”How to 

audiovisualize your teaching” -Video workshop based on storytelling -työpajaan, Laura 

Leppäsen ja Sonja Vuollon ”From a Selfie to mapping Northern identity” -Self-portrait 

workshop  -työpajaan ja minun ”From outside to inside” -Workshop on environmental art 

and place relation -metsäsuhdetyöpajaan.  

Osallistujat oli alun perin tarkoitus jakaa tasaisesti kolmeen eri työpajaan niin, että 

työpajoihin osallistuisi niin tutkijoita ja opettajia, kuin oppilaitakin, mutta kävikin niin, että 

Timo Puukon työpajaan, jonka sisältö oli suunnattu opettajille (mediavälineet ja median 

käyttö opetuksessa), otettiin viime hetkellä oppilaita enemmän kuin piti. Luultavasti niin kävi 

vain siksi, että järjestäjät eivät määränneet osallistujia työpajoihin, vaan antoivat näiden 

viitaten valita itseään kiinnostavan työpajan. Omaan työpajaani oli useitakin kiinnostuneita 

tulijoita ja lopulta ryhmässäni oli kaksi opettajaa ja neljä oppilasta, joista kuitenkin yksi 

opettaja-oppilas –pari joutui lähtemään kesken toisen työpajapäivän. Leppäsen ja Vuollon 

omakuva-työpajaan osallistui neljä oppilasta, kehotuksista huolimatta tutkijat eivät 

osallistuneet ollenkaan työpajoihimme. 

 

Ensimmäisenä työpajapäivänä toimimme opiskelijaryhmämme kanssa yhdessä ja teimme 

oppilasosallistujien kanssa kuvia toisistamme ikkunoiden läpi piirtoheitinkalvoille tusseilla, 
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pareja ja ilmeitä vaihdellen. Tarkoituksena oli ryhmäyttää eri maista ja kulttuureista tulevat 

oppilaat, sekä sekoittaa tutkija –opettaja –oppilas -rooleja. Koska opettajat ja tutkijat eivät 

osallistuneet, ryhmä koostui yhtä opettajaa lukuun ottamatta nuorista. Tekniset vaikeudet 

haastoivat meitä työpajan alussa, kun videotykki ei toiminut, mutta tästä huolimatta itse 

työskentely sujui. Piirtäminen oli leppoisaa ja kaikki heittäytyivät lopulta mukaan 

osaamistasosta välittämättä. Piirtäminen ja mallina oleminen onnistui vaikka yhteinen kieli oli 

välillä hankala löytää, joten osallistujilla oli tämän työvaiheen aikana myös aikaa tarkkailla 

ryhmää ja toisia, sekä sopeutua tilanteeseen ilman, että heidän olisi pitänyt esiintyä koko 

ryhmän edessä. Lopulta koko ryhmä jaettiin Leppäsen ja Vuollon, sekä minun työpajoihin. 

Illalla kaikki työpajakokonaisuuteen osallistujat kokoontuivat yhdessä Kukkolaforsen -

ravintolassa Ruotsissa illalliselle. Illallisella Joukko lähentyi entisestään ja eri maiden 

osallistujat esittivät ex tempore erilaisia ohjelmanumeroita baletista ja kansantanssista lauluun 

ruokasalin etuosassa. Erityisen innokkaita esiintyjiä olivat venäläisvieraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpajani ensimmäisen päivän aamuna metsäretkelle lähtiessä Elina Härkönen toimi 

suunnistajana kohti Riekkolan metsäistä ulkoilualuetta Haaparannan puolella. Minä, Minttu 

Merivirta, Härkönen, suomalainen ja ruotsalainen tyttöoppilas (sekä opettaja), norjalainen 

poikaoppilas sekä venäläinen tyttöoppilaan ja opettajan pari nousimme minibussin kyytiin ja 

ajelimme lyhyen matkan kaupunkien läpi Haaparannan laidalle. Perille pääsy oli hieman 

mutkikasta mutta loppujen lopuksi metsäalue soveltui erinomaisesti työpajaan: alueella oli 

Kuva 1: Osallistujat piirsivät 

toistensa kasvokuvia lasin läpi 

piirtoheitinkalvolle. Alkutehtävä 

ryhmäytti oppilaita ja poisti 

turhia jännitteitä. (Kuva: Salla 

Juvonen) 
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melkein mahdotonta eksyä, metsäluontoa oli monipuolisesti ja olosuhteet säätä myöten olivat 

sopivat. Ilma oli raikas, kirkas ja syksyinen. 

 

Aikaa metsässä työskentelyyn ei kuitenkaan ollut paljoa, sillä lounastauon aika oli tarkasti 

määritelty ja paikasta toiseen siirtymiseen minibussikyydityksellä meni aikaa. Lopulta 

metsässä valokuvaamiseen jäi aikaa korkeintaan puolentoista tunnin verran. Kokoonnuimme 

metsäalueen laidalle ja jaoin oppilaat niin, että kaksi oppilasta kulki opettajansa kanssa ja 

kaksi oppilasta yhdessä. Ojensin työpareille kamerat ja äänittimet. Kerroin, minkälaisten 

määreiden mukaan kuvia otetaan (”Ota kuva jostakin 1. kauniista, 2. merkityksellisestä, 3. 

oudosta, 4. tutusta ja 5. nappaa metsäselfie, kuva, jossa ilmennetään jotenkin omaa itseä 

metsässä”). Lisäksi kehotin ottamaan vapaasti valokuvia, vaikkapa dokumentaarisin ottein. 

Metsän äänihavaintojakin sai äänittää niitä havaitessaan/ halutessaan. 

 

Osallistujat olivat erittäin innokkaita ja tekivät tehtävää ohjeiden mukaisesti. He kulkivat 

metsässä vapaasti liikkuen, välillä kävelyreiteillä ja kujosilla, välillä metsämättäitä pitkin. 

Osallistujat etenivät havaintoja tehden kohteelta kohteelle ongelmitta ja itsenäisesti. Kiinnitin 

huomioni siihen, että osallistujat kyykistelivät kuvattavien kohteiden ääreen, tuijottelivat 

taivaalle ja kuuntelivat mielenkiinnolla metsässä vallitsevaa äänimaailmaa. Metsän laidalla 

toimi nimittäin päiväkoti ja lapset leikkivät melko vapaasti metsäympäristössä.  

 

Ruotsalainen osallistujaoppilas oli erityisen kiinnostunut äänistä. Hän havisutti puunvesaa ja 

pyysi opettajaa tallentamaan ääntä. Hän myös äänitti kävelyään ja lehtien kahinaa. 

Venäläisoppilas oli kuuleman mukaan käynyt opettajansa kanssa läheisellä purolla ja äänitti 

veden virtaamista. Kaikkea en siis ehtinyt metsäretkellä havainnoida, sillä oppilaat todellakin 

liikkuivat omaehtoisesti ja laajalla alueella. Aina törmätessämme kyselin miten menee ja 

vastaukseksi sain usein, että metsässä on ihanan rauhallista. Välillä työskentelyssä vallitsikin 

ns. flow-tila, kun nuoret kulkivat kameran ja äänittimen kanssa metsässä yksin tai parin 

kanssa havaintoja tehden. Tunnelma oli innokas ja rauhallinen.  

 

  

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iltapäivän osio lounastauon jälkeen, jolloin sanallistimme ja metsäsuhdettamme ja piirsimme 

sekä kirjoitimme ylös metsään liittyviä ajatuksiamme, ei lähtenyt kunnolla käyntiin, sillä yksi 

osallistuja lähti Timo Puukon työpajaan näyttelijäksi kesken tekemisen ja mukana oli vain 

kaksi oppilasta. Ruotsalaisoppilas kävi tuohon aikaan Leppäsen ja Vuollon työpajassa 

kertomassa edellispäivänä tehdyistä muotokuvista videokuvauksissa ja muutenkin pian 

ruotsalaiset vierailijat läksivät kotiin päin.  

 

Työskentelyn itsenäinen luonne teki tilanteesta hajanaisen: työskentely-ympäristö vaikuttikin 

mielestäni eniten negatiivisesti motivaatioon. Tämä osio olisi sopinut metsäympäristöön ja 

keskustelutilanteeseen (huom: aikaa metsässä oleiluun oli hyvin vähän, ja siksi alkuperäinen 

työpajasuunnitelma, joka sisälsi paljon ”metsäaikaa”, muuttui). Työpaja iltapäivältä siis ikään 

kuin kuivui kokoon kahvitaukoon mennessä.  

  

Seuraavana aamuna oli valokuvien, kirjoitusten ja äänitteiden koontipäivä. Työpajalle 

varatussa tietokoneluokassa emme kuitenkaan päässeet käsiksi koneisiin, sillä tarvitsimmekin 

tunnukset ja kun tilanne huomattiin, saimme väliaikaistunnukset puolen tunnin odottelun 

jälkeen. Kun lopultakin pääsimme työhön, huomasin, ettei koneilla ollutkaan tarvitsemaamme 

videoeditointi- ohjelmaa, joten jouduimme tekemään kompromissin kirjautumalla online-

editointiohjelmaan, saadaksemme valokuvista ja äänistä koottavat digitaaliset tarinamme 

tehtyä (www.wevideo.com). Tilanne oli stressaava, mutta apuna ollut mediapedagogiikan 

asiantuntija Annamari Manninen oli suureksi avuksi online-ohjelman opettelussa. 

 

Kuva 2: Metsässä toimiminen 

alkaa. Hetken päästä 

ruotsalaisoppilas erkautui 

opettajastaan tutkimaan 

ympäristöä. Minä jäin 

keskustelemaan opettajan kanssa 

metsän merkityksistä. (Kuva: 

Salla Juvonen) 
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Kaksi oppilasta ja yksi oppilas-opettaja -pari työskentelivät tietokoneella ja minä ohjasin heitä 

editointiohjelman käyttämisessä. Alku oli hieman takkuilevaa, mutta kun oppilaat oppivat 

ohjelman toimintoja, työskentely eteni innokkaana. Suomalaisoppilas hallitsi ohjelman 

parhaiten ja avusti välillä norjalaispoikaa, joka työskenteli vaihtelevan motivoituneesti, sillä 

hän oli hieman levoton, mutta kaikki saivat tehtävän tehtyä onnistuneesti. Venäläinen oppilas-

opettaja -pari olivat erityisen syventyneitä työskentelyyn ja halusivat oppia perinpohjaisesti 

ohjelman käyttämistä sekä kokeilla erilaisia efektejä, joita ohjelmasta löytyi paljon. Tuona 

päivänä käytiin eniten ohjaajan ja osallistujien välisiä keskusteluja ohjauksen lomassa, joten 

tunnelma muodostui läheiseksi ja välittömäksi. 

  

Lopputuotokset eivät olleet enää alkuperäisen tavoitteen mukaisia, mikä oli henkilökohtainen 

pettymys työpajan vetäjälle, mutta viimeisen päivän tilanteeseen nähden työpaja kuitenkin 

saatiin kohtuullisen hyvin vedettyä läpi. Hankalaksi muodostunutta työpajapäivää voisi 

syytellä erityisesti järjestelyn logiikan puutteesta: tietokoneet ja tila oli, mutta pääsyä koneille 

ei ollut varmistettu ja vaikka tiedostettiin, että koneita tarvitaan videoeditointiin, koneilta 

puuttui perus editointiohjelma (Windows MovieMaker). Tiedotus ja yhteisymmärrys 

toiminnoista siis ontui. Valmiit työt olivat videomaisia kuvakollaaseja ja suomalaisoppilaan ja 

norjalaisoppilaan kuvien alla oli kuvia selittäviä tai yleisesti metsän merkityksiin liittyviä 

tekstityksiä. Venäläisoppilaan teos oli lähimpänä digitaalisen tarinan multimodaalista 

luonnetta. Hän äänitti taustalle puhetta ja selosti taustalla kuvissa esittämiensä havaintojen 

kautta metsän merkityksiä. Teokset esiteltiin koko työpajayleisölle illalla loppugaalassa 

iltapalan ääressä ennen kotiinlähtöä. 

 

 

8.4.2 Sallan työpajakuvaus 

 

Toteutin 22.10.2014 Sallatunturin koulussa metsäteemapäivän aiempaa Torniosta tuttua 

metsäsuhdetyöpajaa varioiden. Sallaan kohdistuva matka oli suunnitteilla heti hankkeeseen 

mukaan lähdettyä, mutta retki toteutui vasta noin puolentoista vuoden jälkeen. Matkaan lähti 

projektiopintoja suorittamaan Emmi Järvi, ryhmäyttämisestä ja tutustumisleikeistä 

huolehtimaan ja avustamaan eri toiminnoissa työpajan aikana. Vastaanotto koululla oli 

lämminhenkinen ja ilmapiiri koulussa, sekä työpajassa mukana olleessa luokassa 

vastaanottava. Osallistujat olivat 8 -luokkalaisia, 11 poikaa ja 8 tyttöä. 
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Päivä aloitettiin kello 8.45 tutustumisleikeillä ja metsäteemaan virittävällä 

keskittymistuokiolla luokassa. Keskittymishetkenä makasimme luokan lattialla ja 

kuuntelimme metsän äänimaailmaa, jota soitin tietokoneelta. Sen jälkeen keräännyimme 

lattialle rinkiin istumaan ja pyysin oppilaita kirjoittamaan isolle yhteiselle paperille jatkoa 

lauseelle ”Metsä on minulle…”. Osa oppilaista tuli heti kirjaamaan lauseelle ja, osa halusi, 

että minä kirjoitan mitä he sanovat. 

 

Aluksi erityisesti pojat olivat varautuneimpia, mutta loppujen lopuksi iltapäivään mennessä 

pojatkin olivat aktiivisesti mukana tehtävien teossa. Oppilaat kuuntelivat tarkasti mitä minulla 

oli sanottavana. Pari tyttöä oli erityisen aktiivisia keskusteluissa. Oppilaat olivat siis aamulla 

enemmän ja vähemmän innokkaita lähtemään mukaan toimintaan ,mutta viimeistään metsään 

lähtiessä jokainen tuntui olleen avoimen innostunut metsässä ja teeman parissa toimimisesta.  

 

Sallassa tehtävä oli ottaa enemmän kuvia erilaisilla määreillä ympäristöä ja lähimetsää 

havainnoiden (ota kuva jostakin 1. kauniista, 2. pienestä, 3. tärkeästä, 4. 

tekstuurista/pinnasta, 5. oudosta, 6. tutusta, 7. ja kuvaa metsäselfie). Lisäksi sai taas kuvata 

muitakin havaintoja. Jaoin hieman yli yhdeksän aikaan kolme yliopiston kameraa oppilaille, 

jotka muodostivat kolme pienempää porukkaa ja ne joilla oli oma kamera mukana, kulkivat 

yksin tai parin kanssa.  Erityisesti pojat vaativat, että saisivat kuvata yhteisiä kuvia. Mielestäni 

se oli hyvä idea ja annoin luvan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3: Lammella. Koulualueen metsä 

on laaja ja siellä on monipuolisia 

ympäristöjä. (Kuva: Salla Juvonen) 
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Oppilaat liikkuivat maastossa leikiten ja tunsivat metsän kuin omat taskunsa. Siitä 

mahdollisuudesta luokan ohjaajaopettaja minulle etukäteen kertoikin. Tekeminen oli 

innokasta, vaikka pakkasta olikin ainakin aamulla jo huikeat 18 astetta. Oppilaat etenivät 

omissa porukoissaan ja kulkivat määrätietoisesti muun muassa läheisellä lammella kuvattavia 

kohteita etsien (Kuva3). Minä kuljin metsässä opettajan ja opiskelijakollegani seurassa. 

Oppilaita meni ja tuli, osa kulki ryhmässä ja otti yhteisiä kuvia, osa yksin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsässä oleilua kesti noin puolitoista tuntia. Kello 10.45 kokoonnuimme luokkaan ja 

aloitimme tuolileikin (Kuva 5). Tarkoituksena oli hieman lämmitellä ulkona kylmettyneitä 

jäseniä ja kokeilla hieman yhteistoiminnan sujuvuutta. Leikissä jokaisella osallistujalla on 

tuoli ja tuolit on aseteltu laajalle alueella luokassa. Muut istuvat tuoliinsa, paitsi yksi. Istujien 

tehtävänä on yksi kerrallaan vaihtaa paikkansa vapautuvalle tyhjälle tuolille niin, että tuolien 

keskellä kävelevä ei ehdi laskemaan takapuoltaan tyhjänä olevaan tuoliin. Leikissä liikutaan 

paljon, hitaasti ja määrätietoisesti, sekä tarvitaan yhteistä älyä ja strategisointia. Leikki 

kehittää erinomaisesti ryhmätyötä ja valmiutta huomioida kavereita. Alun kaaoksen jälkeen 

leikki alkoi sujua, kun oppilaat hidastivat tahtia. Oli miellyttävää huomata kuinka luokan 

jäsenet kommunikoivat keskenään ja auttoivat toisiaan. Meillä oli jopa vaikeuksia saada 

oppilaat lopettamaan leikki ja siirtymään ruokailutauolle. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4: Oppilaat kulkivat välillä 

yhdessä. (Kuva: Salla Juvonen) 
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Työpajaan sisältyi lounastauon jälkeen myös sanallistava tehtävä, jossa muodostimme 

aikakauslehtien artikkeleista ja teksteistä lehtirunoja, liittyen metsään. Ideana oli että 

artikkelista kuin artikkelista oli sanoja poimimalla mahdollista muodostaa metsäruno. Aluksi 

oppilaiden oli vaikea päästä alkuun, mutta lopulta tekeminen sujui. Tytöt istuivat omissa 

ryhmissään ja pojat istuivat myös yhdessä vieretysten ja havaitsin, että pojilla vaikeuksia 

tehtävässä aiheutti ainakin se, että toiset näkivät, miten sanoja valitsi. Pari poikaa koostivatkin 

mielellään vitsikkäämpiä runoja, mutta sinänsä hauskaa, että teema oli yhä metsäinen. 

 

Lopputulokset olivat lopulta onnistuneita ja oivaltavia. Pari tyttöä mainitsi että harjoite oli 

yllättävän hauska. Tekstitehtävän jälkeen siirryimme tietokoneluokkaan ja yhdistimme kuvat 

ja metsäteemaiset lehtirunot Internetin online-kuvanmuokkausohjelmalla kuvakollaaseiksi 

(www.picmonkey.com). Kuvien saaminen koneelle kesti pitkään ja alkuvalmisteluihin meni 

yllättävän kauan aikaa. Oppilailla ei ollut valmiuksia yksinkertaisiin tietotekniikan taitoihin ja 

laitteen liittäminen tietokoneeseen oli monelle ihan uutta. Valokuvien kopioiminen kansioon 

työpöydälle oli myös haastavaa. Sen opetteluun meni kokonainen tunti ja kävin jokaiselle 

apuna kuvien siirrossa. Oppilaat hallitsivat nopeasti kuitenkin itse ohjelman käytön.  

 

Päivä loppu noin kello 14.30. Koska tietokonetyöskentelyyn aloittamiseen meni paljon aikaa, 

emme ehtineet keskustella valmiista töistä päivän päätteeksi. Myöhemmin lähetinkin koululle 

kyselylomakkeet, joissa pyysin oppilaita kertomaan metsäteemapäivän, eli työpajan 

tunnelmista ja kertomaan omia huomioita. Lähetin ja sain vastaukset nopeasti 30.10.2014, 

niin että oppilailla oli vielä hyvässä muistissa työpajatoiminnot ja tunnelmat. Kyselylomake 

on mukana liitteenä. 

Kuva 5: Tuolileikki oli aluksi 

turhankin vauhdikas, mutta juonen 

löydyttyä se alkoi sujua. (Kuva: 

Salla Juvonen) 
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8.5 Aineiston käsittely ja analyysi 

 

8.5.1 Tornion toiminnan ja teosten analyysi 

 

Tornion työpajassa nuorten keskuudessa vallitsi tutkiva ote. Metsässä osallistujat 

havainnoivat suurella mielenkiinnolla ympäristöään ja kulkivat ympäristössä hitaasti edeten 

mättäältä mättäälle ja havainnosta havaintoon. Kuunnellessani sivusta suomalaistytön ja 

norjalaispojan keskustelua, he puhuivat englanniksi havaintojensa kautta omista 

metsäperinteistään ja vertailivat myös kotopuolensa luontoa Riekkolan ulkoilualueen metsään. 

Koko ajan jonka vietimme metsässä, puhe ja ajattelu pysyivät metsäaiheessa. Ympäristö 

vaikutti selkeästi ajatteluumme. 

Norjalaispoika kertoi kohdatessani hänet kävelyllä metsässä että tunnelma on rauhallinen ja 

kotoisa, vaikka metsä on kotona hieman erilainen. Hän kertoi viettävänsä paljon aikaa 

luonnossa ja nauttivansa sen hiljaisuudesta. Kaikki keskustelut eri osallistujien kanssa 

metsässä tavattuamme kesken havainnointiprosessin liittyivät metsän tunnelmaan ja säähän, 

kuinka se sattuikin olemaan juuri sinä päivänä niin hyvä ja siksi metsässä oleminen oli 

erityisen mukavaa. Osallistujien metsäkokemus oli kuin olikin rauhallinen ja kiireetön.  

Lähtöä tehdessä kaikki olivat sitä mieltä, että metsässä olisi voinut olla kauemminkin. Kun 

lounastauon jälkeen kokoonnuimme luokkaan kirjoittamaan ja piirtämään metsäaiheesta, 

ruotsalaistyttö meni jatkamaan edellispäivän toimintoja päätökseen. Lopulta ruotsalaiset olivat 

lähteneet jo kotiin. Norjalaispoika ehti piirtää vain hetken, kun häntä tarvittiin Timo Puukon 

työpajassa näyttelijän rooliin. Jäimme siis suomalaisen tytön ja venäläisen tytön sekä hänen 

opettajansa kanssa luokkaan. Suomalaistyttö oli selkeästi taitava piirtäjä ja oli mielissään 

tehtävästä. Hän piirsi mieluummin yksin ja piilossa, etten näkisi piirustusta. Kuitenkin 

valmista piirrosta hän esitteli mielellään. Venäläistyttö kirjoitti hänelle tärkeän venäläisen 

kansanrunon paperille, ja se käsitteli metsää. Hän selitti englanniksi mitä runossa sanotaan, 

mutta en ehtinyt kirjoittaa lyhennelmää ylös. Tämän osion olisin toivonut pidettäväksi 

metsässä yhdessä toimien ja samalla keskustellen. Siltikin oppilaat olivat hyvin virittyneitä 

metsän merkitysten pohdintaan. 
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Seuraavan päivän tietokonetyöskentely ontui pahasti, kun alkuperäinen suunnitelma käyttää 

itselleni tuttua ja monipuolista videoeditointiohjelmaa ei onnistunutkaan. Oppilaat eivät 

kuitenkaan tuntuneet edes huomaavan, että online-ohjelman käyttö oli kompromissi. Online-

ohjelmassa, jota käytimme, oli kuitenkin paljon valmiita efektejä, musiikkia ja äänimaisemia 

liitettäväksi omaan videoon ja oppilaat käyttivät niitä mielellään teoksessaan. Näin 

digitaalisista tarinoista tuli hieman ”postikorttimaisia”, mikä ei toisaalta ole lainkaan huono 

asia. Lisäksi oppilaat halusivat käyttää mieluummin ohjelman metsä-tunnelmaisia 

ääniefektejä, kuin itse äänittämiään. Online-ohjelman avulla saimme kuitenkin 

monimedialliset työt valmiiksi ja tytöt liittivät piirroksensa ja kirjoittamansa tekstit osaksi 

teostaan.  

Seuraavaksi kuvailen ja analysoin lyhyesti työpajalaisten digitaalisia tarinoita. 

Tunnistetietojen ensimmäinen kirjain tarkoittaa kansalaisuutta ja toinen kirjain merkitsee joko 

tyttöä tai poikaa. Esimerkiksi VT = Venäläistyttö. Aina eri henkilön lainaus johdattelee toisen 

teoksen analyysiin. 

 

I like to explore things NP 

Norjalaispojan digitaalisen tarinan sisältämät valokuvat kielivät vahvasta tutkivasta 

mielentilasta metsäretkellä. Hän oli kuvannut monia arkisia luonnonobjekteja, kuten marjoja, 

sieniä ja puita, mutta myös erikoisia maakuoppia ja puun lahoja. Hän oli vieläpä valinnut 

editointiohjelmasta taustalle seikkailu-teeman, mikä korosti pojan tutkivaa asennoitumista 

metsässä olemisessa. 

This is something new to me NP 

Norjalaispoika oli kuvannut erikoista valkoista kääpää puunrungossa. Editoinnin aikana hän 

kysyi minultakin, mikä ihme se on ja sanoin, että se on ”kääpä”, suomeksi siis. Etsimme 

yhdessä Internetistä kuvia käävistä ja yritimme löytää kyseisen lajin. Emme kuitenkaan 

onnistuneet, mutta kuvasta alkoi kiinnostava keskustelu liittyen metsien hakkaamiseen ja 

puunkäyttöön. Poika pohti onko puiden kaataminen oikein ja miksi ihmisellä on oikeus tuhota 
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luontoa. Keskustelu oli antoisa, vaikka välillä oli vaikea löytää oikea englanninkielinen termi 

joillekin sanoille. 

We need the trees to live NP 

Poika löysi ottamistaan kuvista ja kuvatuista kohteista syviäkin merkityksiä ja kirjoitti 

kuvatekstiin puita sisältävän valokuvansa alle yllä olevan tekstin. Pojalla ei ollut mitään 

ongelmia ilmaista korkeitakaan ajatuksia liittyen metsän ja luonnon merkitykseen ihmiselle. 

Tehtävän kannusti poikaa ilmeisesti käsittelemään laajasti luonnon merkityksiä havaintojensa 

kautta. 

 

 

 

 

 

 

The most beautiful picture to me is forest, sound and space. VT 

Venäläistytön teos, eli digitaalinen tarina noudattaa täydellisesti antamieni metsässä 

havainnointiin tarkoitettujen merkitys-sanojen järjestystä. Hän liitti tarinaansa oman puheensa 

ja joka kuvan kohdalla kertoo kuvasta ja havaintonsa takana olevasta arvostelmasta: ”miksi 

otin tämän kuvan”.  Tyttö myös nosti useaan otteeseen kotimaansa mukaan narratiiviin. Hän 

muun muassa kertoi koivusta venäjän puuna ja vertasi valokuvassa näkyvää teiden risteystä 

maantieteelliseen sijaintiinsa, jossa ”oikealla on Suomi, vasemmalla Ruotsi ja edessäpäin on 

Venäjä”. 

Kuva 6: Kuvakaappaus 

norjalaispojan digitaalisesta 

tarinasta. 
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I'm walking in the forest. VT 

Teos on siis todella säännönmukainen. Hän esimerkiksi kuvasi ulkoilualueen metsässä 

lyhtypylväitä, jotka on tarkoitettu ulkoilijoille pimeänä vuoden aikana ja mainitsee 

tarinassaan, kuinka on outoa että metsässä on lyhtypylväitä. Tyttö käytti taustalla ohjelman 

luontoääniä. Teos on eniten digitaalisen tarinan periaatteiden mukainen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANTHILL which was swarming with life ST 

Suomalaistytön digitaalisessa tarinassa on taustalla luonnon ääniä ja valokuvilla on 

poikkeuksetta kuvateksti. Osassa havainnon merkitystä selitetään, osassa lukee, mitä kuvassa 

näkyy. Tytön teos on tunnepohjaisempi ja metsän havaintojen merkityksiä tuodaan hyvin 

esille kuvateksteissä.  

 

MY HAND touching spruce. I love touch and hug trees! :3 ST 

Kuva 7: Kuvakaappaus venäläistytön digitaalisesta tarinasta. 
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Tyttö on kuvannut puunrunkoa jonka pinnalla pitelee toista kättään. Tarinasta muutenkin 

välittyy luja suhde metsäluontoon. Editoidessamme videota tyttö puhui pääosin vain 

englanniksi, mikä oli mukavaa, sillä yhteistoiminnallinen ote säilyi myös yksilötyössä, kun 

jokainen ymmärsi suhteellisen hyvin toistaan. Tytöllä oli myös yllättävän hyvä sanavarasto 

metsään liittyviin teemoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaaliset tarinat ovat mielestäni hyvin onnistuneita ja kokemuksia reflektoivia 

kokonaisuuksia. Erilliset valokuvat ovat välillä tarkentuneet vääriin paikkoihin tai joskus 

kamera on tärähtänyt. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka kuvat olisivat erilaisia, jos 

olisimme ensin tarkemmin perehtyneet valokuvaukseen taidemenetelmänä, tutustuen 

kameraan ja esimerkiksi sommittelun perusteisiin. Valokuvauksen kuuluessa nykyaikana 

melkein jokaisen arkipäivään, valokuvaus sujui kuitenkin hyvin onnistuneesti. Ehkäpä juuri 

valokuvien luonne nopeina nappaisuina kuvattavasta kohteesta tekevät digitaalisista tarinoista 

enemmän päiväkirjamaisen ja valokuva-albumimaisen. 

Siihen nähden että työpajapäivinä täytyi orientoitua uudelleen moneen asiaan, työpaja 

onnistui hyvin ja tavoitteeni rauhallisesta ja positiivisesta metsäkokemuksesta toteutui. 

Pääpaino toiminnassa oli prosessi, ei lopputulos. Prosessin onnistumiseen vaikutti paljon hyvä 

Kuva 8: Kuvakaappaus suomalaistytön digitaalisesta tarinasta. 
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ja avoin ryhmähenki. Kun osallistujilta kysyttiin kolmen päivän jälkeen tunnelmia ja parhaita 

hetkiä työpajojen aikana, olin iloinen kuullessani, että työpajaani osallistuneet mainitsivat 

metsäretken mukavimmaksi toiminnoksi työpajakokonaisuudessa. 

Työpajan digitaaliset tarinat löytyvät YouTubesta käyttäjän ArctiChildren kautta osoitteella: 

www.youtube.com/user/ArctiChildren. 

 

 

 

 

 

8.5.2 Sallan toiminnan ja teosten analyysi 

 

Sallalaisnuorille metsä tuntui olevan lähtökohtaisesti hyvin lähellä heidän omaa 

elämismaailmaansa. Nuoret kuuntelivat kiinnostuneina alustuksen tapaista selostustani siitä, 

kuinka suomalaiset periaatteessa asuvat vain valtavassa metsässä ja siksikin kulttuurimme on 

muokkautunut paljolti metsäympäristömme johdosta. Kerroin hieman metsäperinteistä ja 

lyhyesti muinaisuskonnosta, jonka myyttiset hahmot asuvat ja toimivat metsässä. Erityisesti 

kertoessani metsän myyttisistä merkityksistä kulttuurihistoriassamme ihan vain muutaman 

lyhyen tarinaesimerkin avulla, luokassa vallitsi täysi hiljaisuus ja keskittynyt mielenkiinto 

aihetta kohtaan. Tuntui, kuin nuoret olisivat halunneet kuunnella pitempäänkin, ja olikin 

Kuvapari  9: Ruotsalaistytön ottamia kuvia havainnoistaan. Tyttö matkusti muiden 

seurueeseen kuuluvien mukana aikaisemmin kotiin työpajakokonaisuudesta,  jo toisen 

päivän iltana. (Kuvat: RT) 
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harmi, etten ollut valmistautunut jatkamaan aiheen parissa pitempään. Jotta pysyimme 

aikataulussa, kohta aloitimme toiminnallisemman virittelyn aiheeseen täydentämällä yhdessä 

lausetta: 

”Metsä on minulle…” 

 …tärkeä  …Crossirata <3  …Paikka  …ystävä …vaaramaisema  

…outo paikka …sienimetsä  …metsästysmaa  …joulukuusia  

...rauhaa  …Valokuvauspaikka  …ystävä  …rauhan paikka  

…inspiraation lähde <3  …kuin karhunpesä, josta olen 

”poissa”  …kaveri  …viidakko ;) 

Päivän alkuun sijoittunut virittely nostatti nuorten joukosta kommentteja siitä, mitä metsä 

heille merkitsee. Alkukartoitus kertoo, että nuoret yhdistävät metsään monia merkityksiä ja 

osaavat ajatella suhdettaan metsäympäristöön moniulotteisesti. "Tärkeä" oli ensimmäinen 

merkitys, jonka paperille tuli kirjoittamaan yksi vierivieressä istuneista pojista. Pariinkin 

otteeseen nuoret arvottivat metsää ystävänä ja rauhan "olotilana". 

 

Oli mukavaa ja tykkäsin maastosta ja ylipäätänsä ulos menemisestä. –

T6 

Metsässä oli rauhallista ja kylmää –P1 

Siellä oli paljon vapaampaa, ja avarampaa. Pystyi katsomaan 

taivaalle, ja näkemään lintuja, ja pystyi kiertämään 360 astetta ilman 

että olisi ollut kokoajan neljän seinän sisässä. –T2 

Läheinen metsä oli oppilaille hyvin tuttu ja he liikkuivat siellä varmoin askelin. Vapaa 

liikkuminen vaikutti tunnelmaan ja moni kuvaili metsässä oloa rauhalliseksi ja parikin 
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oppilasta mainitsi että kylmä sää vähän harmitti. Jotkut oppilasta nostivat esiin raittiin 

ulkoilman merkityksen. He vertasivat sitä tunkkaiseen luokkailmaan.  

 

Otin ihan tavallisista ja vähä erikoisista asioista kuvia. Kavereita oli 

kivoin kuvata  –T2 

Puita oli mukava kuvata koska ne oli kuurassa ja aurinko paistoi niihin 

hienosti. –P7 

Maisemia oli mukava kuvata.  –T4 

Otimme tunturista, puista, toisistamme, ja muusta luonnosta kuvia, 

ehkä tunturista mukavinta koska zoomasimme niin paljon että näimme 

talot tunturin päällä.  –P9 

Pakkassää teki kuuran joka paikkaan. Aurinko paistoi matalalta ja lumi hohti kauniisti 

metsämaisemassa. Saman huomion tuntuivat tehneen nuoretkin ja lempikohteita valokuvata 

olivat kuuraiset puut ja jäätyneen lammen pinta. Näkymät olivat vaikuttavia, enkä ihmettele 

jos nuoret ovat kokeneet eräänlaisia lumoutuisen kokemuksia metsässä havainnoidessaan. 

 

Jossa oli maisema, puita, aurinko tuli puiden takaa hienosti. –T4 

Hienoin kuva oli maisema, jossa varvut/oksat olivat alareunassa 

hieman kuurassa ja aurinko paistoi taustalla. –T5 

Kun olimme sähkölinjalla ja otimme siitä kuvan. –P4 

Yksittäisistä otoksista parhaimmiksi nuoret luonnehtivat yleensä kuvia, joissa näkyi aurinko.  

Kimmeltävä kuura ja yksityiskohdat metsänpohjan kasvillisuudesta olivat myös useimmin 
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kuvattuja kohteita. Nuoret löysivät tutusta metsästä helposti havaintokohteita, olihan metsä 

heille ennestään hyvin tuttu. 

 

Runon tekeminen oli haastavaa, kun ei meinannut keksiä mitään –T5 

Se oli vaikea aluksi ymmärtää, mutta loppujen lopuksi aika helppoa. 

Se oli mukavaa. –T2 

Monen mielestä lehtirunon tekeminen oli todella haastavaa ja vain pari oppilasta luonnehti 

tehtävää mukavaksi. Oli niitäkin, jotka sanoivat etteivät pitäneet lainkaan tehtävästä. Tämä 

tehtävä osio oli liian haastava siihen aikaan nähden, mitä tehtävän tekoon käytimme. Pojilla 

oli myös vaikeuksia tehtävän kanssa ehkä siksi, että muut näkivät, mitä tehtiin. Suurimpana 

syynä tehtävän kokemiseksi hankalana tai vaikeana näkisin kuitenkin sen, että runon ulkoasu 

oli tavallisesta runomitasta tai käsityksestä poikkeava. (Runo 2.)  

Runoa, jossa ei välttämättä ole oikeaa kieliasua, ei ehkä ymmärretä ”järkeväksi” 

ilmaisutavaksi. Omasta mielestäni runot olivat kuitenkin oivaltavia (ks. runo 3) ja 

vitsikkyydessään metsäenergia -viitteinen lehtiruno on jollain tavalla hyvin tietynlaista 

metsäsuhdetta kuvaava teos. (Runo 4.) Runo päätyikin kyseisen pojan omaan 

valokuvakollaasiin. Opettaja, joka oli seuraamassa tehtävän tekoa luokassa, oli hyvin 

kiinnostunut itselleen uudesta sanallistamisen tavasta. Esimerkkejä runoista löytyy tämän 

analyysitekstin lopusta. 

 

Aika helppoa. Mukavinta oli tehdä se kuvakollaasi. –T1 

Helppoa ja mukavinta oli laittaa kuvat –P4 

Nuoret luonnehtivat tietokonetyöskentelyä helpoksi, arvatenkin että kyse oli online-ohjelman 

operoinnista. Ohjaustani seurannut opettaja sympatisoi, kun juoksin luokassa koneelta 

koneelle auttamassa kuvien siirrossa koneelle. Hän ihmetteli, kuinka sen jälkeen meinasin 
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vielä jaksaa opettaa Internetin online-ohjelman käytön. Vastasin, että kun päästään siihen että 

kuvat löytyvät tietokoneelta ja ohjelma aukaistaan, homma sujuu helposti. Arvasin oikein. 

Nuoret hallitsivat ohjelman käytön ja toiminnon hetkessä, oikeastaan ilman suurempaa 

opastusta. Voi olla, että nuorilla ei ole tarpeeksi tietokoneen peruskäyttötaitoja hallussa, mutta 

erilaisten sovellusten ja ”valmiiksi pureskeltujen” ohjelmien käyttö sujuu leikiten. Tilanne 

kertoi opetti minulle paljon ”diginatiivien” todellisesta tietoteknisestä osaamisesta. 

 

Se oli mukava ja parasta oli kun oltiin metässä  –P5 

Se oli hyvä päivä, ei ollu tylsää. Se oli parasta kun saatiin olla 

metsässä. –P8 

Hyvä, koska ei ollut tunteja. –P2 

Helppo, ruokailu oli paras. –P1 

Päivä oli hyvä ja parasta oli metsässä oleminen.  –P7 

Parasta oli kuvaaminen. Päivä oli ihan kiva. –T1 

Pidin, kun sai käyttää luovuutta. –T4 

Päivä oli lähes kaikkien mielestä hyvä. Yksi poika oli päivän lopussa selkeästi ärtynyt ja se 

näkyy hänen vastauksessaan siitä, mikä oli parasta päivässä: ruokailu. Suurin osa mainitsi 

metsässä olemisen parhaana asiana päivässä, seuraavaksi eniten tykättiin valokuvaamisesta. 

Valokuvaustehtävän vapaus ja luovuuden käyttö mainittiin monesti. 

 

Haluaisin, koska se olisi kivaa vaihtelua ja luonnossa oleminen on 

ihan mukavaa. –T5 

Haluaisin, koska se oli vapaampaa. –T1 

En useasti, koska siellä voi olla inhottavan kylmä. –T3 

En, sillä assistenttisi ei tehnyt mitään. Ehkä huusi. –P1 
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Kysyin, haluaisivatko nuoret muulloinkin viettää oppitunteja metsäympäristössä ja suurin osa 

vastasi että se olisi mukavaa. Metsässä toimimisen vapaus viehätti, mutta voihan syy olla 

erityisesti tähän työpajatehtävään liittynyt havainnoinnin vapaus. Sama oppilas, joka piti 

ruokailua päivän parhaana hetkenä, antoi selkeästi palautetta päivästä tässä kyselyn osiossa. 

Ehkä mukanani olleen opiskelijakollegani ja oppilaan välinen yhteys toiminut tai jotain 

sellaista tapahtui päivän aikana, joka ärsytti oppilasta. 

Oppilaiden valokuvakollaaseissa näkyy monessa kaverikuva, jossa oppilaat poseeraavat 

joukkona käsivarret toistensa olkapäillä. Kuvat ovat hyväntuulisia ja niistä välittyy selkeä me-

henki. On myös yläkulmasta otettuja kuvia ystäväkolmikon jaloista ja muutama puolikuva 

yksittäisestä oppilaasta, taustanaan männikköä ja yksi kokokuvakin. Tytöt kuvasivat 

enemmän jalkojaan yläkulmasta, pojilla oli remakoita ryhmäkuvia. 

 

 

 

 

 

Kuvakollaasit kokonaisuutena esittelevät hyvin harmonisia ja tunnelmallisia kuvayhdistelmiä. 

Kollaasissa on useimmiten kuvattu puun kaarnapintaa, puita vasten aurinkoa, kuuraisia oksia, 

varpuja tai maisemaa ja suurimmassa osassa on "selfientapainen" omakuva. Suurin osa on 

myös liittänyt kollaasiin lehtirunonsa. Kokonaisuutena nämä kollaasit välittävät selkeästi 

metsän tunnelman ja erityisesti huomioin valokuvien teknisen taituruuden. Se osoittaa ehkä 

vahvaa metsän tuntemusta ja lujaa suhdetta metsäympäristöön. Kollaaseista ei välity yhtään 

niin vankkaa tutkivaa otetta, kuin Tornion työpajalaisten teoksista. Kuvakollaaseista jotenkin 

näkyy, että ollaan kovin tutun asian ja paikan äärellä. 

Kuva 10: Yksi kesken päivän 

lähteneen tyttöoppilaan kuvista. 

Tässä ja monissa muissa 

oppilaiden kuvissa näyttäytyy 

selkeästi taito valokuvata 

luontoa ja maisemaa. (Kuva: 

TK5) 
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Lopussa muutamia oppilaiden tekemiä metsäaiheisia lehtirunoja ja pari valokuvakollaasi-

esimerkkiä. Tunnistetiedot eivät liitä edellä olevia oppilaiden kommentteja ja runoja sekä 

teoksia toisiinsa. 

 

Marjapensaat hiekkapolun varrella 

ovat myyrien jyrsimiä –PR1 (Runo1.) 

 

Luonnon puisto. –PR5 (Runo2.) 

 

 

Avara ja valoisa 

Juuri oikeissa kohdissa 

Syksystä Alkaen 

Ensimmäinen 

Saattaa olla Pitkänomainen. –TR3 (Runo3.) 

 

Suomen kodit voidaan lämmittää 

hiilellä, turpeella ja puulla. 

Kaukolämpövoimalat tuottavat energiansa 

metsähakkeesta, joka tehdään 

teollisuuspuun hakkuutähteistä. –PR2 (Runo 4.) 

Joskus toivoisin olevani vanha mies. –P6 (Runo 5.) 

 

Runo 5 yllätti minut lukiessani sen Sallan reissulta kotoutuessani. Se ei päätynyt 

pojan valokuvateokseen, mutta saatan ehkä löytää runosta mahdollisen viitteen 

liittyen yhteen aivan päivän alussa kertomaani myyttisen metsän kertomukseen:  
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"Haltijoiden metsä ei kuulunut vain ihmisille, vaikka he siellä ammoisista ajoista 

alkaen ovatkin retkeilleet, metsästäneet ja marjastaneet. Haltijat pitivät huolta 

metsän puista ja muista kasveista sekä eläimistä. Siksi heidän vallassaan oli myös 

metsän kulkijan onni. He ohjasivat hyville saalispaikoille ja varoittivat uhkaavista 

vaaroista. Monta tarinaa on syntynyt siitä, miten haltija on herättänyt metsään 

yöpyneen ihmisen varoittamalla tätä kaatuvan puun aiheuttamasta vaarasta 

sanoilla: "Nouse ylös, vanhus panee maata." Puu kaatuu yöpyjän kohdalle juuri, kun 

tämä on ehtinyt alta pois. Muita varoituksen aiheita ovat karhun tai käärmeen 

läheisyys tai tulen leviäminen nuotiosta." (Mervi Koski 2008. Suomalaisia haltijoita 

ja taruolentoja. 61-62.) 

Mikäli viittaus kertomukseen on totta, olen mielissäni jos metsästä tarinoiminen inspiroi 

yhtäkin oppilasta ajatusten suuntaamisessa päivän aikana. Kun muistelen omaa lapsuutta ja 

nuoruutta, ei suomalaisen muinaisuskon myyttisistä tarinoista paljoa kuultu. Jonkinlainen 

käsitys tuosta perinteestä oli, mutta olisiko niin, että tarinat vähitellen unohtuvat, kun kertojia 

ei ole. 
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Kuva 11: Valokuvakollaasi. TK2. 

"Luonto rauhoittaa ja ei maksa 

mitään." 

Kuva 12: Valokuvakollaasi. TK3. 

"Metsässä oli kauniita maisemia." 

Kuva 13: Valokuvakollaasi. PK5. 
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9 TOIMINNAN SOVELTAMINEN ESTEETTISESSÄ 

METSÄKOKEMUKSESSA 

 

 

Käyn lyhyesti läpi molempia, Tornion ja Sallan työpajoja ja pohdin suhteessa koko 

tavoitteeseen, myös toisiinsa työpajoina kummankin prosessien soveltuvuutta nuorten 

metsäsuhteen tukemiseksi. 

Eroavaisuuksia työpajoilla on huimasti. Toiseen osallistui vähän oppilaita, jotka olivat kukin 

kotoisin eri maasta ja kulttuurista, toisessa oli aivan hyvä joukko oppilaita, joilla oli takana jo 

monta vuotta yhteistä opiskelun ja elämän historiaa. Tornion työpajassa ryhmäytyminen 

onnistui huikean hyvällä tavalla, osin sosiaalipedagogiikan opiskelijoiden suunnitteleman ja 

järjestämänyhteistoiminnan, osin Leppäsen, Vuollon ja minun yhteisen ensimmäisen päivän 

harjoitteen tuloksena. Tornion työskentelyilmapiiri muodostui lopulta läheiseksi. Osittain sen 

vuoksi toiminta metsässä sujui niin hyvin.  

Myös johtuen eri kulttuuritaustasta, suhtautumiset metsään näyttäytyivät hieman eri tavoin 

(Horelli 1981, 60-77). Norjalaispoika tuntui olevan selkeästi välillä uuden äärellä, 

venäläistyttö nosti kulttuurisia metsän merkityksiä digitaalisessa tarinassaan esille, jopa 

nationalistiseen sävyyn. Suomalaistytön suhde metsään näyttäytyi hyvin läheisenä ja tärkeänä. 

Hänen valokuvansa ilmensivät eniten itsen ja metsän yhteyttä, kun kaksi muuta oppilasta 

olivat välillä enemmän tarkkailijan asemassa. 

Sallalaiset nuoret olivat tutun äärellä. He nauttivat valokuvaamisesta ja osasivat ”mennä 

oikeaan paikkaan etsimään” esteettisen arvostelmansa kohteita. Syynä tähän lienee hyvin tuttu 

ympäristö. Jos kyseessä olisi ollut vieras metsä, ehkä eteneminen metsässä ei olisi ollut niin 

johdonmukaista. Tornioon verrattuna Sallan työpajan aikaan vallitsi talvi. En kuitenkaan 

havainnut eroa talvisen ja alkusyksyisen metsän merkityksissä. 

Lisäksi yksi mainitsemisen arvoinen ero oli laitteiden määrässä. Sallassa oli vähemmän 

kameroita joukkoon nähden ja se varmasti osittain vaikutti yksilötason toimintaan. Jos kaikilla 

olisi ollut oma laite, tekeminen olisi mahdollisesti ollut keskittyneempää, kun jokainen olisi 
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voinut vapaammin vaeltaa metsän merkitysympäristössä, valmiina kuvaamaan eteen tulevan 

hetken.  

Tornion työpajojen digitaalisissa tarinoissa ja prosessissa, jossa valokuvat sijoitettiin 

tietokoneella aikajanalle, syntyi aitoa reflektointia. Kuvaamiseen hetkeen palattiin 

keskusteluissa ja sanallistamisen yhteydessä. Vaikka alkuperäinen suunnitelma tehdä 

digitaaliset tarinat (ei-kaupallisilla) tietokoneohjelmilla menikin surkealla tavalla mönkään, 

tuli lopputuloksista kuitenkin onnistuneita. Tornion työpajapäivänä ainoastaan 

orientoituminen metsän kulttuuriseen merkitykseen epäonnistui, sillä sitä ei tuntunut olevan 

lainkaan. Loppujen lopuksi ”metsäaikaa” oli kaikkien mielestä liian vähän, vaikka siinä 

puolitoistatuntisessakin kaikki saavuttivat juuri sen myönteisen olemisen kokemisen 

ulottuvuuksia, mitä toivoinkin. (Salonen 2010, 51-54.) Lisäksi työpajakokonaisuuden 

päätteeksi kuulemani palaute siitä, että metsässä olo oli osallistujille koko kolmipäiväisen 

matkansa parasta antia, kertoo, että tavoite positiivisesta metsäkokemuksesta täyttyi.  

Sallan työpajassa orientoituminen oli hyvin antoisaa, kun aamulla virittelimme ajatuksemme 

metsän taajuudelle. Metsässä toimimisen osio jäi taas lyhyeksi, mutta lokakuisen päivän 

turhan kova pakkanen varmasti olisi muutenkin hätyytellyt kevyemmin pukeutuneita jo sisälle 

koululle. Metsässä olemisen osio kuitenkin oli kaikille hyvin myönteinen kokemus. Tilanne 

poikkesi Tornion vastaavasta kummasti siten, että metsässä oleminen oli vieläkin 

seesteisempää kuin Riekkolassa. Arvelen sen johtuvan juurikin tutusta metsäympäristöstä 

sallalaisnuorille. Se on heille luonteva olemisen paikka. 

Sallassa kuitenkaan yhteinen reflektiivinen prosessi (Ojanen 1995, 62-63) ei onnistunut. Se jäi 

osin vaillinaiseksi siksi, että jouduin käyttämään lopulta yli tunnin valokuvien siirtämiseen 

koneelle. Tässä tilanteessa olisin myös toivonut mukanani olleen opiskelijakollegani 

rohkeampaa tarttumista apuun. Reflektiivinen osa jäi oikeastaan kokonaan läpikäymättä, kun 

emme ehtineet keskustella ja katsella kollaaseja yhdessä.  Lisäksi lehtiruno, vaikka se sopiikin 

eräällä tavalla assosioivaan tapaan etsiä vaikkapa sitten metsän merkityksiä itselle luovan 

toiminnan kautta, ei kuitenkaan tuntunut liittävän kaikkien oppilaiden ajatuksia ja heidän 

ottamiaan kuvia yhteen. Tässä tilanteessa ne olivat kuin kaksi eri tehtävää, jotka käsittelivät 

hieman eri asioita. 
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Etukäteen antamistani havainnoinnin säännöistä, eli adjektiiveista, ei tullut mitään valituksia. 

Valitsin ne melko lavein perustein tehtävän pohjaksi. Kaunis ja merkityksellinen, jotka tulivat 

ensimmäisinä määreinä mieleeni suunnitellessani tehtävää, olivat jotenkin hyvin luonnollisia 

valintoja. Metsän outouden visualisoiminen taas mahdollistaa monenlaisia lähestymistapoja. 

Niin kuin odotinkin, monet valokuvasivat metsässä oudoksi jotain ihmisen rakentamaa 

esinettä tai asiaa, usein myös roskaa, tai sitten valokuvattiin omituista luonnonmuodostelmaa 

tai oliota. Kukaan ei käsitellyt outoutta esimerkiksi suoraan mystisyyden kautta. Arvostelman 

tarkoitus oli saada jokainen vähintään alitajuisesti prosessoimaan outoutta normaaliuden tai 

epänormaaliuden kautta. Tuuttuus oli myös monen lähestymistavan kautta arvosteltavissa. 

Usealla näkökulmana oli tavanomaisuus tai tärkeys. 

Mietin monesti, miksi läksin suunnittelemaan tehtävän näin. Olisiko tehtäväksi voinut antaa 

kuvata metsää jollain muulla tavalla. vaikka ihan suoraan omakuvana, etsien 

metsäympäristöstä suoraan samaistuttavia ilmiöitä. Pohdin sitten kuitenkin tehtävän tarjoamaa 

monipuolisuutta ja monimuotoisempaa pohdinnan liittämistä omiin asenteisiin, kun esteettiset 

arvostelmat täytyy itse punnita. Jos olisin pyytänyt vaikkapa valokuvaamaan metsää kauniina, 

outona tai tuttuna ympäristönä, havaitsemiseen liittyvä hetkellisyys katoaisi, se luotaisiin itse 

juurikin sen lavastamisen kautta, mikä ei liity havainnon teon dokumentaarisuuteen. 

(Sederholm 2000, 142-144.)   

Koko tehtävä syntyi omista kokemuksistani, kun aloin hahmottelemaan näkökulmaa 

omalähtöiselle ympäristön tutkimiselle. Minulla on eläviä muistikuvia lapsuuden 

metsäleikeistä ja niihin liittyvistä kaikenlaisista tunnelmista pelosta riemuun, kun rakensin 

metsässä majoja tai pompin serkkujen kanssa tasajalkaa tuhansien ”savusienten” 

(tuhkeloiden) maton päällä niin, että ilma sakeni itiöistä pitkäksi aikaa. Kaikkien mieltä yhä 

lämmittävien ja metsäsuhteen vahvaksi tehneiden kokemusten itu on ollut omalähtöisyys. 

tunteet ja luova toiminta, jossa on tullut rakentaneeksi merkityksiä. (Kyttä 1995, 139-140.) 

Flow-kokemuksessa, josta puuttuu arkipäiväisyys ja suorittamisen paineet, on lähes sama 

määritelmä kuin elämyksellisyyden kokemuksessa. Mahdollisimman vapaa, omalähtöinen, 

sekä reflektiivinen toiminta metsäkokemuksessa johtaa ympäristösuhteen vahvistumiseen. 

Mielestäni valokuvaus välineenä esteettisen arvostelman visualisoimiseksi sopii hyvin 

toimintaan, sillä kameran voi aina laittaa vähäksi aikaa piiloon tai pitää sitä varuilla, jonkin 
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tärkeän hetken ikuistamiseksi ja toisaalta mieli saa vaeltaa vapaana, kun ei tarvitse jatkuvasti 

katsoa linssin läpi. Kamera on nopea väline tallentaa havainto sellaisena kuin se ilmenee, siinä 

hetkessä, joka vallitsee. 

Loppujen lopuksi tulen siihen tulokseen, että sovellus, jossa yhdistyy positiivisen 

metsäkokemuksen tarjoaminen ja esteettinen havainnointi, kokoaa hyvin eri tiedonalojen 

kosketuspinnat yhteen taidetoiminnassa. Tuottamassani toiminnossa kokemuksellisuuteen 

liittyvä reflektointi ei Sallan sovelluksessa tullut esiin diskursiivisesti toimintojen kautta, 

mutta aivan hyvin reflektoivaa harkintaa on voinut tapahtua havaitsemisen kokemuksessa 

yksilötasolla.  

Sovellus mahdollistaa omalähtöisen ympäristön havainnoinnin tarpeeksi väljän tehtävänannon 

avulla: henkilökohtaisten esteettisten merkityksenantojen kautta ympäristön havainnoiminen 

on omalähtöistä sekä omista ajatuksista kumpuavaa. Metsässä havainnointi johtaa metsän 

kokemiseen kokonaisvaltaisesti aistien avulla. Tällöin ympäristössä toimimiseen ja 

oppimiseen liittyy vahvasti tunteet. Taide on siis mukana luontokokemuksen luomisessa. 

Myös (ympäristö-)herkkyyden kasvattamisessa, sekä luontosuhteen tutkimisessa. (Nordström 

2004, 121-122.)   

Testaamani toimintatapa osoittaa että valokuvaustilanteessa jokaisella oppilaalla on hyvä olla 

oma kameralaite. Tällöin oppilas voi edetä omassa rauhassa ja omaan tahtiin ympäristössä. 

Oppilaan sisäistä reflektointia tapahtuu hänen arvioidessaan havaintokohteensa merkitystä 

itselleen, mutta dialogiin johtavaa reflektointia on hyvä tapahtua valokuvia sanallistavan 

toiminnan ohessa, valokuvien koontihetkellä ja valokuvista sekä teoksista keskustellessa. 

Tällöin esteettisen arvioinnin hetkeen ikään kuin palataan. 

Toteuttamassani toiminnassa dialogiin johtavaa reflektointia edisti Tornion digitaalisten 

tarinoiden koontitilanteessa, kun valokuvien merkitystä itselle arvioitiin sanallistavan 

toiminnan kautta. Esiteltäessä teokset iltagaalassa, digitaaliset tarinat olivat eräänlaisia 

puheenvuoroja nuorten metsäsuhteesta. Ne kuvasivat nuorten sisäistä maailmaa. Sallatunturin 

koulun valokuvateokset osoittavat sisäistä reflektointia ja teoksista keskusteleminen jäi 

toiminnassa lyhyeksi. Olisikin hyvä, että esteettisen arvioinnin tilanteisiin palattaisiin vielä 
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jälkikäteen keskustelevalla tavalla, mutta mielestäni kehittelemässäni toiminnassa tärkeintä on 

oppilaan sisäinen reflektio tehtävässä ja kokonainen prosessi, ei vain lopputulos. 
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10 POHDINTA 

 

Tutkimusprosessin myötä minulle on kirkastunut suunnittelemani toiminnan merkitys, jos 

välillä olinkin epäuskoinen sen suhteen. Hankkeessa mukana toimiessa selkiytyi myös suurten 

organisaatioverkostojen hyvät ja huonot puolet. Aluksi hankkeeseen mukaan hypättyäni, olin 

tukahtua siihen tiedon määrään, mitä hankkeessa mukana olevan täytyy hallita. Toiminnan 

suunnitteluun käytin tavattoman paljon aikaa ja toisaalta tuntui, ettei esteettiseen 

havainnointiin perustuva taidetoiminta meinaa millään syntyä. 

Myös tutkimuskysymyksen hahmottamiseen meni kauan aikaa. Suunnitellessa toimintaa, 

kaikki päämärät ja periaatteet joihin minun tuli sitoutua, eivät olleet aivan selkeitä. Projektiin 

liittymisen alkutaipaleella oli epäselvyyttä, minkälaista toimintaa voisin tuottaa ja testata, sekä 

toisaalta välillä yhteistyö eri toimijoiden kanssa vaikutti epävarmalta. Hanke oli niin laaja-

alainen ja sen organisaatioverkosto mittava, joten ei ihmekään, jos välillä tuntui että tieto ei 

kulje tai asiat eivät etene. 

Painin saadakseni lopullisen hyvän idean irti kiinnostuksestani metsäsuhteen rakentamiseen ja 

murehdin sitä varmasti koko ensimmäisen maisterivuoden ajan. Tornion 

työpajakokonaisuuteen mennessä, seuraavan lukuvuoden alussa, en tuntenut olleeni vieläkään 

tarpeeksi valmis toiminnan testaamiseen. Epävarmuus toiminnan merkityksestä on 

pohdituttanut itseäni oikeastaan koko tutkimuksen ajan ja vasta tämän tutkielman viimeisiä 

sivuja kirjoittaessani minulle on avautunut kokonaiskuva toiminnan sisällöstä, sen näkyvästä 

ja näkymättömästä, tai pikemminkin mitattavasta ja mittauskelvottomasta arvosta. 

Epävarmuus on myös yksi sellainen tunnetila, jota opin hallitsemaan hankkeessa 

työskennellessä. Se tuntuu kuuluvan elimellisesti projektityöskentelyyn ja myös 

toimintatutkimuksen tekoon. 

Toimintatutkimuksessa armollisinta on käytännön ja teorian sulautuvuus. Olen saanut 

tavallaan luvan toimia ja tietää vasta sitten. Koko tutkielmani runko ja sen ydin (tai ytimet) on 

rakentunut pitkän ajan sisällä, vähän huomaamatta. Läksin etsimään metsäkokemuksen 

esteettistä sovellusta hyvin opettajalähtöisesti ja koulumaailmaa ajatellen. Lopullinen sovellus 
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sopinee hyvin peruskoulu- ja lukio-opetukseen, vaikka toimintaa onkin kehitetty 

työpajatoiminnassa ja monialaisen hankkeen sisällä ilman koulumaailmasta tuttuja rakenteita 

tai selkeää oppitunti-kaavaa. Mielenkiintoista onkin, kuinka vastaavanlainen toiminta voisi 

toteutua tulevaisuuden opetussuunnitelmaan pohjautuen, kun oppiaineiden välisiä rajoja 

häivytetään ja oppimista kehitetään yhä oppilaslähtöisemmäksi. 

Tutkielman teko on jalostanut käsitystäni itsestäni kuvataidekasvattajana sekä opettajana. 

Ymmärrän taidepedagogiikan tiedonalojen laajuuden ja suhteen omaan kasvatusalaani. Opin 

myös paljon tuon laajan tiedonalojen kentän kautta kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksista 

esimerkiksi tunne- sekä moraalikasvatuksessa. Hyvän elämän edistäminen on itselleni tärkeä 

periaate ja ArctiChildren InNet -hankkeessa toimiessani ja sen tarkoitusta sekä tavoitteita 

tutkiskeltuani olen tyytyväinen, että olen päässyt mukaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämis-työhön näin konkreettisella tasolla ja lähelle hankkeen kohde-ryhmää.  

Kehittyminen opettajana ja kasvattajana ovat hankkeen sekä tutkielman teon tärkeimpiä 

henkilökohtaisia saavutuksia itselleni. Toimintatutkimus ja siihen kuuluva prosessityöskentely 

sekä reflektointi kannustavat oman opettajuuden, opetuksen sekä oppiaineen kehittämiseen 

vastakin. Hankkeessa työskentely opetti etenkin projektityöskentelyn luonteesta sen, että on 

monia asioita, jotka voivat mennä mönkään ja alkuperäinen suunnitelma voi muuttua 

huomattavasti prosessin edetessä. Ihmisten kanssahan hankkeissa työskennellään, 

yhteistyössä. Yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa, kansainvälisestikin, voimisti omaa 

käsitystä itsestäni kykeneväisenä toimimaan erilaisissa opetusyhteisöissä, joissa ohjauksen 

suunnittelu on erityisen paljon omalla vastuulla. 

Suunnittelemani toiminta osoittautui lopulta toimivaksi sovellukseksi nuorten metsäsuhteen 

tukemisessa. Esteettisen metsäkokemuksen tehtäväkokonaisuuden jatkokehittelyä ajatellen 

nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan, sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia voitaisiin 

hyödyntää, niin kuin mahdollisuutta ottaa oppilaiden omia välineitä mukaan työskentelyyn. 

Nytkin osalla oli omia kameroita mukana työpajassa, mutta tärkeintä on, että työskentely 

säilyy tasa-arvoisena, jolloin käytettävä materiaali ja välineistö mahdollistetaan ensisijaisesti 

opettavan tahon puolesta. 
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Valokuvien kokoaminen sosiaalisen median ympäristöön aihetunnisteita (#) käyttämällä, 

valokuvia voisi paitsi koota yhteiseksi kollaasiksi, myös sanallistaa aihetunnisteiden avulla 

(esimerkiksi: #metsässä, #rauhassa, #mystistä). Tähän tarvittaisiin koulun tai yhteisön sisäistä 

sosiaalista mediaa, mikäli oppilaat lisäävät valokuvat ”omalla nimellään”. Kaupallisia 

Internetissä toimivia yhteisöpalveluja käytettäessä kuitenkin olisi mahdollisuus koululla tai 

esimerkiksi oppiaineen opettajalla avata oma yhteisön tili, jonka kautta oppilaat voisivat 

julkaista, koota ja sanallistaa valokuviaan turvallisesti. Näin on jo toimittu useissa Suomen 

kuvataidekouluissa erilaisten tempausten ja teemallisen työskentelyn ohessa. 

Koostamani ohjeistukset työpajojen toiminnasta löytyvät Internetistä osoitteesta: 

www.arctichildren.fi/pohjoinen-id-metsa-ja-ruska/. Saman sivuston alle on koottu muutkin 

ArctiChildren -hankkeessa tuotetut tehtäväpaketit sekä materiaalit Barentsin alueen 

pilottikoulujen oppilaille, opettajille, vanhemmille ja oppilashuoltoryhmälle.   
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Liite 

 

Kyselylomake                                                Alleviivaa, oletko:     tyttö         poika 

 

Sallatunturin koulu Metsäteemapäivä 22.10. 

 

1. Vietimme toiminnallisen metsäteemapäivän tutkimalla omaa suhdettamme metsään. Kun 

oli metsässä käynnin aika, mitä siellä teit? Kuljitko esimerkiksi yksin vai porukassa? 

 

 

2. Otimme metsässä valokuvia. Minkälaisia kuvia otit ja mitä kohdetta kohdetta oli mukavin 

kuvata? 

 

 

3. Piditkö valokuvaamisesta metsässä oleskelun aikana, miksi erityisesti? Jos et pitänyt, 

miksi? 

 

 

4. Minkälainen tunnelma metsässä ollessasi valitsi? Erosiko se luokkahuoneessa olosta ja 

miten? 

 

5. Kirjoitimme omat metsä-teemaiset runot lehtiartikkeleista löytyneistä sanoista ja lauseista. 

Millaista lehtirunon tekeminen oli? 

 

 

6. Oliko tietokoneella työskentely haastavaa vai helppoa? Mikä oli mukavinta? 



92 

 

7. Mitä mieltä olit valmiista kuvakollaasistasi? 

 

 

8. Mikä oli hienoin kuvasi? Kuvaile valokuvaa: 

 

 

9. Päivä koostui miellekartan yhteisen täydentämisestä, leikeistä, metsässä valokuvaamisesta, 

lehtirunoilusta sekä kuvakollaasin koonnista tietokoneilla. Minkälainen päivä oli mielestäsi 

kokonaisuudessaan ja mikä oli parasta päivässä? 

 

 

10. Haluaisitko muulloinkin viettää oppitunteja metsäympäristössä? Miksi? 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  

 


