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OPISTOJEN ILME 
-HANKKEESTA

Varsinaissuomalaisista kansalais- ja työväenopistoista muodostuvan 
Ilo oppia! -verkoston opistoilla on yhteinen strategia. Sen mukaisesti 
opistot ovat innovatiivisia ja yhteisöllisesti toimivia oppilaitoksia, 
jotka edistävät oppimisen lisäksi elämänlaatua ja hyvän tulevaisuuden 
luomista toiminta-alueillaan. 

Opistojen IlmE -laatu- ja kehittämishanke käynnistettiin, koska 
osaamisen tavoitteet nojaavat tulevaisuudessa yhä vahvemmin ilmiö-
pohjaiseen oppimiseen. Kansalaisopistoissa oppiminen on hyvin 
paljon ilmiöpohjaista jo nyt. Pidimme kuitenkin tärkeänä paitsi 
vahvistaa ilmiöiden asemaa opetuksessamme yhä enemmän, myös 
pystyä sanoittamaan nykyistä selkeämmin sitä, miten opistot nyt ja 
tulevaisuudessa vastaavat tähän pedagogiseen tavoitteeseen. 

Toinen hankkeemme tavoitteista liittyi aikaan, jota parhaillaan 
elämme. Se on monella tapaa erityinen. Ekososiaaliset kriisit koette-
levat maailmaa. Tämä asettaa myös kansalaisopistoille haasteen 
vahvistaa omaa rooliaan ekologisen elämäntavan edistämisessä ja 
kunnioittavan ympäristösuhteen rakentamisessa. Ekososiaalisen 
sivistyksen käsite on hankkeemme tavoitteiden mukaisesti yksi avain 
tässä työssä.

Opistoilla on hyvä osaaminen etenkin taito- ja taideaineissa. Taito- ja 
taideaineiden opetus tukee käsitystä oppijasta, joka kykenee kuvit-
telemaan, luomaan ja myötäelämään myös toisenlaisia maailmoja ja 
kulttuureja kuin omansa.

Hankkeessa pohdimme keinoja, miten taito- ja taideaineita muuhun 
opetukseen integroimalla voidaan myös vastata tähän tavoitteeseen. 
Mielikuvittelua, kuvittelukykyistä ja empatiataitoista ihmisyyttä 

tukemalla voimme olla mukana rakentamassa kriittistä, tiedostavaa ja 
eettiseen toimintaan tähtäävää sivistystä. 

Kansalaisopistot ovat ainoa oppilaitosmuoto, jossa niin eri koulutus-
taustaiset, erilaiset historiat omaavat, eri kulttuurisista ympäristöistä 
tulevat ja eri ikäiset ihmiset oppivat yhdessä. Kansalaisopistojen 
opetusryhmien erityispiirre on, että osallistujat tuovat omat elämän-
kokemuksensa ja -taitonsa sekä oman erityisosaamisensa osaksi koko 
ryhmän oppimista. Tämä piirre tekee meistä ainutlaatuisen, tasa-ar-
voisen ja kilpailuvapaan yhteisöllisen oppimisen paikan.

Opistojen IlmE-hankkeessa etsimme keinoja juurruttaa ilmiöpoh-
jaisen oppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen käsitteitä opistoarkeen. 
Toteutimme useita työpajoja, kehittämistapaamisia, pedagogisen 
seminaarin ja luentosarjan näiden käsitteiden ympärille. Ilmiöiden 
äärellä -verkkojulkaisu tekee hankettamme näkyväksi.

Hankkeessa olivat mukana Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansa-
laisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-
opisto, Saariston Kombi ja Turun suomenkielinen työväenopisto. 
Hanketta rahoitti OPH vuosina 2018–19.

Toimituskunta

Kaikki artikkelit tässä julkaisussa ovat verkostossa tuntiopettajana 
työskentelevän, hankekoordinaattori Mirkka Mattheiszenin kirjoit-
tamia, ellei kirjoittajaa mainita erikseen. Toimituskuntaan kuuluivat 
rehtori Risto Jaakola Kaarinan kansalaisopistosta, rehtori Erja 
Launiala Naantalin opistosta ja suunnittelija-tiedottaja Susanna 
Viherä Auralan kansalaisopistosta.

http://www.ilooppia.profiili.fi/etusivu/
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TULEVAISUUDEN TAIDOT – 
SOLUINA PUUSSA 
Dialogissa rehtori Erja Launiala, Naantalin opisto 
rehtori Risto Jaakola, Kaarinan kansalaisopisto 
suunnittelija Lotta Mankonen, Auralan kansalaisopisto

 

Hankkeemme seminaarissa, työpajoissa ja luennoilla olemme tulleet 
toistuvasti sen eteen, että maailma on kokonaisuus, jossa kaikki 
vaikuttaa kaikkeen. Irrallisista paloista ei synny eheää tai ymmärret-
tävää kuvaa. Myös opetuksessa korostuu yhä enemmän opittavien 
asioiden monisyiset yhteydet ympäröivään maailmaan. 

Tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvitaan kenties aiempaa vähemmän 
kapea-alaista, sektorikohtaista, tietoa. Oppiainejakoisesta opetuk-
sesta siirrytäänkin koko ajan enemmän monialaisuuteen, monitietei-
syyteen, ilmiöiden äärelle. Opetusta pyritään viemään myös erilaisiin 
ympäristöihin, joissa ilmiöitä on mahdollista hahmottaa kokonaisuuk-
sina ja aidoissa asiayhteyksissä. Tietoa rakennetaan monesti yhdessä. 
(Vrt. Cantell 2015; Granö 2017.)

Laki vapaasta sivistystyöstä määrittelee koulutuksemme tavoit-
teeksi ”edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia 
sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, 
monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa 
sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja 
osallisuus.”

Mitkä ovat opistojen näkökulmasta tämän päivän ja tulevaisuuden 
keskeisiä taitoja? Miten niitä meillä opetetaan ja vahvistetaan jo nyt 
ja tulevaisuudessa? Kutsuin Auralan kansalaisopiston suunnittelija 
Lotta Mankosen, Kaarinan kansalaisopiston rehtori Risto Jaakolan 
ja Naantalin opiston rehtori Erja Launialan kirjoittamaan dialogisen 
artikkelin näistä kysymyksistä syksyllä 2019. He kirjoittivat 

vuoroillaan kommentoiden edellisen kirjoittajan tekstiä.

 
Lotta Mankonen: 
Kiitos Mirkka laajoista ja pohtimaan haastavista kysymyksistä.

Mielestäni kansalaisten yleissivistys ja laaja-alainen ymmärrys maail-
masta kausaliteetteineen on tulevaisuuden perusta. Itselleni systee-
miteoria on antanut mahdollisuuden ymmärtää paremmin asioiden 
monimutkaisia yhteyksiä, joten käytän sitä myös jonkinlaisena viite-
kehyksenä opettaessani sekä psykologisia, terveys-/ lääketieteellisiä 
että yhteiskunnallisia teema-alueita opiskelijoilleni. Ajattelen, että 
oppimisen keskeinen tavoite on näkökulmien laajentaminen – ikään 
kuin opettelisimme maailman katsomista suurempien silmälasien 
läpi. 

On myönnettävä, että tulevaisuutta on mahdoton täydellisesti hallita 
ja ennustaa. Siitä huolimatta pidän tärkeänä kykyä hahmottaa 
asioiden välisiä yhteyksiä, pohtia tekoja ja tekemättä jättämisiä sekä 
punnita erilaisia valintoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Valin-
toja tehdessä on punnittava samanaikaisesti sekä ekologisia, psyko-
sosiaalisia, taloudellisia että terveydellisiä vaikutuksia – moniarvoi-
suutta, ihmisten yksilöllisyyttä ja suvaitsevaisuuttakaan unohtamatta. 
Oppimisessa on mielestäni aina kysymys ihmisenä kasvamisesta.

Tulevaisuustutkijoiden mukaan digitalisaation myötä monet käytän-
nölliset ammatit tulevat katoamaan ja aivotyön osuus tulee kasvamaan. 
Oman toiminnan reflektointi ja looginen päättely ovat siis tärkeitä 
taitoja myös jatkossa, mutta tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan 
myös yhteiskunnallista vuoropuhelua ja yhteistyötaitoja. Tiedon määrä 
kasvaa jatkuvasti, ammatit eriytyvät ja erikoistuminen lisääntyy, joten 
parhaiten hyviin tuloksiin päästään moniammatillisissa tiimeissä 
ja poikkitieteellisesti tutkimustuloksia tarkastellen ja näkemyksiä 
vaihtaen. Yhteistä hyvää tavoiteltaessa tarvitaan kehittyneitä vuoro-
vaikutustaitoja sekä monipuolisia kognitiivisia taitoja – taitoa etsiä 
tietoa, tutkia tiedon alkuperää, erottaa oleellinen tieto epäolennai-
sesta, kykyä priorisoida ja soveltaa tietoa. Kielitaitoa kohentamalla 



5

pystytään tarkastelemaan asioita maailmanlaajuisesti ja tietotekniset 
taidot helpottavat viestintää, tiedonetsintää ja tiedonkäsittelyä. 

Näihin kaikkiin edellä mainitsemiini taitoihin pystytään vastaamaan 
opistoissa mm. lisäämällä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä, 
tukemalla dialogisen keskustelutaidon kehittämistä, tarjoamalla 
mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen ajatteluun sekä antamalla eväitä 
kielitaidon ja tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittämiseen. 

Opiskelijan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä näkökulmien 
laajentamista voidaan harjoitella lähes minkä teeman parissa vain, 
vaikkapa opiston terveyttä edistävällä kurssilla yhteistoiminnallisesti 
teemaa työstäen. Asioiden linkittäminen autenttiseen kontekstiin ja 
tiedon soveltamiskyky helpottuu ilmiöoppimista ja tutkivaa oppimista 
opetuksessa hyödyntämällä. Kun asia yhdistetään johonkin aitoon 
käytännön tilanteeseen, sen oppiminen yleensä helpottuu ja tuntuu 
myös mielekkäämmältä. Tärkeää on, että oppijaa ei jätetä ongelman 
kanssa yksin, vaan tutkivaan ja ilmiölähtöiseen työskentelyyn on 
tarjolla riittävästi opettajan ja ryhmän tukea!

Lisääntyvä aivotyö ja istumatyö puolestaan tuovat omia terveyshaas-
teitaan. Työkyky, terveyden säilyttäminen ja ennenaikaisen eläköi-
tymisen ehkäiseminen ovat tuoneet opistotyölle yhteiskunnallisesti 
merkittävän tehtävän. Asiakas saa harjoitella terveyttä edistävien 
kurssien ja liikuntalajien parissa sellaisia taitoja, joiden avulla hän 
oppii vähitellen itse pitämään huolta fyysisestä terveydestään, psyyk-
kisestä toimintakyvystään, liikuntatottumuksistaan, ravitsemukses-
taan ja aivojensa huoltamisesta. Aivot tarvitsevat toimiakseen tietoisen 
läsnäolon taitoja sekä mahdollisuuden virkistäytyä ja palautua mm.  
liikuntaharrastusten, kädentaitojen, kuvataiteen tai luovan kirjoitta-
misen parissa. Vapaan sivistystyön oppitunneilla virkistytään yhtei-
söllisyydestä ja irrottaudutaan arjen haasteista.

Vapaassa sivistystyössä opiskelija löytää henkilökohtaisia vahvuuk-
siaan, kasvaa ihmisenä ja kehittää valmiuksiaan rennosti omassa 
tahdissaan ja saa samalla kokea yhteisöllisyyden. Tavoitteena ei tarvitse 
olla työllistyminen, vaan vaikka oman tai perheen hyvinvoinnin lisää-

minen tai yhteiskunnallinen osallisuus. Oma paikka yhteiskunnasta 
voi löytyä vaikkapa mielekkään vapaaehtoistyön parista. 

Millaisia taitoja sinä Erja opiskelijoille haluaisit tarjota ja millaisin 
opetusmenetelmin niitä kehittäisit? 

Erja Launiala: 
Tämän päivän ja tulevaisuuden keskeisimmät taidot ovat mieles-
täni laaja-alainen sivistys, taito kohdata erilaisista taustoista ja 
kulttuureista tulevia ihmisiä, joustavuus muuttaa omia näkökantoja 
ja kyky perustella niitä, vuorovaikutus- ja kielitaito sekä kulttuurinen 
osaaminen (esim. kulttuurisensitiivinen viestintä), luovuus, ongel-
manratkaisu- ja kriittisen ajattelun taidot. 

Jyri Mannisen tutkimusten mukaan kansalaisopisto tuottaa useita ns. 
geneerisiä taitoja kuten sosiaaliset taidot, vuorovaikutus- ja opiskelu-
taidot, joita tarvitaan sekä työelämässä että arjessa kansalaisina. 

Kansalaisopistojen vahvuus on, että ne tavoittavat laajasti eri-ikäisiä 
ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kulttuurinen ja sukupolvien 
välinen kohtaaminen opintoryhmissä antaa opettajalle hyvät mahdol-
lisuudet hyödyntää ryhmän jäsenten osaamista ja vuoropuhelua. 
Yhteisen tiedonrakentamisen edellytyksenä näen ryhmän jäsenten 
aidon kohtaamisen, joka edellyttää kuuntelemisen ja läsnäolontai-
toja. Kansalaisopistojen opintoryhmät tarjoavat mielestäni oivalliset 
puitteet kohtaamiseen ja em. taitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen. 
Uskon, että erilaisten ihmisten kohtaamisten kautta myös suvaitsevai-
suus ja erilaisten kulttuurien arvostaminen lisääntyvät. 

Ihmisen hyvinvoinnin piiriin kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin 
lisäksi kokemus osallisuudesta, merkityksellisyydestä sekä omien 
mahdollisuuksien ymmärtämisestä. Kansalaisopistojen haasteena on 
tavoittaa erityisesti niitä kohderyhmiä (esim. haastava elämäntilanne, 
yksinäiset), jotka eniten hyötyisivät opistotoiminnasta. Siksi opistojen 
roolia hyvinvoinnin edistäjänä ja ennaltaehkäisevänä palveluna tulisi 
edelleen kehittää ja vahvistaa. 
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Risto Jaakola: 
Edellisten kirjoittajien oivallisten näkemysten jälkeen tuon esille vielä 
uuden näkökulman: sopeutumisen. Ihmiskunnan suurissa mullistuk-
sissa parhaiten eivät ole pärjänneet fyysisesti vahvimmat tai tietyllä 
tavalla katsottuna älykkäimmät, vaan sopeutumiskykyisimmät 
yksilöt. Älykkyys sinällään ei ole tuottanut selviytymiselle tarpeellisia 
taitoja, vaan kyse on ollut enemmänkin motivaatiosta muuntua. Kun 
nykyään jälleen puhutaan paljon yhteiskunnan nopeasta muuttumi-
sesta, on sopeutuminen edelleen ajankohtainen taito. Yksilön henki-
lökohtaiset ominaisuudet edistävät sopeutumista. Tämän lisäksi apua 
on soveltuvasta koulutuksesta ja taidoista, joita kansalaisopistot ovat 
omiaan tarjoamaan. 

Lisääntyvä tietomäärä aiheuttaa tiedon 
pirstaloitumista. Kokonaisuuksia sekä 
syy- ja seuraussuhteita on entistä vaike-
ampi nähdä. Koulutusorganisaatioissa on 
alettu ratkoa tätä ongelmaa rakentamalla 
koulutuskokonaisuuksia, joissa mietitään 
asioita kokonaisuuksina – ei vain irral-
listen asioiden joukkona. Myös kansa-
laisopistoissa tämä ilmiöoppimiseksi 
kutsuttava ajatusmalli nousee yhä merkit-
tävämmäksi. 

Haasteena on kuitenkin niin opettajien 
kuin opiskelijoidenkin ajattelumallien 
muuntaminen uuteen asentoon. Miten 
saada opettajat huomaamaan itsessään olevia taitoja ja mahdolli-
suuksia yhdistellä niitä? On varmasti mukavaa opiskella espanjaa 
mukavassa ryhmässä, mutta miksei sitä voisi tehdä samalla opetellen 
muitakin uusia taitoja. 

Kokonaisuuksien kautta opimme hahmottamaan asioita järkevästi, 
antamaan niille oikean painoarvon ja löytämään oikeita ratkaisuja 
kohtaamiimme pulmiin. Kokonaisuuksien hahmottaminen siis edistää 

sopeutumista muutoksiin. Tämä taas on edellytys pärjäämiselle niin 
yksilöinä kuin ihmiskuntanakin. 

Mielestäni tämän hetken ja lähitulevaisuuden suurimmat haasteet, 
kuten luonnonvarojen ehtyminen tai saasteet, edellyttävät jokaiselta 
sopeutumista, uutta ajattelua ja halua tehdä uudenlaisia valintoja. 
Tässä auttaa tuo Erjan mainitsema kokemus osallisuudesta. 

Itselläni nousee tuosta ajatuksesta mielikuva puusta: Jos maapalloa 
ajattelisi vertauskuvallisesti puuna, meistä jokainen olisi sen solu. 
On olennaista tietää, miten mikin solu suhteutuu koko puuhun ja 

mitä puu tarvitsee pärjätäkseen. Kansa-
laisopistoilla on paikkansa antamaan 
näkökulmia tämän näkemyksen raken-
tamiseen eli toimimme puutarhurina 
kastellen ja lannoittaen puuta. Voimmeko 
tehdä muuta?

“Ilmastokriisi, globaali köyhyys, sodat, työn muutos 
ja työttömyys, digitalisaatio, väestön ikääntyminen 
sekä voimistuva ääriajattelu haastavat arvioimaan 
uudelleen vapaan sivistystyön roolia ja 
merkityksiä [ - - ] ja pohtimaan, miksi sivistystä 
nykyään tarvitaan.” [- -] Vapaan sivistystystyön 
“yhteiskunnallinen merkitys ja hyöty voivat löytyä 
sivistyksellisestä ja kasvatuksellisesta merkityksestä, 
joka tuottaa hyvää inhimillistä elämää, tiedostavaa 
kansalaisuutta sekä ekologista kestävyyttä.”  
Pätäri et al. 2019.

“Empatia on tärkein ihmistaito.”
Performanssitaiteilija Leena Kela 
Moni-ilmeinen planeettamme 
-sarjan luennolla 9.10.2019.
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“Ilmiöpohjaisen opetuksen olennainen muutos aikaisempaan ei [ - - ] ole 
oppiainerajojen ylittäminen, integraatio, vaan se, että ilmiöt eivät nouse vain 
oppiaineiden sisällöistä vaan niiden tulee nousta esille oppilaiden, kylien, 
kaupunkien ja yhteisöjen arjesta. Tällöin ilmiöt ovat kontekstualisoituja 
tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen eli situaatioon. Ilmiöpohjainen opetus ja 
oppiminen ovat paikka- ja tilannesidonnaisia.” 
Granö 2017

“Kiinnittyminen paikkaan tuottaa vastuullista 
ympäristökompetenssia, jossa omaan ympäristöön 
liittyvä tietäminen ja taitaminen yhdistyvät 
tunteisiin ja kokemuksiin.” 
Granö 2017

Tulevaisuudessa faktojen opettamisen rinnalle nousee yhä enemmän 
taitojen opettaminen. Opistojen IlmE -hankkeen aikana olemme 
kohdanneet monesta näkökulmasta sen, että tulevaisuuden 
oppimistarpeissa korostuu (ekososiaalisen) sivistyksen merkitys. Esiin ovat 
nousseet myös empatiataidot sekä kyky kuvitella tulevaa, jotka ovat erityisen 
tärkeitä tässä ajassa. Sivistys mieltyy kyvyksi ja tahdoksi käyttää tietojaan ja 
taitojaan eri tilanteissa eettisesti ja järkevästi (vrt. Cantell, 2015).

“[ArtEco -t]utkimushankkeen keskeisenä tavoitteena olikin löytää keinoja 
siihen, miten kasvatusta ja kouluopetusta voisi kehittää huomioimaan 
paremmin sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävä tulevaisuus. 
Hankkeessa mukana ollut amerikkalainen tutkija Nick Morris huomasi, että 
vastaus löytyy nimenomaan integroimalla taidetta ympäristökasvatukseen. 
– Biologina olen tietysti vetänyt oppilaille luontoretkiä nimeämällä lajeja ja 
kertomalla faktoja ekosysteemeistä. Se ei ole kuitenkaan auttanut oppilaita 
löytämään yhteyttä luontoon.” 
artecoproject.com
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MIKÄ ILMIÖ? 
ILMIÖPOHJAISESTA OPETUKSESTA JA EKOSOSIAALISISTA ILMIÖISTÄ

Hankkeen alussa kartoitimme sitä, mitä ennakkotietoja opettajis-
tollamme on ilmiöpohjaisesta opettamisesta tai ekososiaalisen sivis-
tyksen käsitteestä. Suurin osa vastaajista ei pitänyt käsitteitä kovin 
tuttuina tai tuntenut niitä juuri lainkaan. Molempia käsitteitä pidettiin 
kuitenkin kiinnostavina. 

Välipalautteessa kyselimme mm. näiden tietojen lisääntymistä tai 
syvenemistä hankkeen aikana. Hyvin moni oli huomannut toteutta-
neensa ilmiöpohjaista opetusta opetuksessaan jo aiemmin, mutta 
kaikki eivät kenties olleet osanneet sanallistaa asiaa:

• Yhdistelen kielen tunnilla historiaa, kulttuuria, uutisia, 
opiskelutaitoja (= elämäntaitoja) jne. 
• Hanke ainakin teki tietoiseksi, mistä on kyse ja tajusin 
jo hieman toteuttaneeni ilmiöpohjaisuutta työssäni.
• Oma ainealani on kovin monialainen ja ilmiöihin 
tukeutuva luonnostaan.
• Opiskelijat ovat itse aktiivisesti tuoneet esiin 
näkökohtia, joita olen käyttänyt opetustyössä. 
Oma avoin suhtautumiseni (sekä luontainen että 
ilmiöoppimisen aktiivisen käytön mukana tullut) on 
rohkaissut tätä.
• Jooga on ilmiöiden elämistä todeksi.
• Opetus ollut ilmiöpohjaista jo ennen hanketta.
• Kyllä koen [hankkeen vaikuttaneen siihen, että olen 
toteuttanut ilmiöpohjaisuutta työssäni] varsinkin 
tammikuisen seminaarin jälkeen Kaarinassa, kiinnitin 
opetuksessani enemmän huomiota seminaarissa esiin 
tulleisiin asioihin. Jonkin verran ilmiöpohjaisuus on 
tullut myös opiskeluajoilta mutta myös hankkeen 
tiimoilta lähemmäksi omaa arjen työtä.

• Olen käyttänyt ilmiöpohjaisuutta, koko ajan 
opetuksessani. Hieno asia, että saadaan asialle 
julkisuutta ja koetaan että se ihan oikeasti on oppimis- 
tai opetuskeino.
• Olen aiemminkin toteuttanut opetusaiheita 
ja -tilanteita ilmiöpohjaisesta näkökulmasta 
elävöittääkseni etenkin jatkokurssien 
opetuskokonaisuuksia. Nyt kiinnitän suunnittelussa 
enemmän huomiota asiaan, ja opetuksen painopiste 
tekniikan oppimisesta on siirtynyt oppimisen 
kokonaisvaltaiseen kokemukseen.
• Olen tietoisesti ottanut ajankohtaisia ja todellisia 
uutisia keskustelukurssien mielipiteenilmaisua 
harjoituksia kirvoittamaan.

 
Hankkeen toimintana toteutui seminaarin ja luentosarjan lisäksi 
kaksi World Café -menetelmälle perustuvaa työpajaa sekä suunnitteli-
joiden työkokouspäivä. Niiden tuloksena syntyi väitteitä, joita voimme 
hyödyntää juurruttaessamme hankkeen tuloksia opistojen suunnitte-
luun.

• Rohkeus kuunnella ryhmästä nousevia ideoita.
• Valmius muuttaa opetustunnin suuntaa osallistujien 
ideoiden ja kysymysten mukaan, silloin kun se on 
mielekästä ja tukee kurssin / oppitunnin tavoitteiden 
toteutumista.
• Valmius reagoida johonkin ajankohtaiseen ilmiöön ja 
tarvittaessa muuttaa opetuksen suuntaa.
• Kurssi voi lähteä liikkeelle jonkin ilmiön ääreltä 
autenttisesta ympäristöstä; kurssi voi pitää sisällään 
vierailun ko. ilmiön äärelle; kurssi voi kietoutua jonkin 
laajemman (yhteiskunnallisen, luonnontieteellisen, 
kulttuurisen tms.) ilmiön ympärille.
• Kurssin käsite? Vrt. ”oppimiskokonaisuus”.
• Tärkeä ymmärtää, että ilmiö on myös 
prosessinomainen: Kukin ilmiö määritellään eri ajassa ja 
muuttuvassa maailmassa yhä uudelleen.
• Myös tieto muuntuu ajassa.
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• Ilo on ilmiö: ilo mukaan jokaiselle opetustunnille.
• Ilmiöiden käsittely taiteen keinoin.
• Kiertotalous, kestävä kulutus esiin 
materiaalivalinnoissa ja materiaalin käytössä.
• Kohtuullisuuden huomioiminen kaikessa.
• Erilaisuuden hyväksyminen ja sen osoittaminen.
• Yhdessä rakennetut pelisäännöt. Ryhmä voi luoda 
omat arvonsa ja puhua niistä.
• Avoin keskustelu. Rehelliselle vuorovaikutukselle 
antautuminen.
• Opettajan avoimuus oppia osallistujilta ihmisenä 
olemisen taitoja. 
• Vastuun ottaminen omasta itsestä ja omasta 
hyvinvoinnista lisää muidenkin hyvinvointia.
• Jokaista katsottava silmiin jokaisella kerralla.
• Jokaisen yksillöllinen huomiointi tavalla tai toisella.
• Oppijoiden osallistaminen myös kurssisuunnitteluun.
• Kuvitteluaistin valjastaminen.

Moni kokee jo käyttäneensä ilmiöoppimista opetuksessaan, mutta 
hankkeen aikana pohdimme myös, että varmasti tartumme opetuk-
sessa luonteviin ilmiöihin. Entä jos haastaisimme itseämme hieman 
ja tarttuisimme astetta haastavampiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin 
opetuksessamme? Luottamus, tasa-arvo ja kestävyys ovat tulleet 
hankkeen työpajoissa näkyviksi myös opetusarkeen liittyen. Entä 
millaisia uusia sisältöjä ja näkökulmia tai metodeita opetukseen voisi 
nousta, jos nostaisimme ”ilmiöpöytiin” lisäksi esim. sellaisia käsit-
teitä kuin monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus 
tai sivistys? Entä mitä ympäristökompetenssi ja situaatio opetustyös-
sämme voisivat konkreettisesti tarkoittaa ja miten näkyä nykyistä 
vahvemmin?

Tätäkin ajatteluprosessia tukemaan toteutuimme alueellisen seitsen-
osaisen Moni-ilmeinen planeettamme -luentosarjan, johon osallistu-
minen mahdollistettiin opettajistolle täydennyskouluksen tapaan, ja 
johon kaikki alueiden asukkaat saivat myös osallistua. Luentosarja 
yhdisteli tieteen ja taiteen näkökulmia. 

Luentojen ja keskustelun rinnalla saimme kuulla 
runoja, tutustua eri taiteenlajien teoksiin, katsoa 
lyhytelokuvaa tai kuulla yllätysnumerona luennoit-
sijan flyygelinsoittoa.

Moni-ilmeinen planeettamme – ei 
mikään tavallinen luentosarja

Mielekäs elämä – enemmän kuin onnellisuus 
Professori Arto O. Salonen

Kosmologia ja kauneus 
Kosmologi Syksy Räsänen

Linnut tieteen ja taiteen siivin 
Ympäristöekologian dosentti, FT, runoilija Mia Rönkä

Empatiaa yli lajirajojen 
Performanssitaiteilija Leena Kela

Ympäristön muutos ja tunteet 
TT, tutkijatohtori Panu Pihkala

Kadonneita paikkoja etsimässä - På jakt efter försvunna 
platser 
Kirjailija / författaren Sirpa Kähkönen

Leffaterapiaa ja tunnetaitoja 
Psykoterapeutti, FT, Mikael Saarinen
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“Ekososiaalinen ihminen ymmärtää oman toimintansa 
vaikutuksen luontoon, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan 
sekä tiedostaa kestävän kehityksen osa-alueiden välisen 
riippuvuushierarkian, miten taloudellinen kestävyys ja oma 
hyvinvointi ovat riippuvaisia ekosysteemien ja ihmisyhteisöjen 
hyvinvoinnista.”  
sirene.fi/blog

“Kun itsensä pystyy asettamaan laajempaan asiayhteyteen, se on 
yksi viisauden elementti.”
Runoilija-tutkija Mia Rönkä Moni-ilmeinen planeettamme 
-sarjan luennolla 2.10.2019.

Arja Mattssonin 
videohaastattelu 
ilmiöpohjaisesta opetuksesta 
Naantalissa syksyllä 2018.

Erityisluokanopettaja Arja Mattsson on aktiivinen opisto-opiskelija, 
jonka panos hankkeelle on ollut tärkeä sen käynnistymisestä loppuun 
asti. Hankkeen ensimmäinen syksy alkoi videohaastattelulla naanta-
lilaisessa puistossa. Videolla Arja kertoo kokemuksiaan ilmiöoppimi-
sesta niin omassa erityisluokanopettajan työssään kuin opisto-opiske-
lijanakin.

Rohkeana mukaan lähtijänä Mattsson osallistui myös hankkeen 
pedagogisessa seminaarissa 18.1.2019 käytyyn dialogiin hankekoor-
dinaattori-tuntiopettaja Mirkka Mattheiszenin ja tuntiopettaja Minna 
Aallon kanssa.

Mattsson on osallistunut myös yhtä lukuun ottamatta jokaiselle Moni- 
ilmeinen planeettamme -luentosarjan luennolle. Hankkeen tullessa 
päätökseen haastattelin häntä vielä yli vuoden päästä ensimmäisestä 
haastattelusta. Pääset lukemaan haastattelun tämän julkaisun sivuilta 
28–31.

Taide, mielikuvittelu ja 
leikki
1. Tuottaa havahtumisia
2. Saattaa toisenlaiseen
3. Täydentää ja uudistaa 

todellisuuskäsitystä (maailmankuvaa)
4. Tarjoaa merkityksiä olemassaololle
5. Ylevöittää mieltä
6. Vahvistaa myötätuntoa

Arto O. Salonen 
Opistojen IlmE 
-seminaarissa 
18.1.2019

Sivulla 28 Arja kertoo 
ajatuksiaan Moni-ilmeinen 
planeettamme -luentosarjasta 
syksyllä 2019.

“Taide- ja taitoaineilla on rajoja ylittäviä, multimodaalisia 
keinoja tiedontuottamiseen, jotka tekstin ja puheen lisäksi 
huomioivat paitsi ihmisen kehollisuuden kaikkine aisteineen, 
myös muut eliöt, materiat, esineet ja asiat.” 
Granö 2017.

“Systeeminen todellisuuskäsitys kiinnittää huomiota asioiden, 
ilmiöiden ja ihmisten välisiin suhteisiin ja kytköksiin. 
Mahdollisimman tosi todellisuuskäsitys edellyttää asioiden ja 
ilmiöiden välisen elävän dynamiikan huomioimista?” 
Professori Arto O. Salonen seminaarissa 18.1.2019

https://drive.google.com/file/d/1cdlIIFZ7AjtKjBSchtUfpLSwwSyfZ80x/view?usp=sharing
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ILO ON ILMIÖ 
ELI OPPIMISEN ILOSTA OPISTOISSA

Kohtaamisen välttämättömyydestä

Tapaamme kauniina syyskuun päivänä Janni Haapaniemen ja Mia 
Vieltojärven kanssa taidemuseon kahvilassa. Haastattelutreffit on 
sovittu, koska molemmilla on kokemusta moniopettajuudesta eri 
oppiaineita yhdistelevältä kurssilta Ilo oppia -verkoston eri opistoissa. 
Päädymme kuitenkin puhumaan enemmänkin kohtaamisesta, ja 
pohtimaan tehtäväämme kansalaisopisto-opettajina.

Keskustelu Jannin kanssa käynnistyy vilkkaana jo ennen kuin varsi-
naisesti pääsemme edes istahtamaan alas. Vaihdamme ajatuksia 
tuntiopettajan ammatin erityisistä piirteistä.

– Juuri opettajan autonomisuus varmastikin houkuttelee tälle alalle, 
Janni pohtii. – Opetussuunnitelma ei sido meitä, kurssien sisällöt 
suunnitellaan itse eikä oppisisältöjä sanella siten kuin perusope-
tuksessa.  – Toisaalta se on osittain näennäistä, se autonomisuus: 
Ohjausta tulee vahvasti myös yhteiskunnalta, ja markkinat vaikut-
tavat. Mikä toteutuu milloinkin, mitä voi tarjota jne.

Mia liittyy seuraan. Kuulumisten vaihto suuntaa keskustelun nopeasti 
kollegayhteisön merkitykseen. Janni kertoo kaipaavansa usein opetta-
jayhteisöä. Sama viesti nousee vahvasti vuosi toisensa jälkeen myös 
erilaisissa kartoituksissa, tutkimuksissa ja omankin verkostomme 
hankkeissa. 
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Tuntiopettaja on autonominen, mutta usein myös yksinäinen. Häneltä 
puuttuvat kahvihuonekeskustelut kollegoiden kanssa, pikkujoulut 
ja melko usein myös virkistyspäivät yms. Opettajainkokouksissa 
tavataan joka syksy, ja mm. hankkeiden mahdollistama täydennys-
koulutus sekä opistoverkoston Ilo oppia ja opettaa -kehittämispäivät 
tarjoavat paikkoja vaihtaa ajatuksia muiden tuntiopettajien kanssa. 

Mia on osallistunut aktiivisesti Osaava- ja laatu-ja kehittämishank-
keissa toteutettuun toimintaan viime vuosina:

– Kyllä tapaamiset on aina todella hedelmällisiä. Esimerkiksi me 
kokoonnutaan yhä liikunta- ja hyvinvointiaineiden opettajien kesken 
säännöllisesti vapaamuotoisissa kehittämistapaamisissa. Ne käynnis-
tettiin yhdessä hankkeessa pari vuotta sitten.

– Parhaita kokouksia on ollut, kun olemme porukalla kiertäneet 
ulkona, vaikka esimerkiksi siellä puutarhalla, Mia kertoo. – Kun 
kohtaa ihmisiä, tulee aina ideoita kokeilla jotain uutta. Samaan tapaan 
kaverilta saa myös vinkkejä omaehtoiseen täydennyskouluttamiseen. 

Kerron saaneeni itse ammatillisesti kaikkein eniten eväitä omaan 
opetustyöhöni keskusteluissa sellaisten kollegoiden kanssa, jotka ovat 
joltain ihan muulta alalta kuin mitä itse opetan. Syntyy oivalluksia: 
”Olenhan minä periaatteessa tuon tajunnut, mutta en ole koskaan 
tehnyt niin!” Keskusteluiden ja kohtaamisen myötä omat opetusme-
netelmät ovat muuttuneet ratkaisevasti. Parempaan suuntaan.

Minulle parasta opettajana kasvamista ovat olleet verkostomme 
muutaman vuoden takaisessa Onni oppia -hankkeessa kokontu-
neet oppiainekohtaiset kehittämistiimit, joiden toimintaa koordi-
noin. Kokoonnuimme kehittämistapaamisiin aina tekemisen äärellä. 
Kerron Mialle ja Jannille, miten iso kokemus se oli, kun esimerkiksi 
kädentaito- tai liikunta-aineiden opettajien kehittämistiimissä yritin 
ensin vetäytyä raportoijan rooliin. Kollegat vetivät minut kuitenkin 
päättäväisesti mukaan tekemään himmeliä tai keramiikkaa, notkistu-
maan asahi-liikkeissä tai pilkkomaan vihanneksia.

Eräs kädentaito-opettaja huudahti kerran kehittämistapaamisessa 
keramiikkatyön äärellä: ”Tällaistako meidän opiskelijoilla on? Kun 
voi omassa tekemisessään luottaa siihen, että jos nojaa taakse-
päin niin siellä on varmasti osaava opettaja ottamassa sut vastaan!” 

– On kyllä totta kai tärkeää, että on kehittämispäiviä ja vastaavia. 
Mutta pitäisi myös kohdata vapaamuotoisesti, Janni sanoo. – Kun ei 
ole annettuna vaikka jotain ennalta määrättyä kehittämistehtävää tai 
tavoitetta, jota kohti mennään, on tilaa ja mahdollisuus luovaan kehit-
tämiseen.

– Kun ihminen lähtee vapaan sivistystyön opetukseen, hänessä on jo 
vahva halu kehittyä. Oma halu tarvitsee myös kannustusta ja konkreet-
tisia tilaisuuksia. Oppiaineyhteistyön kohdalla jarru voi olla kohtaami-
sessa. Jos et sä kohtaa, sä et voi kehittää yhdessä, Janni summaa.

Toden totta. Myös eri hankkeissa kerätyissä palautteissa korostuu 
joka kerta, että koulutus- ja kehittämispäivien paras anti ovat keskus-
telut kollegoiden kanssa. Olemme yhtä mieltä siitä, että kahvipöydissä 
käytyjä keskusteluita ei lainkaan pidä väheksyä:

– Ei tule kohtaamisia, jos mahdollisuuksia niihin ei rakenneta. Pikku-
joulut, metsäretket ym. olisivat todella tärkeitä tilaisuuksia kohtaa-
miselle! Karrikoidusti sanoen, nyt ne kohtaamiset on usein sattuman 
varassa: ”törmättiin Hesellä ja keksittiin yhteinen idea”.  Jos spontaa-
nille kohtaamiselle rakennetaan mahdollisuuksia, se johtaa hedel-

Kotitalousopettaja Janni Haapaniemi on ollut 
tuntiopettajana Paimion opistossa vuodesta 2017, 
ja pääkaupunkiseudun opistoissa vuodesta 2010.
Moniopettajuudesta Jannilla on kokemusta mm. 
kotitaloutta ja kädentaitoja yhdistävistä kursseista 
sekä historiaa, ruuanlaittoa ja puutarhanhoitoa 
yhdistävästä hyötykasvikurssista.
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mälliseen yhdessä kehittä-
miseen. Ja vastaa varmasti 
todelliseen tarpeeseen! 

Meillä kaikilla on 
kokemusta toisen opettajan 
kanssa työskentelystä. 
Siinä kollegalta saa sitä, 
mitä itseltä ehkä puuttuu. 
Mia kertoo digitaito-opet-
tajan kanssa pitämistään 
Digiretki luontoon -lyhyt-
kursseista:

– Kun siinä on rinnalla se toisen alan asiantuntija, hän osaa käyttää 
sellaisia termejä ja menetelmiä, jotka on juuri oikeita sen alan opetuk-
sessa. Itse sitä helposti käyttää jotain arkitermejä, kun vaikka opetel-
laan geokätköilyä. Toisen ammattitaito täydentää omaa osaamista. 
Myös opiskelija saa siitä paljon enemmän, kun eri opettajien asian-
tuntemus ja eri näkökulmat tulee yhteiseen käyttöön.

Puhumme myös lyhyesti siitä, miten aina välillä keskusteluissa nousee 
esiin pelko ”ideoiden varastamisesta”.

– Eihän siinä ole mitään pahaa, että joku saa toiselta idean! Mia 
huudahtaa. – Joku saa idean, joku toinen jalostaa sitä…

– …kaikki hyötyvät, jatkan. – Kyllä minä ainakin koen, että jakaminen 
ja antaminen ulospäin on aina kääntynyt omaksi parhaakseni. Jotain 
lisää on tullut kaikille.

Yhteisopettajuus saman tai eri alan oppiaineiden välillä pitäisikin 
meidän kaikkien mielestä ensisijaisesti nähdä mahdollisuutena syvem-
pään ja monipuolisempaan opetukseen – ja myös opettajan oppimisen 
mahdollistajana. 

Erä- ja luonto-opas Mia Vieltojärvi 
on työskennellyt tuntiopettajana Lieto-
opistossa, Naantalin opistossa, Kaarinan 
kansalaisopistossa, Paimion opistossa, 
Auralan kansalaisopistossa ja Raisio-
opistossa vuodesta 2011.
Mia opettaa mm. geokätköilyä, 
nuotioruokakursseja, noitarumpukursseja, 
sienten ja kasvien tunnistamista ja 
luolaretkeilyä. Mialla on kokemusta 
moniopettajuudesta mm. retkeilyä ja 
tietotekniikaa yhdistäviltä kursseilta.
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– Mutta monialaisuus ei välttämättä ollenkaan edellytä moniopetta-
juutta, Janni muistuttaa. Monialaisuus toteutuu vapaan sivistystyön  
opetuksessa usein luontevasti. Myös Mia tuo kasviretkillä mukaan 
esimerkiksi paikkatietoa. 

– Ei mikään kurssi tapahdu tyhjiössä, jatkaa Janni. – Opetukseen tulee 
luontevasti mukaan historiaa, maantietoa, kulttuuria. Kun me vaan 
käännetään aivomme sellaiselle vinkkelille, niin kyllähän me voidaan 
luottaa meidän omaan tietotaitoon. Meillä on paljon osaamista, mitä 
voidaan ottaa mukaan opetukseen ilman toista opettajaakin.

– Ja ryhmä täydentää oppimista! jatkan. – Meillä on opintoryhmissä 
niin valtavasti elämänkokemusta ja eri alojen osaamista ja tietotaitoa, 
että kyllä se ryhmä tukkii opettajan puutteet osaamisessa tai tiedoissa. 
Janni nyökyttelee:

– Pitää vain tunnistaa se oma epätäydellisyys. Se on tie luottamuk-
seen olla opettajana oma itsensä. Se ei tee sinusta huonoa opettajaa! 
Päinvastoin! Kun antaa tilaa ryhmälle, se on avain uuden tiedon löytä-
miseen, kehittymiseen, myös opettajalle.

TEHTÄVÄÄ TOTEUTTAMASSA

Mialla on tapana tuottaa joka lukuvuodelle uudenlaisia kursseja 
nokipannukahveista hortoiluun, eräretkistä geokätköilyyn. Lyhyt-
kurssit toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. Uuden suunnittelussa on 
kuitenkin aina erikoinen jännite, joka on tyypillistä kansalaisopistojen 
kurssisuunnittelulle. Palaamme taas opettajan autonomisuuteen:

– Vaikka opettaja suunnittelee kurssinsa itse, ohjausta tulee myös 
opistolta, Janni toteaa. – Aina ei voida ottaa riskejä, kun tuntien pitää 
toteutua. Jos ei tule osallistujia, kurssi perutaan, joka on kaikkien 
kannalta se huonoin vaihtoehto.

Mutta uutta ja uudistumista tarvitaan. Opettaja jättää kurssisuunni-
telmat aikaisin keväällä ja kalenteria suunnitellaan pitkälle eteenpäin. 

Kuitenkin kurssien päätyminen ohjelmaan ja niiden toteutuminen on 
aina myös epävarmaa.

– Uusia kurssikokeiluja pitäisi aina voida toistaa. Se sisältö kehittyy 
joka kerta paremmaksi ja paremmaksi, kun yhdessä hiotaan sitä toisen 
opettajan kanssa. Asiakas hyötyy.

– Opistoverkoston tunteminen on tässä tärkeää! Mia miettii. – Vuosien 
varrella sitä oppii haistelemaan, mikä missäkin vetää ja mikä ei tai 
mitä kuhunkin opistoon toivotaan.

– Opistoilla on selvästi myös tietynlaiset painotukset. Tuntiopettajana 
olisi tärkeää, että ne lausuttaisiin myös ääneen. Ettei käy niin, että sitä 
tekee aina jotain tietynlaisia ehdotuksia opistoihin, joiden ohjelmiin 
ne eivät syystä tai toisesta kuitenkaan päädy. Opettaja laittaa kurssi-
suunnitelmiin kuitenkin valtavasti omaa aikaansa ja lukitsee kalente-
riinsa niille paikat.

Janni kysyy Mialta, mikä tämän tavoite on omilla kursseillaan. Mia 
miettii hetken:

– Saada ihmiset onnelliseksi. Tekemään mielekkäitä asioita. Uusien 
asioiden oppiminen on mielekästä.

Minulle muistuu mieleen muutaman vuoden takainen, tanssija-ko-
reografi Jorma Uotisen luento kolmen opistomme yhteishankkeesta, 
ja sieltä muistiinpanemani hieno sitaatti: ”Oppivassa tilassa ihminen 
on onnellisessa tilassa.” Siis oppiessaan – ei välttämättä pystyessään 
hyödyntämään uusia taitojaan, vaan juuri oppimisprosessin keskellä.

– Kun sä opit jotain, saat minäpystyvyyden kokemuksia. Se on 
kiinteässä suhteessa onnellisuuden ja mielekkyyden kokemuk- 
seen, Janni jatkaa. – Se on hienoa, kun meidän opiskelijat ylittävät 
omat kuvitelmansa minäpystyvyydestä ja sen rajoituksista.  
Se tukee yksilön kasvua. Vapaan sivistystyön ajatuksen elinikäisestä 
oppimisesta voidaan nähdä kumpuavan Bildung-sivistyskäsityksestä. 
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Halutaan antaa ihmiselle mahdollisuus kehittyä läpi elämän ja ymmär-
retään, että oman minän ja yhteiskunnan kehittyminen kulkevat käsi 
kädessä. Janni jatkaa keskustelua.

Taito- ja taideaineiden kohdalla, kuten kotitalouskurssilla tai geokät-
köilyssä, opettajalla on luonteva mahdollisuus osallistaa oppijat 
tasa-arvoisesti mukaan. Osallisuus tulee toiminnan kautta. Opettajan 
rooli alussa on ratkaiseva sille, syntyykö jokaiselle tilaa saada 
äänensä kuuluville. Mia kertoo, että monesti hänen kursseillaan  
ensimmäisellä kerralla on melko hiljaista, ja lopulta kaikilla on paljon 
sanottavaa. 

– Se syntyy luonnostaan. Luonto on ympäristönä sellainen, missä on 
helppo lähestyä toista ihmistä. Kun ihmiset tekevät erilaisia juttuja 
yhdessä, syntyy keskustelua. Kursseilla solmitaan myös ihan oikeita 
uusia ystävyyssuhteita. 

Kerron kuulleeni tämän IlmE-hankkeen keskusteluissa väitteen, että 
kansalaisopisto-opettajan tärkein pedagoginen työkalu on hänen 
oma persoonansa. Pohdin sen perään omalla kohdallani pedagogisen 
koulutuksen puutetta: – Tavallaan sitä ei aina osaa sanoittaa jotain 
metodeja, joita toteuttaa, tai aina ei edes tunnista asioita, kun puuttuu 
se välineistö, teoreettinen pohja tai terminologia…

– Mutta sulla on formaalisen pedagogisen pätevyyden sijaan sitä oman 
työn kautta kertynyttä osaamista! Janni muistuttaa. 

Mia miettii omia keinojaan ryhmäytymisen tukemiseen: – Tekemisen 
äärellä se tapahtuu usein luontevasti. Mutta kyllä kai mä sitä tilannetta 
ohjaan, vaikka en sitä sillä lailla havaitsekaan… Sanon aina ääneen 
uusille, että teistä voi tuntua ulkopuoliselta, kun täällä on mukana 
niitä, jotka on vuosi toisensa jälkeen kulkeneet mun eri kursseilla ja 
muodostaneet ystävyyssuhteita. 

– Sanoittaminen on tärkeää uusille rohkaisuksi, Janni yhtyy ajatuk-
seen.

– Niin. Mutta samalla ne vanhat huomaa myös, että niillä on vastuuta 
uusien ottamista mukaan, Mia täydentää.

Kansalaisopistot ovat ainoa oppilaitosmuoto, jossa niin eri taustaiset, 
eri-ikäiset, eri kulttuureista tulevat, eri elämänkokemuksella, ammatil-
lisilla taustoilla ja eri tieto-taitoja omaavat ihmiset oppivat yhdessä 
samoissa ryhmissä. – Se tekee meistä aika ainutlaatuisen oppimisen 
paikan, totean.

Yhteisöllisyyden merkitys korostuu, kun osallistujan elämänkoke-
muksen arvo nähdään merkittävänä osana kurssia. Mia on huomannut, 
miten tärkeää on eri sukupolvien yhteinen osallistuminen. 

– Luontoretkilläkin porukassa menee arvot ihan uuteen järjestykseen: 
nuoret oppii arvostamaan vanhempia ja päinvastoin. Ihmisten titte-
leillä tms. ei ole mitään merkitystä siellä.

– Opettajina me voidaan tietoisesti välttää eriarvoistavia käytäntöjä, 
esimerkiksi jättää kysymättä, moniko on matkustanut sinne tai tänne, 
Janni lisää. – Meillä opettajilla on suuri vastuu siinä, että osallistujat 
tuntee kuuluvansa porukkaan, omana itsenään. ”Ihana, että just sä 
oot täällä.” Yhteiskunnallisesti ajateltuna sillä voi jonkun kohdalla olla 
jopa tosi kauaskantoisia vaikutuksia syrjäytymisen ehkäisyyn. Tämän 
tunnistaminen osana tätä työtä antaa sille ihan uutta perspektiiviä.

– Nyt mulla tulee taas mieleen yksi sitaatti, innostun. – Muutaman 
vuoden takaisen Inno-opisto -hankkeen tulevaisuussemi- 
naarin paneelikeskustelussa aivotutkija Katri Saarikivi  
kiteytti panelistien keskeisimmän viestin kansalais- 
opistoille: Meidän pitäisi yhä äänekkäämmin ja  
ylpeämmin julistaa olevamme kilpailuvapaa  
vyöhyke – niitä harvoja nyky-yhteiskunnassa,  
ellei jopa ainoita.
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”Elämäntaitokurssejahan nämä ovat kaikki”

Turun suomenkielisessä työväenopistossa toimii jo neljättä vuotta 
Smartnotes ja Artnotes -yhteisötaidekurssi, joka integroi erityisryh-
missä ja opiston muissa kuvataideryhmissä opiskelevia henkilöitä 
vuorovaikutteiseen työskentelyyn. Yhteisenä yhdistävänä tekijänä on 
taide ja taiteen kautta syntynyt vuoropuhelu. 

Kurssikuvauksen mukaan ryhmässä kiinnitetään erityistä pedagogista 
huomiota ryhmän sisäiseen dynamiikkaan ja me-hengen syntymi-
seen. Taideaktiviteettien lisäksi työskentelyssä kannustetaan luovaan 
ajatteluun ja omaan ilmaisuun sekä tutustutaan mosaiikkitekniikan 
monimuotoisuuteen ja historiaan. Kurssi sisältää ryhmäytymistä, 
parityöskentelyä, lähiopetusta ja verstastyöskentelyä.

Tapasin kurssin ohjaajat Sinikka Mäki-Lertolan ja Eija Ruohon maalis-
kuussa 2019 Taide-Pompon tiloissa Turussa. Vierailusta kehkeytyi 
syvällinen kohtaaminen ja keskustelu varsin isojen asioiden äärellä. 

Molemmilla ohjaajilla on kuvataiteilijatausta ja pedagogista koulu-
tusta. He korostavat elämänmittaisen täydennyskouluttautumisen 
merkitystä työssään. Omat kouluttautusmistarpeet ovat kasvaneet 
eri elämäntilanteiden esiin tuomista asioista, tarpeista ratkaista esim. 
joitakin työelämälähtöisiä ongelmia opintojen avulla jne. 

– Elinikäisen oppimisen tavoitteet toteutuvat minulla myös omassa 
ammatillisessa kaaressa, Eija Ruoho kuvaa polkuaan työväenopiston 
ryhmän ohjaajaksi.

– Erityisryhmissä ja muissa kuvataideryhmissä opiskelevien integroi-
minen yhteen ryhmään pohjaa siihen arvomaailmaan ja ajatukseen, 
että taide kuuluu kaikille, Sinikka Mäki-Lertola ja Eija Ruoho kertovat. 

Kiertelemme tiloissa taiteilija-ohjaajien esitellessä minulle erilaisia 
töitä, joita ryhmä on toteuttanut. Yksi niistä on parin vuoden takainen 

valtava mosaiikkityö, josta myös Taiku-sydän -julkaisu kirjoitti 
13.12.2016: https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/art-notes-yhtei-
sotaidetta-erityisyyden-voimin-paimiossa/

Ruoho kertoo tapahtumasta, joka kosketti häntä valtavasti ryhmän 
ollessa työn alkuvaiheessa:

–  Työtä luonnosteltiin yhdessä suurille 3 m x 90 cm papereille, 
musiikki soi, jokainen etsi oman paikkansa, jokainen piirsi viivoja ja 
sitten lähdettiin täyttämään tyhjiä tiloja... Seuraavana päivänä kaikki 
oikein juoksivat paperin ääreen. Mietin, että voiko tämä olla edes 
totta! Se oli suurin ihme, mitä minulle on tapahtunut!

Kysyn Mäki-Lertolalta ja Ruoholta ajatuksia opistossa opettamisesta. 
Meitä ei sido tietyt opetussuunnitelmat ja olemme ketteriä muutta-
maan suuntaa ja reagoimaan eteen tuleviin tilanteisiin ja tarpeisiin, 
minkä koen vahvuudeksemme.

https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/art-notes-yhteisotaidetta-erityisyyden-voimin-paimiossa/
https://taikusydan.turkuamk.fi/uutiset/art-notes-yhteisotaidetta-erityisyyden-voimin-paimiossa/
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– Tässä ryhmässä vertaisoppiminen on erittäin keskeisessä roolissa, 
Mäki-Lertola ja Ruoho kertovat. – Meillä on tietty suunnitelma, 
mutta hiljaisen tiedon merkitys on suuri. Ihmisillä on oman ammat-
tinsa, elämänkokemuksensa, tietojensa ja taitojensa kautta valtavasti 
hiljaista tietoa. Kun nämä kohtaavat, syntyy syvempää oppimista ja 
tietoisuutta. – Se voi liittyä ihan tekniikoihinkin. Yksi tuntee kemiaa, 
toinen maalien reagoimista. Ohjaaja on ryhmässä pikemminkin 
mahdollistaja!

Inkluusioryhmässä myös identiteetin ja osaamisen kysymykset 
tulevat monipuolisesti ilmi ja käsittelyyn. Mäki-Lertola ja Ruoho 
ovat huomanneet konkreettisesti, miten ryhmä todella mahdollistaa 
ennakkoluulojen purkamisen:

– Täällä osallistujat kohtaavat toistensa maailmankuvat. Ns. taval-
lisille opiskelijoille voi olla todella vapauttavaa kohdata erityisten 
filosofiaa, maailmankuvaa ja käsityksiä. Monesti tämä maailmanku-
vien kohtaaminen rikastuttaa ja vapauttaa myös mielikuvituksen ja 
luovuuden. Erityisryhmäläisiä eivät ehkä vaivaa aivan samat ennakko-
käsitykset kuin muita.

– Oma osaamiskäsitys voi muuttua, kun ei tarraa enää kiinni ”Tämän 
osaan, tässä olen hyvä, mutta muussa en ole juurikaan” -ajatuksiin. 
Ihmisillä on valtavasti ennakkokäsityksiä omasta osaamisestaan ja 
pystyvyydestään. Se on vankila, ei luova tila! 

– Meillä osallistujien ”sosiaalisen kuoren” murtumisen näkeminen on 
valtavan palkitsevaa. Täällä on tilaa kohtaamiselle ja kukoistamiselle 
juuri sellaisena kuin olet.

– Ryhmän yhteisöllinen merkitys on suuri. Ihmiset ’hoitavat’ toisiaan 
ihan vain esim. kyselemällä toisen perään, olemalla läsnä, olemalla, 
Mäki-Lertola kiittää. – Saa myös olla hiljaa, tulla tai olla tulematta, 
tulla eri rooleissa, vaikka joulupukin puvussa jos se on turvallisempaa 
niin! On tilaa olla hiljaa myös omien ajatustensa kanssa.

Myös ryhmän teoksissa, veistoksissa ja näyttelyissä identiteetin ja 
kehollisuudenkin kysymykset tulevat kriittiseenkin tarkasteluun. 

– Teimme opiston päätyseinään mosaiikkia, jossa oli 100 palaa. Kaikki, 
jotka halusivat, saivat tehdä omansa, myös opiston henkilökunta. 
Aiheena oli 1 tai 0. Kysymys ”Millainen nolla on?” nousi pohdintaan 
myös identiteettiin liittyen.

– Onhan tämä työ, jota teemme, myös todella ilmiölähtöistä, Ruoho 
sanoo painokkaasti. – Taiteilijan työ lähtee liikkeelle sukeltamisesta 
johonkin, usein todellisen maailman, ilmiöön: Taiteilija ikään kuin 
menee jonkin asian sisään, kuuntelee mitä siellä tulee vastaan, mitä 
siellä on ja miten sitä voisi kuvata…?

– Taideopetuksessa ilmiö toimii motivaatiotekijänä ja tehostaa 
oppimista. Yhdistelemme myös eri ilmaisumuotoja, kuten vaikka 
teatteria ja kieliä. Aistien ja kehon valjastaminen motivoi ja tehostaa. 
Sattumalla, mokilla, harhapoluilla, vaeltamisella ja leikillä on meillä 
myös keskeinen merkitys. – Mielikuvitus on aistien avaamista. Se 
on sinun tapasi katsoa. Se tulee ilmi yksinkertaisissa harjoituksissa: 
kaikilla on eri tulkinta käsillä olevasta ilmiöstä.

– Meillä on usein työn alla jokin ajankohtainen aihe: mistä kaikki 
puhuu, sitä me tehdään, ohjaajat kertovat. Meillä on ollut teemoina 
Itämeri, vieraslajit, Turku ympäristönä, ollaan tehty kolmosen bussilla 
rengasmatka tai tutustuttu siihen, miltä EU näyttää kotisohvalta, 
tavallisen ihmisen silmin.

Lämminhenkinen tapaaminen päättyy mieleenjääviin pohdintoihin 
Mäki-Lertolan ja Ruohon kanssa:

– Meidän tärkein pedagoginen työkalu on meidän oma persoona. Eikä 
pedagoginkaan aina tarvitse osata kaikkea. On tärkeää, että uskaltaa 
myös tunnustaa oman osaamattomuutensa jossain tilanteessa. 

– Elämäntaitokurssejahan nämä on kaikki.
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Monialaisia ja ilmiöpohjaisia kursseja ILO OPPIA 
-opistoissa tarjolla 2019–20 

LUOVAN KIRJOITTAMISEN LUONTOILTA 

KRIITTISEN AJATTELUN AJOKORTTI

HIILIJALANJÄLKI PIENEMMÄKSI 

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA TUTUKSI

HYÖNTEISHOTELLI JA TINTTIPÖNTTÖ

LUONNON MONIMUOTOISUUS                
- UHAT JA MAHDOLLISUUDET 

ITÄMEREN NYKYTILA JA 
TULEVAISUUS 

ILMASTONMUUTOS VAI 
YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS?

YMPÄRISTÖ JA LUONTO 
-FILOSOFINEN KESKUSTELU

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON 
ETÄLUENTO: KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA 

JA EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

MONI-ILMEINEN PLANEETTAMME 
-LUENTOSARJA

WALK AND TALK

AIKUINEN -LAPSI-LIIKUNTAKURSSI ESPANJAKSI

GRUPPO AVANZATO: ITALIAA, MUSIIKKIA JA 
KOKKAUSTA

KULT-TOUR

HORTOILUA - LUONNONYRTEISTÄ 
MAKUA JA VITAMIINEJA

LUONTOHYVINVOINTI

METSÄN SIENISTÄ HERKKUJA 
RUOKAPÖYTÄÄN

NUOTIORUOKAA JA 
NOKIPANNUKAHVIT

VEGAANI- JA KASVISRUOKAKURSSIT

NOSTALGISIA JOULUKORISTEITA 
KIERRÄTYSPAPERISTA

EKOLOGISET HEDELMÄPUSSIT, 
PAKKAUSKÄÄREET JA OSTOSKASSIT

EKOLOGINEN SIIVOUS

ATT VÄLJA RÄTT ENERGI
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Luonnosta hyvinvointia  

Mitä luonto merkitsee sinulle? 
Minne vedät luonnon ja ei-luonnon rajat? Milloin ja millaisissa tilan-
teissa hakeudut luonnon pariin? Entä hyvinvointi? Mitä se sinulle 
merkitsee? Miten luonto on sidoksissa omaan henkilökohtaiseen 
hyvinvointiisi? Oletko ikinä jäänyt pohtimaan näitä asioita?

Syksyllä 2019 näiden kysymysten äärelle pysähdyttiin Auralan kansa-
laisopiston Luontohyvinvointi -kurssilla, joka järjestettiin ensim-
mäistä kertaa Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa. Luontohyvin-
vointi on kokonaisvaltainen kurssi, jossa hyvinvointia ja mielenrauhaa 
haetaan luonnosta erilaisten harjoitusten avulla. 

Kurssi sai lähtönsä ideastani yhdistää omaa osaamistani kulttuuriym-
päristöasiantuntijana, taidekasvattajana sekä mindfulness-ohjaajana. 
Olen omakohtaisesti kokenut, miten luonnon äärelle hiljentyminen 
voi tuoda ihmisille sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja halusin 
tarjota myös muille mahdollisuuksia samankaltaisiin oivalluksiin.

Kiinnostus luonnon hyvinvointivaikutuksiin on vienyt minut Japaniin 
saakka, jossa olen opiskellut japanilaista kulttuuria, maisema-arkki-
tehtuuria sekä japanilaisia luontoterapiamuotoja, kuten japanilaisia 
metsäkylpyjä. Metsäkylpyjen ideana on kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin saavuttaminen, arjesta irtautuminen ja rentoutuminen, jota 
tavoitellaan hiljalleen metsässä liikkumalla, kaikkia aisteja herätellen 
ilman suorittamista.

Syksyn neljällä kurssikerralla tarkastelimme luontoa ja sen hyvin-
vointivaikutuksia eri teemojen kautta. Kurssilla keskustelimme tutki-
muksista luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyen, tutustuimme 
mielipaikan käsitteeseen sekä tietenkin metsäkylpyihin. Kuljimme 
kasvitieteellisessä puutarhassa hiljaisuuden vallitessa tehden erilaisia 

Mia Heikkilä  
FM, mindfulnessohjaaja
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mindfulness -harjoitteita. Sateen sattuessa siirryimme kasvitieteel-
lisen puutarhan sisätiloihin. Viimeisellä kerralla pääsimme koko 
ryhmän voimin kokemaan metsäkylvyn vaikutukset Ruissalon luonto-
polulla.

Vaikka käsittelimme kurssilla teoriaa ja tutkimuksia, oli kurssin 
sisältö painottunut kuitenkin kurssilaisten omiin henkilökohtaisiin 
kokemuksiin, reflektointiin sekä yhteiseen keskusteluun. Jokainen 
kokee luonnon ja sen hyvinvointivaikutukset omalla tavallaan. Yhdelle 
luonto voi merkitä kasvitieteellistä puutarhaa tai kaupunkipuistoa, 
toiselle se voi merkitä huonekasvia ja kolmas tarvitsee ympärilleen 
luonnontilaisen metsän.

Mikään näistä tavoista kokea luonto ei ole toistaan huonompi tai 
parempi. Tärkeää on tiedostaa se, miten itse nauttii luonnosta, millai-
sina hetkinä hakeutuu luonnon pariin ja miten luonto vaikuttaa itseen.

Kaikki kokemukset ja havaintomme luonnossa eivät välttämättä ole 
miellyttäviä. Voimme kuitenkin oppia niistä paljon. Luonto ei ole vain 
kaunis ja miellyttävä paratiisi. Se voi olla karu ja julma yhtälailla kuin 
itse elämäkin. Pelkkä tämän ymmärtäminen voi olla hyvin antoisaa ja 
tarjota uusia tapoja tarkastella elämää.

Jos haluaa päästä käsiksi luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja sen 
tarjoamiin elämän oppeihin on ensimmäinen askel tahdin hiljentä-
minen. Kurssikertojen alussa pidimme joka kerta lyhyen hiljentymis-
harjoitteen, jonka avulla kurssilaiset pääsivät laskeutumaan kysei-
seen hetkeen. Tämän jälkeen teimme usein muita harjoitteita, joissa 
luontoa tarkasteltiin eri aistien kautta. 

Moni kurssilainen kertoi saaneensa kurssilta uusia hiljentymis- ja 
arjen hallintakeinoja.

“Kurssin sisältö ja harjoitukset saivat minua hidastamaan vauhtia 
kävelylenkeillä ja tutkimaan maisemaa tarkemmin. Osallistuin 
kurssille, koska halusin päästä luontoon ja ulos. Saamaan virikkeitä. 
Näin tapahtui.”

Jokainen voi hakea luonnosta hyvinvointia. Tämän ei tarvitse tarkoittaa 
sitä, että välineellistämme luonnon meidän tarpeidemme mukaisesti. 
Voimme miettiä, mitä itse voimme antaa luonnolle. Miten voimme 
saavuttaa vastavuoroisen luontosuhteen, jossa emme ole vain ottajina 
vaan myös antajina. Voimme puhdistaa luontoa roskista, allekirjoittaa 
kansalaisaloitteita, äänestää luonnon kannalta mielekkäästi, lahjoittaa 
luonnolle tai liittyä vieraslajitalkoisiin. Mahdollisuuksia on monia. 

Luontohyvinvointi jatkuu keväällä 2020 uusin teemoin! Ks. kurssi-
esittely linkin takaa.

https://opistopalvelut.fi/aurala/course.php?l=fi&t=5766
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Kult-Tour – kulttuurimatkalle Saksaan 
     

Suunnittelin Naantalin opistoon syksylle 2019 Kult-Tour -saksan 
kielen lyhytkurssin. Kurssin ideana on nostaa esiin kuusi keskei-
sintä tapahtumaa, joiden puitteissa Saksaan yleensä suunnataan. 
Opetustunnit eivät ole kuitenkaan perinteisiä luentoja, vaan pikem-
minkin yhdistelmä opettajan asiantuntijuuteen perustuvia esitelmiä ja 
opettajan ja oppilaiden välistä vuoro-
vaikutusta.

Kulloisenkin tapaamiskerran aihee-
seen tutustutaan puhe-esityksen ja 
audio- ja videomateriaalin välityk-
sellä. Käsiteltäviin teemoihin kokoan 
asiasanastoa saksa–suomi-suuntai-
sesti niin, että saksan kieltä opiske-
lematonkin pääsee kiinni ilmiötä 
koskeviin hyödyllisiin ja keskeisiin 
termeihin. Tämä tukee luentokertaa, jossa käydään läpi eri tapah-
tumia ja kansanjuhlia. 

Esitelmän runkona ovat matkailijan tai turistin itselleen esittämät 
kysymykset, jotka liittyvät aistikokemuksiin: mitä markkinoilla 
kävijänä voin nähdä, haistaa, maistaa tai kuulla? Mitkä ovat yleisimmin 
joulumarkkinoilla löytyvien tuotteiden nimet ja mitä nämä tuotteet 
ylipäätään ovat? Miten saksalaiset jouluperinteet näkyvät suoma-
laisissa tavoissa? Eri teemoja tukemaan sovelletaan myös omasta, 
suomalaisesta arjesta löytyviä ”kokemusportteja” matkan ennak-
ko-odotuksia nostattamaan – lähi-Lidlin hyllyistä voi saada monta 
samaa jouluista makuelämystä kuin itse paikan päällä Saksassa.

Yhdessä tutustutaan joulumarkkinoihin ja muihin isoihin kansan-
juhliin, kuten Oktoberfestiin ja keväiseen karnevaaliaikaan, jota 
verrataan laskiaisperinteeseemme; tutustutaan saksalaisen keittiön 
monimuotoisuuteen, tunnetuimpiin olut- ja viinilajeihin, panimoihin 
ja viiniseutuihin; käydään läpi eri maantieteellisiä alueita; tutus-
tutaan eri ammattialojen suurimpiin messuihin, kuten Münchenin 
urheilumessuihin, Frankfurtin kirja- ja automessuihin sekä Berliinin 
Grüne Woche -ruokamessuihin, kuuluisimpiin musiikkifestivaaleihin 
ja kulttuurikohteisiin, konserttilavoihin, teattereihin ja oopperaan. 
Viimeisellä kerralla tutustutaan Saksan valtion matkailutoimiston 
listaamiin top 10 -nähtävyyksiin ja omiin kokemuksiini perustuviin 
kohdevinkkeihin.

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppiminen pohjautuu aiempaan 
tietoon, ja tämä on myös Kult-Tour -lyhyt-
kurssin kantava idea. Joka tapaamiskerralla 
on useita lähestysmistapoja aiheeseen ja erityi-
sesti vapaata keskustelua. Opiskelijat voivat 
peilata omaa tietouttaan toisten kokemuksiin 
oppitunnin aikana. Näin kokoontumiskerta 
tuottaa koonnin luokassa oppitunnin aikana 
syntyneestä vuorovaikutuksesta. Opiskelijat 
kokoavat ja yhdistelevät omia, opettajan ja 
muiden opiskelijoiden tietoja uudeksi kokonai-
suudeksi ja 
t i e d o l l i s e k s i 

ilmiöksi. Monialainen kurssi vaatii 
oppijalta tiedonhakutaitoja ja erityisesti 
internetin käytön hallintaa perinteisen 
kuuntelutaidon lisäksi.

Kurssia voi tulevaisuudessa kehittää 
vielä enemmän ilmiöoppimisen 
suuntaan kutsumalla kunkin käsitel-
tävän teeman mukaisesti asiantunti-
joita paikalle – vaikka muusikon kertomaan Saksan festivaaleista tai 
konserteista, kokin valottamaan eri ruokien saloja... 

Juha Sahlstein 
Fil yo 

saksan kielen opettaja

Juha Sahlstein on työskennellyt tuntiopettajana 
Naantalin opistossa ja Auralan kansalaisopistossa 
vuodesta 2006 lähtien. Juha opettaa mm. saksan 
keskustelu- ja kommunikatiivisilla sekä alkeis- ja 
jatkokursseilla. Lisäksi opiskelijat voivat saada 
sparrausta saksan ja suomen kielissä.



22

 
Opiskelijat voivat saada myös etätehtäviä, kuten käydä etsimässä ja 
tutkimassa jotain tiettyä tuotetta tai palvelua tai kokeilla konsertti-
lippujen tilaamista. Luonnollisesti suunnitteluun vaikuttavat myös 
opiston asettamat taloudelliset ja muut resurssit. 

Ilmiöpohjainen oppiminen tarjoaa monia mahdollisuuksia laajentaa 
perinteisiä ja vakiintuneita opetuskäytäntöjä ja ottaa paremmin 
huomioon yksittäiset oppijat sekä heidän aiemmat ennakkotietonsa 
ja -taitonsa. Näenkin, että ilmiöpohjaisuuden integroimisella perin-
teisiin opetusmetodeihin motivaatio oppimista kohtaan kasvaa ja 
oppimistulokset paranevat entisestään.

Juha Sahlstein ja kielisparrattava Marita Hagelstam ovat 
tällä kertaa tutustumassa saksalaisen ekspressionistin 
Emil Nolden näyttelyyn Turun taidemuseossa. Nolden 
taide, teosten yhteiskunnallinen tausta ja niiden 
syntyajankohdan historia sekä nykyhetken tulkinnat, 
taiteilijan henkilöhistoria ja saksan kieli olivat kaikki osa 
ilmiötä, jonka äärellä opetuksessa tällä kertaa kohdattiin. 

“Tämä on aivan mahtava tapa oppia kieltä!” Marita 
kiittelee. “Kynnys käyttää kieltä todella madaltuu. 
Olemme keskustelleet aivan kaikesta, ekologisista aiheista, 
vaikeistakin asioista... Luen paljon ja etsin ennalta tietoa 
kulloinkin käsiteltävään aiheeseen. Juhalla on lisäksi 
paljon toisenlaisia tietoja. Yhdistelemme niitä ja siitä 
syntyy hyvin monipuolista uutta tietoa.”

Ks. linkin takaa video 
kielisparrauksesta!

https://drive.google.com/file/d/1u2Z83AKqAvmp0lt1zOV9Thpkp_98Ij3z/view?usp=sharing
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KULTTUURIKLUBEJA 
PARAISILLA, PAIMIOSSA JA 
RAISIOSSA

Paraisilla keksittiin pyörä

Saariston Kombi kerää monen muun opiston tavoin asukkailtaan 
ideoita ja toiveita opiston kurssitarjontaan. Malin Eriksson ja Fia 
Isaksson tekivät ehdotuksen kaksikielisestä kulttuuripiiristä, jonka 
he voisivat itse koordinoida. Koska sekä Eriksson että Isaksson ovat 
kiireisiä omissa töissään, he tuumivat, että ryhmässä pitäisi olla kaksi 
vetovastuullista, jotta tehtäviä voitaisiin jakaa sopivalla tavalla. 

Kurssin sijaan ideoijat puhuvat pikemmin piiristä. Suunnitelman 
mukaan osallistujat toisivat oman osaamisensa ryhmän hyväksi, ja 
ryhmä ei olisi lainkaan opettajavetoinen. Kyseessä olisi siis matalan 
osallistumiskynnyksen vertaisryhmä. Piiri toteutuikin opiston ohjel-
massa kaksikielisenä syksyllä 2018. Nimeksi tuli Kulttuuriraati, 
Kulturrådet.

– Idea ei kuitenkaan ollut arvioida tai arvostella näyttelyitä ja tapah-
tumia, joissa vierailisimme, vaan keskustella niistä monipuolisesti, 
Eriksson ja Isaksson kertovat. – Halusimme tarjota matalan kynnyksen 
osallistumismahdollisuutta. Monet eivät lähde yksin kulttuuritapah-
tumiin ja -paikkoihin. Kaikilla ei edes ole sellaista verkostoa, jonka 
kanssa harrastaa kulttuuria. 

Ryhmään ilmoittautui 12 osallistujaa. Ikäjakauma oli opistoille tyypil-
linen eli n. 45-vuotiaasta työelämän päättäneisiin. 

Ensimmäisessä tapaamisessa osallistujat osallistettiin ohjelman 
suunnitteluun. Mukaan otettiin kulttuurin eri osa-alueita mahdol-
lisimman monipuolisesti. Ryhmän ei tarvinnut sitoutua tiettyyn 
viikonpäivään tai kokoontumisaikaan, vaan aikataulu voitiin suunni-
tella siten, että mahdollisimman moni pystyi osallistumaan erilaisiin 
kohteisiin. 

Kulttuuriraadin kerran kuussa toteutuneet vierailut suuntautuivat 
Turkuun ja Paraisille. Käytiin esimerkiksi teatterissa ja taidemuseossa 
tutustumassa vuoden taiteilijaan. Ennen tapaamisia ja niiden jälkeen 

tietysti keskusteltiin. Sellaiset kysymykset kuin ”Onko tämä taidetta?” 
keskusteluttivat. Osallistujien välille rakentui myös messenger-ryhmä, 
jossa keskusteluja jatkettiin.

– Tällaisen vertaisryhmän ideana on paitsi tarjota osallistujille 
mahdollisuutta vierailla porukassa kohteissa, joihin he eivät kenties 
itse olisi muuten koskaan menneet, myös avartaa yhdessä ajatuksia 
ja käsityksiä, Eriksson ja Isaksson kertovat. Tämä huomattiinkin 
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ryhmässä hyvin nopeasti: Sellaiset ennakkoajatukset kuin ”ooppera 
ei kiinnosta minua lainkaan” muuttuivat yhdessä keskustellessa ja 
kokemuksia jakaessa. – Ryhmässä onnistuimme todella madaltamaan 
”kulttuuri ei ole minua varten” -kynnystä.

Sekä Erikssonin että Isakssonin mukaan parasta Kulttuuriraadissa on 
yhteisöllinen oppiminen ja ryhmän sisältä tuleva, oman tietämyksen 
ja kokemusten jakaminen. 

– Idean taustalla oli ehdottomasti myös oma nälkämme oppia, 
ymmärtää, keskustella, miettiä yhdessä ja kuunnella toisia. – Me taval-
laan keksittiin tässä pyörä! he nauravat. Idea on nimittäin sittemmin 
levinnyt muihinkin opistoihin.

Paraisilla Kulttuuriraati siirtyi jatkumaan osana kaupungin kulttuu-
ritoimintaa nimellä VIP-klubi. Tieto ryhmästä on todella saavuttanut 
asukkaat. – Nyt meillä on 43 ihmistä mukana ja ikäjakauma on n. 30 
-70 vuotiaita, sekä naisia että miehiä, Fia Isaksson kertoo.

Entä mitä haasteita idean äidit näkevät vastaavan ryhmän toteutta-
misessa opistoissa? – Ainakin sen, että sisältöjen auki kirjoittaminen 
opinto-ohjelmaan on vaikeaa. Kun ryhmä sitten käynnistyy, idea 
toteutuu kyllä hienosti.

Kulttuuriklubissa kurkistetaan kulissien taa

Paimiossa kulttuuripalveluissa ja kansalaisopistossa työskentelevä 
Laura Lankinen tapasi keväällä 2019 Opistojen IlmE -hankkeen 
suunnittelijoiden työpajassa kollegoitaan. Saariston Kombin suunnit-
telija Ira Parvelahden kanssa tuli puheeksi Paraisten Kulttuuriraati. 
Myös Kulttuuria kunnissa -verkoston tapaamisessa oli keskusteltu 
tarpeesta tarjota asukkaille jotain sellaista toimintaa, johon myös 
työikäiset voisivat osallistua ja sitoutua kulttuurin harrastami-
seen yksittäisiä tapahtumakäyntejä pitkäaikaisemmin. Verkostossa 
Lankinen keskusteli mm. Paraisten kulttuuripäällikkönä työskente-
levän Fia Isakssonin kanssa. Näiden tapaamisten myötä syyskuussa 
2019 käynnistyi Kulttuuriklubi osana Paimion opiston opetusoh-
jelmaa. Lankinen toimii klubin vetäjänä.

– Meille kulttuuripuoli on ollut luonteva ja hyvä yhteistyökumppani 
niin tiedotus- ja viestintäyhteistyössä kuin järjestelyissäkin. Kulttuu-
ripalvelut on myös tukenut ryhmän toteutumista osallistumalla osaan 
kuljetuskustannuksista, jotta osallistumiskynnys pysyisi matalana 
silloinkin, kun liikutaan Paimion ulkopuolelle. Toisaalta opiston 
kautta tiedotus on tavoittanut ihmisiä, joita kulttuuripuolen viestintä 
ei omilla kanavillaan tavoittaisi. 

– Tämä on ollut tehokasta yhteistyötä, Lankinen kiittelee. – Kulttuuri- 
klubin osallistujista noin puolet on opistolle uusia asiakkaita. Mukana 
on myös sellaisia, jotka eivät ole osallistuneet aiemmin myöskään 
kaupungin kulttuuripalveluiden toimintaan.

Kulttuuriklubin ilmoittautujamäärä, 23 henkilöä, ylitti Lankisen 
odotukset. Opistoille tyypilliseen tapaan suurin osa osallistujista on 
keski-ikäisiä naisia, mutta mukana on myös nuorempia osallistujia ja 
muutama mies. – Olemme ryhmässä todenneet, että Kulttuuriklubi on 
loistava tilaisuus esimerkiksi paikkakunnalle muuttaneelle tutustua 
uusiin ihmisiin ja lähialueen kulttuuritarjontaan, Lankinen iloitsee.
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Syksy aloitettiin yhteisellä suunnittelulla. Ensimmäinen kokoontu-
minen oli Alvar Aalto -viikolla. Ryhmä tutustui opastettuun näytte-
lyyn Paimion kaupungintalolla ja osallistui Arkkitehtuuria Vistalla 
-kävelyyn. Seuraavaksi vierailtiin Turussa Aboa Vetus & Ars Nova 
-museossa opastetulla kierroksella. Kolmannella kerralla tutustuttiin 
taiteilija Raili Mikkosen yli 200 teoksen taidekokoelmaan, jonka hän 
lahjoitti Paimion kaupungille v. 2018.

– Suunnitteilla on vielä käynti Salon teatteriin, jossa taiteellinen 
johtaja Pauliina Salonius voisi esitellä meille ammatillisesti johdetun, 
mutta harrastajanäyttelijöiden työhön perustuvan teatterin toimintaa, 
Lankinen kertoo. Myös kevättä on alettu jo yhdessä suunnitella. – 
Olemme pyrkineet löytämään kohteita, joissa osallistujat pääsisivät 
tutustumaan myös näyttelyiden ja esitysten taakse, siihen miten 
kulttuuripalveluita tuotetaan. 

Vierailuilla on aina jokin osallistava osuus: tutustuminen, työpaja tms. 
Alustin jo heti ensimmäisessä tapaamisessa, että toivoisin ideoita ja 
toiveita osallistujilta päin, ja heti tulikin toive, että halutaan nähdä, 
miten asiat tapahtuvat. Oman asiantuntemukseni avulla pystyin 
sitten ehdottamaan paikkoja, joita osallistujat eivät ehkä muuten olisi 
osanneet toivoa. – On niin paljon toimijoita, jotka eivät ole alueen 
asukkaille välttämättä ollenkaan tuttuja. Kirjan talo, Läntinen tanssin 
aluekeskus… Lankinen luettelee.

Kulttuuriklubissa keskustelua syntyy usein spontaanisti matkoilla 
ennen ja jälkeen vierailun, mutta tiettyjen vierailujen yhteyteen 
suunnitteilla on myös stukturoidumpaa keskustelua. – Kulttuuriklubi 
ei ole liian valmiiksi käsikirjoitettu, vaan se saa muotoutua ryhmän 
mukaan.

– On ollut ehdottoman positiivinen kokemus, että ihmiset löysivät 
tämän. Ryhmä on aktiivinen ja avoin ideoille. Ryhmässä ollaan oltu 
positiivisesti asennoituneita siihen, että tämä on ihan uutta ja sisältö 
muotoutuu matkan varrella. Osallistujilla on selvästi avara kulttuuri-
käsitys. 

Entä mitä haasteita Lankisella on tullut eteen?

– Kyllähän tämä teettää töitä enemmän kuin kuvittelin. Työmäärä 
on suuri, kun etsin sopivat kohteet, sovin tapaamiset ja hoidan muut 
järjestelyt. Mutta ryhmän palaute ja tyytyväisyys motivoi. Odotettua 
suuremmaksi muodostunut ryhmä tuottaa myös omat kommervenk-
kinsä opastusten ja kulkemisten suhteen, mutta ryhmäkoko on toki 
sinänsä positiivinen ongelma! 

Laura Lankinen kiittelee opistoverkoston yhteistyötä muutenkin kuin 
Kulttuuriklubi-idean leviämisestä. Opistojen IlmE -hankkeen suunnit-
telijoiden työpajapäivästä käynnistyi vapaamuotoinen verkosto, jossa 
mukana ollut suunnittelijoita tai suunnittelijaopettajia ainakin seitse-
mästä Ilo oppia -opistosta. 

– Niin kauan kuin muistan, on tällaista kaivattu, ainakin itse 
olen kaivannut keskustelua kollegoiden kanssa. Rehtoriverkosto 
kokoontuu säännöllisesti, ja viime vuosina verkostotasoinen avain-
tiimi on tarjonnut tuntiopettajille kollegaverkoston. Opistojemme 
toimistotyöntekijätkin taitavat tavata suunnilleen kerran vuodessa. 
Suunnittelijoiden tapaamisista on tarkoitus muodostua säännöllisiä, 
ja niiden rinnalla kollegat käyvät työhön liittyviä keskusteluja myös 
perustamassaan WhatsApp-ryhmässä.
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Matala kynnys ja katto korkealla

Myös Raisio-opistossa käynnistyi Kulttuuriklubi syksyllä 2019. Sitä 
ohjaamaan tuli emerita erityisopettaja Seija Sorsavirta, joka työsken-
teli opistossa tuntiopettajana jo 1980-luvulla. Paluu opistomaailmaan 
tapahtui erityisopettajan työstä eläköitymisen jälkeen, kun S2-päte-
vyyden omaava Seija tuli tekemään tuntiopettajan sijaisuutta opistoon 
suomi toisena kielenä -kursseille.

– Olen Raision kaupungin opetuksen kehittämisen kulttuuriryhmässä, 
johon osallistuu myös opiston suunnittelijaopettaja Mari Saarinen. 
Kevättalvella tavatessamme Mari houkutteli minua kokeilemaan 
tällaista uutta juttua, Sorsavirta kertoo. – Olen myös auktorisoitu 
Turun ja Raision matkailuopas, joten minulla on sellaista sopivaa 
substanssiosaamista ja verkostoja Kulttuuriklubin vetämiseen.

Kulttuuriklubi toteutettiin syksyllä 2019 osana opiston opetusoh-
jelmaa. Ryhmässä on kymmenisen opiskelijaa. – Tapaamme kuusi 
kertaa syksyllä ja ryhmä jatkuu keväällä. Aikataulu on joustava, tapaa-
minen pidetään 2-3 viikon välein. Osallistujillekin on mielekästä, ettei 
klubissa ole tiettyyn ajankohtaan sidottua kalenteria, vaan kokoontu-
miset voidaan sopia joustavasti, Sorsavirta kiittelee. 

Kulttuuriklubi käynnistyi tutustumisretkellä kaupungin 
kohtaamispaikka Olkkariin, jossa on monenlaisen 
avoimen toiminnan lisäksi kuukausittain vaihtuva 
näyttely lähinnä Raision Taiteilijaseuran jäseniltä. – 
Taiteilija itse oli paikalla ja kertoi ryhmällemme tauluis-
taan, joimme kahvit ja suunnittelimme syksyä, Sorsa-
virta kertoo.

Seuraavaksi klubilaiset tutustuivat Raision museo 
Harkon Eero Rantasen kokoelmasta tuotettuun Mjud 
Metshev -muistonäyttelyyn kaupungintalolla museon-
johtaja Heli Isolehdon opastuksella. 

Edessä on vielä retki Uudenkaupungin teatteriin katsomaan Nunnia 
ja konnia -esitystä ja lounastamaan samalla yhdessä, Semmareiden 
konsertti Logomossa sekä Don Juan -teosesittely Turun kaupungin-
teatterissa. 

Tapahtumien ohessa välillä jäädään keskustelemaan, joskus tapaa-
minen kattaa vain vierailun. – Joskus opastus riittää, mennään aina 
tilanteen mukaan. Uudenkaupungin reissulla keskustelua varmasti 
syntyy luontevasti matkan aikana, Sorsavirta miettii.

Ohjelma suunniteltiin ryhmäläisten kanssa yhdessä, mutta Sorsa-
virran omana ajatuksena oli rakentaa monipuolinen, poikkitaiteellinen 
ja osallistava ohjelma. – Lähdimme miettimään tätä tarjontaa laajalla 
peitolla, koska kaikki eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneet samoista 
asioista. Ensisijaisesti pyritään tutustumaan Raision kulttuuritarjon-
taan, mutta myös lähialueiden. Kevään ohjelmaan on suunnitteilla 
myös minulle itselleni vieraita kohteita, kuten Teatteri Akseli, Sorsa-
virta kertoo. – Opastyön kautta minulla on monenlaisia verkostoja, 
ja niiden kautta nousee ideoita. Ehdotan ryhmälle esimerkiksi backs-
tage-kierrosta vaikka Åbo Svenska Teatterniin, jossa päästään tutus-
tumaan lavasteisiin ja siihen, mitä kaikkea siellä näytännön takana 
tapahtuu.

Kysyn Sorsavirralta mahdollisia haasteita tällaisen 
klubin toteuttamisessa.  

– Kun käynnistetään uutta, täytyy aina nähdä 
suhteessa melko paljon vaivaa, hän miettii. – 
Täytyy houkutella ihmisiä ja löytää ne oikeat 
kanavat tehdä uutta toimintaa tutuksi. Ja valmis-
telu on työläämpää kuin monella muulla kurssilla, 
vaikka kieltä opettaessa. Tykkään kuitenkin 
kokeilla ja tuottaa uutta! Keväällä toteutimme 
opistossa Nojatuolimatkan Raisioon. Ajatuk-
sena oli, että ’kaikki kiva ei näy ohikulkijalle’. Se 
oli hieno kokemus! Osallistujia oli mahtavat 40! 
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Kokemuksen kannustamana nojatuolimatkailemme seuraavaksi 
keväällä tuttuun ja tuntemattomaan Tukholmaan.  

– Tässä on tavallaan itsekin osallistujan asemassa osittain, eli kyllä 
tällaisen työn mielekkyys nousee muustakin kuin ohjaajanpalkkiosta, 
Sorsavirta hymyilee.

– Yksi haaste on kyllä tavallaan sekin, että tänä päivänä on paljon 
tarjontaa. Esimerkiksi Turku tarjoaa paljon, ja voi olla työlästä löytää 
juuri ne oikeat kohteet, jotka kiinnostavat osallistujia. Ihmisten vapaa-
ajasta kilpaillaan, Sorsavirta pohtii.  

– Mutta kyllä se keskeisin juttu tässä on selkeästi, että 
monen ei tulisi lähdettyä yksin tällaisiin tapahtumiin, hän 
painottaa. – Olisikin hienoa jos tieto Kulttuuriklubista 
tavoittaisi tulevaisuudessa vielä tehokkaammin myös 
niitä, joilla on muuten kaikkein korkein kynnys lähteä 
kulttuuritoimintaan. ’Kulttuurin suurkuluttajat’ löytä-
nevät tarjontaa helposti, vaikka totta kai Kulttuuriklubiin 
ovat todella tervetulleita kaikenlaiset kulttuurin harras-
tajat!

Raisio-opistonkin Kulttuuriklubin osallistujajakauma 
on tyypillinen opistojen kulttuuriryhmissä: osa on vielä 
työelämässä, ja enemmistö on aktiivisia eläkeikäisiä, 
kaikki naisia. – Ryhmä on taustoiltaan monipuolinen ja tasa-arvoinen. 
Tämä on hyvää yhdessä tekemistä. Kaikilla ei ole verkostoja, ja joku 
on juuri saattanut muuttaa paikkakunnalle. Kulttuuriklubissa syntyy 
uusia ystävyyssuhteita. Sillä on selkeästi sosiaalinenkin merkitys. 
Ryhmään voi tulla mieluusti kaverin kanssa tai yksin.

– Ohjaajan rooli alkuvaiheessa on tosi tärkeä, jotta homma lähtee 
käyntiin, Sorsavirta painottaa. Kysyn häneltä ajatusta siitä, voisiko 
Kulttuuriklubin juurruttua tulevaisuudessa valtauttaa myös ryhmä-
läisiä ottamaan osan tapaamisten järjestelyvastuusta. – Miksei! 
Toisaalta osallistujille on tärkeää, että he saavat tulla nauttimaan 
valmistellusta ohjelmasta, hän pohtii. – Varmaan se voisi toimia 

parhaiten niin, että jos ryhmässä on joku, jolla on jokin tietty harrastus, 
osaaminen, verkosto tai muu sopiva kohde… Täytyy tosiaan kuulos-
tella tulevaisuudessa, voisiko ryhmästä löytyä tällaistakin!

– Vielä on todettava se, että opisto on mainio emo Kulttuuriklubille! 
Se, että Kulttuuriklubi toteutuu juuri opiston suojissa, mahdollistaa 
ohjaajan ammatillisen sitoutumisen, kun työtä tehdään työsuhteessa. 
Opistojen opettajilla on korkea substanssiosaaminen. Ja opisto on 
tasa-arvoinen ja tietyllä tapaa sitoutumaton taho, joka todella tarjoaa 
matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden kaikille. Opistossa on 
matala kynnys ja katto korkealla! Sorsavirta kiteyttää.

“Yksin ja kaksinkin voi käydä kulttuuritilaisuuksissa, 
mutta ryhmässä se on hauskempaa. Kotiseututietämys 
on kyllä lisääntynyt ja Raision kulttuurielämä tullut 
tutummaksi. Nyt tulee seurattua kulttuuritapahtumia 
laaja-alaisemmin, oman totutun ulkopuoleltakin.”

Anna-Leena Maunila 
kulttuuriklubilainen Raisiosta
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MONI-ILMEISELLÄ 
PLANEETALLA
 
 
MERKITTÄVÄ KOHTAAMINEN

Arja Mattsson osallistui Opistojen IlmE -hankkeessa tuotettuun 
Moni-ilmeinen planeettamme -luentosarjaan. Hän kävi yhtä lukuun- 
ottamatta kaikilla alueellisen sarjan luennoilla, eli kiersi siis kuule-
massa asiantuntijoita Turussa, Naantalissa, Raisiossa, Paimiossa ja 
Kaarinassa.

– Henkilökohtaisesti olen vasta tämän hankkeen kautta päässyt sisään 
ekososiaalisuuden käsitteeseen. Pakko todeta, että se on koulumaail-
massa edelleen käsitteenä aikana tuntematon, erityisluokanopettajana 
työskentelevä Arja kertoo.

Arja oli mukana Kaarinassa tammikuussa opistojen henkilökunnalle 
pidetyssä seminaarissa, edustamassa opiskelijanäkökulmaa dialogissa 
koordinaattori Mirkka Mattheiszenin ja opistoissa opettavan Minna 
Aallon kanssa. Samassa seminaarissa ekososiaalisen sivistyksen 
käsitettä alustivat professori Arto O. Salonen sekä Erkka Laininen 
Okka-säätiöstä. 

– Minulle se Arto O. Salosen luento jo siellä Kaarinan seminaarissa 
oli merkittävä kohtaaminen. Sen jälkeen jokin muuttui. Se ikään kuin 
avasi sellaisia asioita, jotka jo ennestään tiesin, mutta en ollut osannut 
ikään kuin yhdistellä niitä ja koostaa sellaista synteesiä. Esimerkiksi 
kaikki omat arvoni ja asiat, joita elämässä pidän tärkeinä.

– Olin tosi tyytyväinen, että tulin sitten toisenkin kerran kuuntelemaan 
häntä, kun hän avasi tämän Moni-ilmeinen planeettamme -yleisö- 
 

 
 
 
luentosarjan. Tavallaan hän puhui samoja asioita, mutta hieman eri 
vinkkelistä.

– Vaikuttavinta ja merkityksellisintä minulle hänen sanomastaan on 
se, että sitä mikä elämässä on ihaninta, sitä on määrättömästi. Itsel-
leni ne ovat luonto, taide ja kohtaaminen perheen tai ystävien kanssa. 
Ne eivät maksa yhtään mitään, vaikka ovat arvokkainta mitä meillä on.

– Se verkko pisteistä pisteisiin, jonka Salonen esitteli lineaarisen ja 
atomistisen todellisuuskäsityksen haastavan systeemisen käsityksen 
jälkeen: että mahdollisimman tosi todellisuuskäsitys edellyttäisi 
asioiden välisten kytkösten lisäksi niiden elävän dynamiikan huomi-
oimista. Toki systeemiteoriasta olen oppinut, miten kaikki liittyy 
kaikkeen, mutta tässä mallissa se asioiden välisen yhteyden kuvaa-

Dia Arto O. Salonen
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minen on niin kokonaista. Asioiden välillä ei ole mitään hierarkiaa, 
Arja pohtii. – Esimerkiksi luonnon ja ihmisen välillä, ja kaikki luonnon 
eri elementit, ihminen, eläimet, kasvit ja kivet, kaikki on tasa-arvoista 
ja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Ei ole olemassa mitään 
toisistaan irrallista.

– Salonen sanoo: ”Menee tuhertamiseksi”. Me tuherramme tois- 
arvoisten asioiden parissa. Elämästä pitäisi voida hullaantua.

PIENISTÄ TEOISTA

Entä mitenkä ekososiaalisuuteen liittyvä planetaarinen vastuu puhut-
telee Arjaa?

– En ehkä ajattele sitä sillä tavalla... ’hienosti’, mutta esimerkiksi 
työssäni se on kantava tapa olla lasten kanssa. Ne ovat niitä ’pieniä 
tekoja’. Ja toki tämä luentosarja ja sitä edeltäneet pohdintani ovat 
muuttaneet tapaani kuluttaa! Vieläkin kuluttamiseni on ajoittain 
’häpeällistä’: voin vaikka ostaa jonkun vaatteen joskus hätäpäissäni 
tarkastamatta, mistä se on kotoisin. Mutta olennaista on, että tiedostan 
sen nyt aivan koko ajan.

– Lasten kanssa työskennellessäni tämä on lisännyt valtavasti luovuut-
tani. Ekososiaalinen ajattelu pitkällä aikavälillä ollut merkittävää: en 
tuherra lasten kanssa mitään! Meidän tekemisessä on aina joku idea. 
Luonto on hyvin keskeinen toiminnassa lasten kanssa, ja myös materi-
aalina merkittävä. Kysymys suhtautumisesta tuhlaamiseen liittyy 
siihen myös.

– Toki lapsilla kotien arvot voivat olla erilaisia, mutta he ovat kanssani 
niin monta tuntia päivässä, että varmasti oppivat minulta jotain. Siinä 
on vastuunsa; edustan heille ikään kuin yhteiskunnallista vastuuta, 
olen heille yhteiskunnan edustaja. Mutta kyllä mä väitän, että ne 
muksut muistaa mut loppuelämänsä, Arja nauraa sydämellisesti.

– Ajattelen aika pienesti, mutta se ’pienesti’ näkyy kaikissa valin-
noissani. Eli kyllä siitä kasvaa ainakin sellainen yhden kokispurkin 

kokoinen osa, Arja viittaa Salosen luentoon, jolla seurattiin konkreet-
tisesti Coca cola -pullon elinkaarta ja planetaarista jälkeä. – Ainakin 
kokispullon kokoinen, eli merkittävä.

– Tässä luentosarjassa tunnetaidot on ollut monella luennolla 
keskeisiä, Arja tutkii muistiinpanojaan. – Saarinen, Pihkala, Kela... 
Kertoo paljon erityisluokanopettajan työstä, kun voin sanoa, että 
jokainen päivä on tunnetaitojen opettamista johtuen siitä, millaisia 
lapsia opetan ja kasvatan. Meillä on töissä paljon ’kulmia’... Peräänkuu-
lutan aina lapsen kohtaamista. Että lasta kuullaan ja hän tulee kohda-
tuksi, myös silloin, kun on jotain selvitettävää. Siinä on se läsnäolo 
tärkeintä. Kohtaat lapsen: ”Se varmaan tuntui susta kurjalta”, annat 
nimiä niille tunteille: ”Miksi sä sanoit niin?” ”Kun se ei kuunnellut 
mua,” on vastaus yleensä.

– Jos lapsella ei ole sanoja tunteilleen, hän ratkaisee tilanteen vaikka 
nyrkkien avulla. Mutta kun hän oppii sanoittamaan tunteen , ”koska 
mä olin vihainen”, se estää nyrkin heilahtamisen. Pienten lasten kanssa 
me voidaan todella estää tulevaisuuden pulmia, kun opetetaan heille 
tunnetaitoja. Toivoisin, että näistä lapsista tulee vastuullisia aikuisia. 
Me ollaan rinnallakulkijoita vain pieni osa heidän elämänsä aikana. 
Mutta jos kaikki rinnallakulkijat käyttäytyisivät ekososiaalisesti 
vastuullisesti… Arja miettii. – Ovathan ihmiset nykyään aika tietoisia 
näistä asioista. Monessa perheessä arvomaailma on muuttunut 
esimerkiksi ihan sellaisesta äärimaterialistisesta tähän vastuulliseen 
suuntaan.

ASIOIDEN VÄLISET SUHTEET

Palataan Moni-ilmeinen planeettamme -luennoille.

– Se Syksy Räsäsen Kosmologia ja kauneus -luento oli äärettömän 
mielenkiintoinen. Aluksi kuuntelin ja ihmettelin, että mitä ihmettä 
teen täällä, kun en tajua yhtään mitään, mitä tuo mies puhuu. Mutta 
yhtäkkiä kiinnostuin, että kylläpä tuo ihminen ajattelee erikoisesti, 
kun hän liitti käsittelemänsä aiheen esteettisyyteen. Yhtäkkiä olin tosi 
lähellä aihetta! Se tuli niin lähelle minua sen kauneus-aspektin kautta. 
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Luennolta jäi mieleen yksinkertaisia asioita, kuten symmetria. ”Miten 
symmetria pitää jostain olemassa olevasta kiinni.”

– Toinen mieleenjäävä oli Mia Röngän luento Linnut tieteen ja 
taiteen siivin. Olen miettinyt, mikä siinä oli niin mieleenjäävää. 
Mutta ensinnäkin se paikka, Krookilan kotiseutukeskuksen vanha 
tupa ja tunnelma, kaikki aistikokemukset, 
korpin nokan koputtaminen. Se yhtyi niin 
saumattomasti siihen edeltäneeseen Arto 
O. Salosen luennollaan esittelemään maail-
makäsitykseen. Biodiversiteetti, linnut, 
taide, arkkitehtuuri... Ne lintujen tuottamat 
ekosysteemipalvelut, aineettomat ja aineel-
liset, uskonnot, kulttuuri- ja sääntelypal-
velut, tautien torjunta, eliöiden levittä-
minen, ylläpitopalvelut, liha, ravinto. Siinä 
tajusi kirkkaasti, miten kaikki liittyy yhteen. 
Se oli maaginen!

– Olen oikeastaan ajatellut joka luentoa 
ikään kuin Salosen piirtämän verkon kautta. 
Niin kuin tuossa alussa sanoin, se oli merkit-
tävä kohtaaminen. Kaikilta luennoilta en ole 
saanut aivan yhtä paljon, mutta kyllä jokai-
selta jotain. Yksi tärkeä havainto on se, että 
esimerkiksi empatiataitoja voi harjoittaa 
kuvataiteen, elokuvien, kirjallisuuden tai 
teatterin kautta.

– Minulle luonnossa ja taiteen kokemisessa 
on keskeistä se, että olen maailmassa, jota ei 
voi sanoilla selittää. Se kokemus ei avaudu 
sanoittamiselle. Se on niin kokonaisval-
tainen kokemus: aika, teos, minä itse, 
kaikki menee siinä samaan aikaan kohdal-
leen. Sillä on iso vaikutus, mutta sitä ei voi 

sanoin selittää. Aika, paikka, se on sellainen syvin kokemus, ja siinä on 
yleensä estetiikka läsnä...

– Ei ole kyse siitä, miltä jokin asia näyttää, vaan että kaikki on 
ikään kuin siinä, Arja innostuu. – Kerran kaveri laittoi viestin, että 
”Lähdetkö Lammasluotoon? Aurinko laskee yhdeksältä.” Hänellä 

oli siellä kanootti, se oli se kaikki, se 
liike, ja kaikki... Ei ole pelkästään kyse 
kauneudesta tai siitä, että aurinko 
laskee tai että olen tässä ystävän kanssa 
melomassa, mutta se kaikki ei vaan 
pukeudu sanoiksi! – Se tuntuu vieläkin 
täällä, ai ku mua vieläkin sattuu täältä 
kun mä ajattelen sitä, Arja nauraa ja 
pyörittää avointa kämmentään vatsan 
ja alarinnan seutuvilla.

– Toinen sellainen iso esteettinen 
kohtaaminen oli, kun olin kaverini 
kanssa sienessä. Lähinnä kuvasin 
niitä kaikkia erimuotoisia sieniä nenä 
mättäässä. Sitten huomasin, että 
kaverini oli kadonnut. Huutelin häntä 
ja pian hän huusi jostain takaisin. Hän 
oli kattanut sinne sammalikkoon pulla-
kahvit!

– Rupesin itkemään.

 
Arja opiskelee työnohjaajaksi ja työstää 
parhaillaan lopputyötään.

– Olen tässä luentosarjankin avulla 
luonut sitä oman elämäni ’pisteku-
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viota’. Siellä nousevat esiin merkitykselliset kohtaamiset. Sen huomaa-
minen on ollut suurta.

– Luentosarjan myötä olen nyt miettinyt todella paljon estetiikkaa 
sanana ja käsitteenä. Tutkin sitä myös lopputyössäni. Se liittyy ehdot-
tomasti tähän luentosarjaan, ja etenkin Syksy Räsäsen vaikuttavuu-
teen. Estetiikka liittyy kaikkiin elämänalueisiin. 

– Olen yrittänyt tutkia ja etsiä, liittävätkö ketkään tutkijat sitä ihmis-
suhteisiin. Voiko kohtaaminen olla esteettistä? Esteettinen kohtaa-
minen on toista kunnioittavaa, toista kuulevaa. 

– Olen aivan varma, että jos ihmiset kohtaisivat toisensa esteettisesti, 
meillä olisi paljon vähemmän riitoja.

Valokuvat tässä jutussa © Arja Mattsson
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21. VUOSISADAN SIVISTYS 
& TULEVAISUUDEN 
OPPIMINEN

Muutoksen ytimessä

Hankkeemme toisen avainsanan, ekososiaalisuuden, sisältöihin 
meitä johdattelivat Erkka Laininen Okka-säätiöstä ja professori Arto 
O. Salonen pedagogisessa seminaarissamme Kaarinassa 18.1.2019. 
Olimme isojen kysymysten äärellä.

– Planetaaristen rajojen ylittyminen haastaa vallitsevan edistysuskon, 
Laininen avasi. – Onko avain kestävään kehitykseen talouskasvu 
ja teknologian kehitys, joiden avulla mahdollistetaan hyvinvointi, 
köyhyyden poistaminen ja ympäristöongelmien ratkaisu? Mikä 
on koulutuksen ja sivistyksen tehtävä? Onko se toisintaa olemassa 
olevaa todellisuuttamme ja palvella yhteiskunnan janoamia kilpailu-
kyvyn, tuottavuuden ja kasvun tavoitteita vai nostaa esille kysymys, 
mitä ja ketä varten tulevaisuutta rakennetaan ja millaisen yhteisen 
tulevaisuuden haluamme?

Laininen siteerasi Sitran julkaisua muutaman vuoden takaa: ”Huoli-
matta ennennäkemättömän suurista valinnan ja toiminnan mahdolli-
suuksista ja vapauksista korkean tulotason yhteiskunnissa on käynyt 
niin, että suuri osa ihmisistä kärsii stressistä, masennuksesta, lamaan-
tumisesta ja muista henkisistä ongelmista.”

Hämäläinen Timo J. (2014 ) In search of coherence: sketching 
a theory of sustainable well-being. In “Well-being and Beyond” 
(Editors Hämäläinen T., Michaelson J). Sitra Publication series, 
Sitra 306.

 
 
Myös Salonen korosti sitä, että yltäkylläisyyden ajan ihmisen 
suurin vihollinen on elämän merkityksettömyys ja tarkoituksetto-
muus, jotka ovat omiaan tuottamaan mitättömyyden ja arvottomuuden  
kokemuksia. Mielekkyyden kokemus syntyy siitä, että ihminen kokee 
olevansa kytköksissä johonkin itsen ulkopuolella olevan arvokkaaseen.

Mitä kaikkea ihmisen ulkopuolella on – näitäkin asioita sivusimme 
Moni-ilmeinen planeettamme -luentosarjan luennoilla: ympärillämme 
on ekosysteemejä, lukuisia erilaisia toislajisia, kosmos ja menneiden 
sukupolvien historia. Meillä on ilmasto ja ympäristö, joka muuttuu ja 
tuo muutos saattaa tuottaa ahdistusta. Ympärillämme on tulevaisuus, 
joka täytyy kuvitella. Ympärillämme on toisia ihmisiä, joiden kohtaa-
miseen tarvitsemme tunnetaitoja ja empatian taitoja. 

Dia Erkka Laininen
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Pedagogisessa seminaarissamme Erkka laininen summasi 21. vuosi-
sadan sivistyksen osatekijät. Tarvitsemme
• rohkeutta kysyä mitä on hyvä elämä sekä millaista edistystä meidän 
tulisi tavoitella ja ketä varten 
• tahtoa kirkastaa ihmiskunnan yhteisiä suuria päämääriä ja merki-
tyksiä 
• kykyä rakentaa yhdessä vaihtoehtoisia, kestävämpiä tulevaisuuksia.

Siirilä, J, Salonen, A.O., Laininen, E., Pantsar, T. & Tikkanen, J. 
(2019). Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa.

Jotta voisimme kukoistaa

Miten me opistoina voimme konkreettisesti vaikuttaa siihen, että 
ekososiaalinen sivistys juurtuu yhä syvemmin osaksi sivistystehtä-
väämme ja toimintaamme?

Auralan kansalaisopiston suunnittelija-tiedottaja Susanna Viherä 
kertoo esimerkin omasta opistostaan. Opiston lukuvuoden 2019–20 
taide- ja taitoaineiden toimintasuunnitelman ja kehittämisen keskiöön 
nostettiin ekososiaalisen sivistyksen teema. Opettajia kehotettiin 
pohtimaan esimerkiksi sitä, miten he huomioivat yhteisöllisyyden ja 
vastuun tuntemisen paitsi itsestä, myös toisten ihmisten ja ympäristön 
hyvinvoinnista. Entä miten opettaja voisi opetuksessaan edistää 
kohtuullista elämäntapaa, tai tukea jokaisen opiskelijan mahdolli-
suutta kukoistaa omana itsenään?

– Huomasimme opettajien kanssa keskustellessamme, että heidän   
opetuksessaan on jo paljon ekososiaalisen sivistyksen elementtejä, 
joita he voivat opetuksessaan kuitenkin vielä vahvistaa, Viherä kertoo.

– Taito- ja taideaineet lisäävät luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja 
kykyä kuvitella tulevaisuus nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa 
yhteiskunnassa. Taide- ja taitoaineet voivat olla myös väylä kohtuul-
lisempaan elämäntapaan ja merkityksellisyyden kokemiseen, kun 
etsitään vaihtoehtoja kulutuskeskeiselle elämäntavalle.  

– Musiikin ryhmäopetuksessa meillä korostuu yhteismusisointi, ja 
yksilöopetuksessa puolestaan opiskelijan ja opettajan välinen dialogi, 
jossa vahvistuu opiskelijan minäpystyvyyden ja kukoistamisen tunteet. 
Kädentaitokursseilla suosimme aiempaa kestävämpiä materiaaliva-
lintoja, ja toteutetamme aiempaa enemmän kursseja, joissa käytetään 
kierrätysmateriaaleja. Lisäksi taito- ja taideaineissa toteutetaan pilot-
tikursseja, joiden keskeisiä teemoja ovat ihmisen ja luonnon välinen 
tasapaino sekä rakentava dialogi (mm. Ympäristö ja luonto – filoso-
finen keskustelu, Luontohyvinvointi). Kehitystyö jatkuu lukuvuonna 
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2020–21 saatuja kokemuksia ja opiskelijoiden palautteita hyödyn-
täen, kertoo Susanna Viherä. 

Arto O. Salosen mukaan ekososiaalinen sivistys on liikkumista erilli-
syydestä yhteyksien kokemiseen ja toisen asemaan asettumiseen. Hän 
asettaa ekososiaalisen sivistyskäsityksen ytimeen vastuullisuuden, 
kohtuullisuuden ja ihmistenvälisyyden. Erkka Lainisen painottamia 
tulevaisuuden oppimisen avaimia ovat mm. kestävän toimintakult-
tuurin rakentaminen & tunteet, kehollisuus, luovuus ja intuitio. 

Näiden kaikkien avaimien käyttelyyn kansalaisopistoilla on erityinen 
mahdollisuus. Meillä on kyky tukea ja tuottaa toiminnassamme vastuul-
lista ja oikeudenmukaista kohtaamista. Meillä on pitkä osaaminen 
taito- ja taideaineissa, joka antaa meille avaimet pitää yllä ja entises-
tään voimistaa osallistujien kuvittelu- ja empatian taitoja. Hyvin usein 
opintoryhmissä todistetaan osallistujien tukevan toistensa kasvua, 
oppimista ja kukoistamista myös yksilöinä. Opittavat asiat suhteute-
taan laajempiin kokonaisuuksiin. Toivottavasti tulevaisuudessa 
voimme opetuksessamme tukea vielä nykyistä enemmän sellaista 
ihmisyyttä, joka näkee vieläkin selvemmin toimintansa planetaarisen 
mittasuhteen ja kokee merkityksellisyyttä tulevaisuuden ratkaisijana. 
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