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 Luonto tuottaa runsaasti elämyksiä siellä liikkuville.  
 Luonnossa voi liikkua kaikkina vuodenaikoina, ja erilaisia 

elämyksiä ja kokemuksia tuottavia luontoliikuntalajeja on 
runsaasti.   

 Seuraavassa taulukossa on koottuna erilaisia 
luontoliikuntalajeja ja -muotoja pääsääntöisen 
harrastusajankohdan mukaisesti luokiteltuna 
(Luonnonvarakeskus 2015; Metsähallitus 2015a; 
Metsähallitus 2015b; Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry 
2015; Suomen Latu ry 2015; Ympäristöhallinto 2015). 

   
 

. 



TAULUKKO 1 Erilaisia luontoliikuntalajeja ja -muotoja harrastusajankohdan mukaan luokiteltuna 

Luontoliikuntalajeja ja -muotoja pääsääntöisen harrastusajankohdan mukaan 
 
Talvi                                Kevät                               Kesä                                Syksy 
Avantouinti 
Hiihto 
Hiihtosuunnistus 
Jäljestäminen 
Jäänveisto 
Laskettelu 
Lumikenkäily 
Lumilautailu 
Potkukelkkailu 
Retkiluistelu 

Koskenlasku 
Lintuharrastus 
Luonnon muutosten 
havainnoiminen 
Maanmuokkaus ja 
kylväminen 
 

Hiekanveisto 
Kalliokiipeily 
Kasviharrastus 
Maastopyöräily 
Maastorullaluistelu 
Melonta 
Pyöräily 
Sukellus 
Suunnistus 
Uinti 
Veneily 

Marjastus 
Riistanhoito 
Sienestys 
Ympäristötaiteen 
tekeminen 
luonnon-
materiaaleista 

Kaikkiin vuodenaikoihin hyvin soveltuvia lajeja ja toimintoja 
Geokätköily, Jousiammunta, Kalastus, Kävely, Leijan tai lennokin lennätys, Leikit, Leirit, 
Luontovalokuvaus, Luontopolut & oppimistehtävät & rastit luonnossa, Pelit, 
Perheliikunta, Ratsastus, Sauvakävely, Seikkailutoiminnot, Telttailu, Vaeltaminen 

 



 Osa taulukossa mainituista lajeista edellyttää 
tietynlaisia olosuhteita ja erityisosaamista sekä lupia 
eli jokamiehen oikeuksien perusteella ei voi mennä 
liikkumaan minne vain.  

 Useita esitetyistä lajeista voidaan kuitenkin harrastaa 
lähes kaikkialla, missä on mahdollisuus mennä 
luontoon tai jopa rakennetussa ympäristössä. Tästä 
hyvä esimerkki on geokätköily. 

 

… 



 Suomalaisilla on kautta historian ollut kiinteä suhde 
luontoon ja vahva eräperinne.  

 Simulan (2012a, 35) mukaan suomalaisille luonto ja 
luonnossa liikkuminen ovat edelleen hyvin tärkeitä 
asioita.  

 Suomalaiset myös harrastavat luontoliikuntaa tai 
laajemmin ajateltuna ulkoilua paljon. Yleisimpiä 
omaehtoisen liikunnan liikuntamuotoja 9–12-vuotiailla 
lapsilla ovat pyöräily, luistelu, ulkoleikit, kävely, hiihto, 
hölkkä ja uinti (Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, 
Pehkonen & Tammelin 2010, 166).  

 

Luontosuhteestamme 



 Sievisen ja Neuvosen (2011, 37) mukaan koko 
aikuisväestöstä 96 % harrastaa jotakin ulkoilulajia vuoden 
aikana, ja ulkoiluun osallistujien osuus on säilynyt samalla 
tasolla verrattaessa vuoteen 2010. Aikuiset ulkoilevat 
keskimäärin kolme kertaa viikossa ja heillä on keskimäärin 
13 erilaista ulkoiluharrastusta.  

 Myös lähes kaikki 15–24-vuotiaat nuoret harrastavat 
ulkoilua yhtä aktiivisesti kuin aikuiset. Nuorilla on useampia 
ulkoiluharrastuksia kuin vanhemmilla, ja jotkin harrastukset 
ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana lisänneet 
suosiotaan. Tästä ovat esimerkkeinä kalliokiipeily ja 
maastopyöräily sekä lumilautailu. Geokätköily on tullut 
uutena lajina osaksi nuorten ulkoiluharrastuksia.  Nuorten 
harrastajien määrät ovat kasvaneet, mutta harrastuskerrat 
harrastajaa kohden ovat samalla vähentyneet. (Sievinen & 
Neuvonen 2011, 60.) 
 

… 



 Korpela ja Paronen (2011, 87) toteavat, että kaikista 
vapaa-ajan liikunnan ympäristöistä luonnon osuus on 
runsas kolmannes.  

 Heidän mukaansa luontoharrastukset tuottavat 
enemmän mielihyvää kuin muut vapaa-ajan 
harrastukset ja ovat virkistävyydeltään parempia kuin 
esimerkiksi liikunta rakennetussa ympäristössä tai 
opiskelu vapaa-ajalla, ilmaisu- ja taideharrastukset, 
viihdetilaisuuksissa käynti ja kahvilakulttuuri sekä 
shoppailu.  

 Luontoympäristö myös elvyttää siihen liittyvien 
positiivisten tunnetilojen ja stressiä alentavan 
vaikutuksen vuoksi. 

 

… 



 Laukkanen (2010; 2, 8) on samoilla linjoilla. Hän on tehnyt 
yhteenvedon 36 kansainvälisestä tieteellisestä tutkimuksesta, 
jotka liittyvät luonto- ja virkistysliikunnan terveysvaikutuksiin.  

 Yhteenvedon mukaan luonto ja luonnossa liikkuminen 
vaikuttavat monin suotuisin tavoin terveyteen ja hyvinvointiin.  

 Ulkona liikkuminen on monitasoinen kokemus, joka itsessään 
tuo lisäarvoa verrattuna sisäliikuntaan. Luonto vaikuttaa 
terveyteen erityisesti kolmella tasolla eli luonnon näkemisen ja 
havainnoinnin kautta, luonnon läheisyydessä olemisen kautta ja 
luonnossa tapahtuvan aktiivisen toiminnan kautta. Aktiivinen 
liikkuminen luonnossa lisännee itsearvostusta ja tasannee 
mielialoja. Verenpaine ja syke laskevat ja liikunnan kuormitus 
koetaan pienemmäksi kuin sisällä tapahtuvassa liikunnassa. 
Liikunta luonnossa tuottaa iloa, helpottaa arjen huolia ja koetaan 
uudistavana.  

 Luontoliikunnan merkityksen tulevaisuudessa tulisi olla suuri, 
koska se tarjoaa vastapainon sisällä ololle ja terveysriskejä 
aiheuttavalle runsaalle istumiselle.  
 

… 



 Taylorin ja Kuon (2009) yhdysvaltalaisessa 
tutkimuksessa on havaittu, että 20 minuutin 
kävelyretki puistossa auttaa ADHD-lapsia 
keskittymään yhtä tehokkaasti kuin lääkkeet.  

 Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten 
keskittymiskyky lisääntyy huomattavasti 
puistokävelyssä, mutta ei samalla tavalla 
kävelyretkellä rauhallisessa nukkumalähiössä tai 
kaupungin keskustassa. (Taylor & Kuo 2009.)  

 Tutkimustulos näyttää viittaavan siihen, että mitä 
luonnonmukaisempi ympäristö on, sen parempi se on 
keskittymiskyvylle.  

 

… 



 Tutkimustuloksia luonnon tai luontoliikunnan 
hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on julkaistu useita 
muitakin.  

 Tourulan ja Raution (2014; 26, 34) laatimassa 
luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutuksia 
käsittelevässä tutkimuskatsauksessa havaittiin 
luontoympäristöllä olevan merkittävät fyysistä ja 
psyykkistä terveyttä edistävät vaikutukset.  

 Luontoliikunta puolestaan näyttää vahvistavan 
luontoympäristön psyykkistä terveyttä edistäviä 
vaikutuksia eli elinvoimaisuutta, mielialan paranemista ja 
elpymistä.  

 

… 



 National geographic 

 Luontoon.fi 

 Terveyttä luonnosta 

 Tyrväinen 

 Mielenterveystalo 

 Laukkanen 

 … 

Tutkimustuloksia… 

http://natgeo.fi/national-geographic/uusi-lehti-lahde-metsaan-ja-tule-terveeksi
http://natgeo.fi/national-geographic/uusi-lehti-lahde-metsaan-ja-tule-terveeksi
http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/terveyttajahyvinvointialuonnosta
http://www.oulu.fi/thule/e_julkaisut
http://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/liisa-tyrvinen
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/default.aspx
http://docplayer.fi/7978019-Luontoliikunta-ja-terveys.html


… 



 Kelly & Potter (2011, 164) toteavat, että 
seikkailuaktiviteettien lähes poikkeuksetta positiiviset 
vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin perustuvat 
seikkailuun, liikuntaan ja ulkoilmaan yhdessä. Jokaisella on 
erikseen terveyttä parantava ulottuvuus, mutta yhdessä ne 
voivat toimia ratkaisuna alati kasvavaan 
elintapasairauksien ongelmaan.  

 Yleisestikin voidaan todeta, että luonnon kokemuksellisuus 
ja sen hyvinvointivaikutukset on huomattu laajasti mm. 
elämys- ja seikkailupedagogiikassa. Menetelmässä 
luontoliikunta ilmenee monin tavoin, ja luonnossa 
toimitaan monipuolisesti. Luontoa pidetään oivallisen 
yllätyksellisenä oppimisympäristönä. 

 

… 



 Telemäen (1998) mukaan elämyspedagogiikka kytketään yleensä 
luonnossa liikkumiseen. Myös Kiiski (1998, 110) toteaa, että 
elämyspedagogiikassa keskeistä on vuorovaikutus luonnon 
kanssa. Hänestä on tärkeää oppia luonnon kautta ja kunnioittaa 
luontoa sekä uskaltautua olemaan ja liikkumaan luonnossa 
pyrkimättä sen valloittamiseen eli elää tasapainossa luonnon 
kanssa.  

 Telemäki (1998, 44) toteaa, että menetelmän käytännön 
toiminnot ovat jaettavissa sosiaalistamisleikkeihin, 
ryhmäaloitteisuuteen liittyviin tehtäviin ja yksilöllisiä haasteita 
sisältäviin tehtäviin sekä ulkoilmatoimintoihin, joita ovat 
esimerkiksi vuorikiipeily, koskenlasku, purjehdus, melonta, hiihto 
tai maastopyöräily. Kaikkia edellä mainittuja käytännön 
toimintoja on mahdollista toteuttaa luonnossa liikkuen ja 
toimien.  

 Karppinen (2005, 106–111) pitää kouluihin hyvin sopivina lajeina 
alhaisen tai kohtuullisen riskin toimintoja, jotka tapahtuvat 
ulkona luonnossa.  
 

… 



 Karppisen ja Latomaan (2015, 72–73) mukaan pelkästä 
toiminnasta muodostuu tavoitteellista elämys- ja 
seikkailupedagogiikkaa kolmen asian toteutuessa. Nämä 
asiat ovat pedagoginen intentio eli tavoite, elämyksellisenä 
tai seikkailuna koettu toiminta ja elämyksellisessä tai 
seikkailullisessa toiminnassa koetun reflektointi. 
Elämyksellinen tai seikkailuna koettu toiminta voi olla 
muun muassa perusliikuntaa ulkona, luonnossa olemista, 
suunnistamista, vaellusta, laskeutumista, kiipeilyä, soutua 
tai melontaa. Tietenkin toiminta voi olla myös esimerkiksi 
draamaa tai leipomista.  

 Karppinen ja Latomaa (2015, 72–73) korostavat, että 
etenkin liikunnalliset sisällöt asettavat opettajille teknisiä 
lajitaitovaatimuksia, joissa tulee huomioida turvallisuus, 
tavanomaisten opetukseen kuuluvien pedagogisten 
taitojen lisänä.  

… 



 Telemäki ja Bowles (2001, 48–49) puolestaan selventävät neljää 
vaihetta, joista muodostuu ”hahnilainen pedagogiikka” (ks. luku 
3.3.2). Vaiheet ovat fyysinen harjoitus, projekti, retki eli ekspeditio 
sekä pelastuskoulutus. Fyysinen harjoitus sisältää kunnon ja 
kestävyyden sekä rohkeuden parantamiseen tähtäävää, usein 
luonnossa tapahtuvaa liikkumista. Projekti vetoaa mielikuvitukseen, 
auttaa luomaan uutta ja tekemään käsillä sekä suunnittelemaan. 
Retken aikana toteutetaan ryhmän yhteistyössä laatimat 
suunnitelmat. Retki kehittää aloitteellisuutta, auttaa kestämään 
rasitusta ja voittamaan itsensä sekä tekemään päätöksiä 
haasteellisissa tilanteissa. Pelastuskoulutus tähtää vastuun kantoon 
muista ihmisistä ja opettaa arvioimaan riskejä. Kaikkien näiden 
vaiheiden tavoitteena on kasvattaa mieleltään valppaita, fyysisesti 
kyvykkäitä ja itsenäisiä sekä anteliaita oppijoita eli tasapainoisia 
aikuisia.  

 Hahnilaisessa pedagogiikassa fyysinen harjoitus ja retki ovat 
luonnollisia vaiheita toteuttaa luonnossa. Myös pelastuskoulutus 
voidaan järjestää luontoympäristössä. Projektiakaan ei ole 
mahdotonta sijoittaa ulos.  
 

… 



 Toiminta ulkona ja luonnossa eli tavanomaisesta 
poikkeavissa oppimisympäristöissä on tärkeä osa elämys- 
ja seikkailupedagogiikkaa useiden muidenkin menetelmää 
toteuttavien tai tutkivien mielestä (ks. Erkkilä 2010; 
Heikinaro-Johansson & Klemola 2007, 148; Hopkins & 
Putnam 1997; Kokljuschkin 1999, 34–57; Louhela 2010; 
Manninen-Riekkoniemi & Parttimaa 2010; Marttila 2010; 
Priest & Gass 2005; Saloranta 2010; Stremba & Bisson 
2009a; Tampio & Tampio 2014, 10–14).  

 Kuviossa 1 on tiivistetysti esitetty, miten luonto 
ympäristönä ja luontoliikunta tarjoavat kokemuksellisen 
oppimisympäristön, joka tuottaa hyvää oloa ja terveyttä 
luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta, luonnon 
läheisyydessä olemisen kautta ja luonnossa tapahtuvan 
aktiivisen toiminnan kautta.   
 

… 



Elämys- ja seikkailu-pedagoginen 
luontoliikunta: kokemuksellinen 
oppimisympäristö → edistää 
hyvinvointia ja terveyttä  

Luonnon näkeminen ja 
havainnointi monikavavaisesti: 
aistiminen 

Luonnossa oleminen: sen 
tiedostaminen, että olen osa 
luontoa 

Luonnossa tapahtuva aktiivinen 
toiminta eli luontoliikunta: 
monitasoinen kokemus → 
tuottaa iloa, helpottaa huolia, 
uudistaa, elvyttää  

KUVIO 1 Elämys- ja seikkailupedagogisen luontoliikunnan fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä 
hyvinvointia edistävät tekijät 



 Luontoympäristö on lisäksi oivallinen oppimis- ja 
kasvukenttä erilaisten ympäristökysymysten pohtimiseen 
ja sen ymmärtämiseen, että ihmisen hyvinvointi on 
riippuvaista luonnon hyvinvoinnista (Telemäki 1998; 
Telemäki & Bowles 2001, 6). Elämys- ja 
seikkailupedagogiikka toimii menetelmällisesti näin 
arvokkaana ympäristökasvatuksen toiminta-alueena. 

 Tiivistäen totean, että elämys- ja seikkailupedagogiikan 
ytimeen kuuluu uusiin oppimistilanteisiin liittyvä 
tavoitteellinen toiminta yhdessä ryhmän kanssa usein 
luonnossa liikkuen ja ongelmia samalla ratkoen. 
Menetelmään liittyvät läheisesti toiminnallisuus, 
toimintakokemusmenetelmät ja luonto- ja 
ympäristökasvatus sekä luontoliikunta. (Ks. Suomalainen 
seikkailukasvatus -sivusto 2011, Marttila 2010.) 

 

… 



                        … 



… 



 Viime vuosina oppimista liikunnan avulla on tutkittu 
runsaasti, ja useissa tutkimuksissa on havaittu, että 
liikunnalla on oppimista tukevia vaikutuksia (ks. mm. 
Chaddock-Heyman, Erickson, Kienzler, King, Pontifex, 
Raine, Hillman & Kramer 2015; Haapala 2015b; Syväoja 2015; 
Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin 
2012; luku 12.1).  

 Chaddock-Heyman ym. (2015) totesivat tutkimuksessaan, 
että liikunta lapsena voi muovata aivoja suotuisasti ja 
fyysisesti hyväkuntoiset lapset voivat näin menestyä 
matematiikassa. Tutkijat olivat huolissaan siitä, että 
liikunnan määrää supistetaan jatkuvasti kouluopetuksessa.  

Oppiminen ja liikunta 



 

 

 Huotari (2012) tutkimuksensa tulosten perusteella suositteli väitöstilaisuudessaan 
ulkoliikunnan lisäystä lasten ja nuorten arkeen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Kouluihin olisi hyvä mennä kävellen tai pyörällä.  

 Kataja-Lian (2012) puolestaan tiedotti Tanskassa tehdystä tutkimuksesta, jonka 
mukaan koululaisten keskittymiskyky paranee liikunnan vaikutuksesta jopa neljäksi 
tunniksi, mikäli koulumatka pyöräillään tai kuljetaan jalan. Tiedotteen taustalla oli 
Danish Mass Experiment 2012 -tutkimus, jossa alun perin tutkittiin aamiaisen ja 
lounaan vaikutuksia keskittymiskykyyn, mutta liikunnan vaikutus tuli esille 
tutkimuksen tuloksia analysoitaessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes 20 000:ta 
oppilasta, jotka olivat iältään 5–19-vuotiaita. (Mm. Egelund 2012.)  

 Haapala (2015a, 2015b) totesi tutkimuksessaan, että fyysisesti aktiivinen koulupäivä 
ja koulumatkaliikunta näyttävät edistävän lasten oppimistuloksia alakouluiässä. 
Lasten terveydelle ja koulussa menestymiselle saattaa siten olla suuri merkitys 
turvallisilla pyörä- ja kävelyteillä sekä leikkipuistoilla. Erityisesti pojilla 
varhaisvuosien liikunta voi olla ratkaisevan merkityksellistä kouluissa tarvittavien 
taitojen kehittymisessä. Riittämätön liikunta voi heikentää aivojen terveyttä, 
oppimiskykyä ja kognitiivisia toimintoja.  

 Syväojan (2014, 4) tutkimuksen tulokset tukevat liikunnallisen elämäntavan 
edistämistä koulumenestyksen ja kognitiivisen toiminnan näkökulmasta.  

… 



 Norjalaisen Fjørtoftin (2004) vuoden kestänyt tutkimus 5–7-
vuotiaiden lasten parissa puolestaan osoitti, että metsämaastossa 
leikit ovat paljon monipuolisempia kuin pihassa ja että metsässä 
toiminnassa on enemmän fyysisesti aktiivisia leikkejä sekä rakentelu- 
ja symbolileikkejä. Metsä siis itsessään innostaa liikkumaan.  

 Hirvensalo (2015) toteaa, että erilaisten tutkimusten mukaan 
koululaisten toimintakyky ja jaksaminen ovat yhteydessä 
oppimiseen ja koulumenestykseen. Hyväkuntoiset oppilaat 
menestyvät kielissä ja matematiikassa. Välituntiliikunta parantaa 
työrauhaa, ja koulupäivän aikainen liikkuminen lisää 
kouluviihtyvyyttä. Lapsuuden liikunta-aktiivisuus ja fyysinen 
toimintakyky ovat myös yhteydessä aikuisiän terveyteen, työssä 
jaksamiseen ja työstressin kokemiseen. Näin ollen riskien 
välttämiseksi tulisi luoda positiivisia kokemuksia mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Koululiikunta, joka tavoittaa koko ikäryhmät, 
on erityisen tärkeää muuten vähän liikkuville. Laadukas koululiikunta 
mahdollistaa omat valinnat ja oman osallisuuden kokemuksen.  

 Myös liikkumiseen innostavat koulupihat ja lähiliikuntapaikat ovat 
tärkeitä. 
 

 Norjalaista luontoliikuntaa 
 

… 

https://radix.hit.no/barn-i-natur


 Syväoja ym. (2012, 5–6) tekivät katsauksen liikunnan vaikutuksista lasten 
oppimiseen ja koulumenestykseen tarkastellen vuosina 2008–2011 
tiedelehdissä julkaistuja artikkeleita.  

 Katsauksen mukaan liikunnan on havaittu vaikuttavan myönteisesti lasten 
koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Näyttö liikunnan 
vaikutuksista oppimiseen perustuu pääosin poikkileikkaus- ja 
seurantatutkimuksiin sekä interventiotutkimuksiin, joten liikunnan 
tarkemmista vaikutusmekanismeista tarvitaan edelleen lisää tietoa.  

 Kuitenkin liikunnan ja oppimisen välistä yhteyttä selittänee se, että liikunta 
vaikuttaa edullisesti aivojen aineenvaihduntaan, rakenteisiin ja toimintaan, ja 
se, että liikunnan harrastaminen kehittää motorisia taitoja. Tiedolliset taidot 
nimittäin kehittyvät yhdessä motoristen taitojen kanssa niiden ohjauksesta 
vastaavien samojen aivoalueiden kehittyessä liikunnan johdosta. Lisäksi 
kouluviihtyvyydellä, itsetunnolla ja vuorovaikutuksella on merkitystä 
liikunnan myönteisissä vaikutuksissa, sillä liikunnan harrastaminen parantaa 
lasten kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa, ja se kehittää 
itseohjautuvuutta ja ryhmätyötaitoja. Nämä tekijät saattavat selittää 
liikunnallisesti aktiivisten lasten hyviä oppimistuloksia.  

 Luonnollisesti liikunta edistää myös lasten fyysistä terveyttä. 
Tutkimustulosten perusteella katsauksessa todetaan, että monipuolinen ikä- 
ja kehitystasolle sopiva liikunta edistää lasten kehitystä, terveyttä ja 
hyvinvointia, eli asioita, jotka ovat oppimisen edellytyksiä. Tästä johtuen 
liikuntaa tulisi lisätä kokonaisvaltaisesti kouluihin yhteistyössä lasten 
huoltajien kanssa. 
 

… 



 Syväojan ym. (2012) tutkimustuloksiin tukeutuen on 
perusteltua sisällyttää liikuntaa monipuolisesti 
koulujen toimintoihin. Tulokset kannustavat 
jalkauttamaan toiminnallisia menetelmiä laajasti 
osaksi kouluopetusta. Esimerkiksi liikunnan integrointi 
eri oppiaineisiin on tarkoituksenmukaista. Voinkin 
todeta, että luontoliikunta, kuten liikunta yleensä, 
tukee myös oppimista sen hyvinvointivaikutusten 
lisänä ja osittain juuri niistä johtuen. 

 

… 
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 Lyhyt katsaus väitöskirjatyöhöni 

Etnografinen tutkimus elämys- ja 
seikkailupedagogisesta 

luontoliikunnasta 
opetussuunnitelman toteutuksessa 



 Tutkimustehtäväni tarkentuivat seuraaviksi tutkimusongelmiksi: 

 

 Miten elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta soveltuu erilaisille 
opiskelijoille? 

 Mitä muutoksia vuoden aikana tapahtuu valmentavan ja kuntouttavan 
opetuksen ja ohjauksen ryhmän opiskelijoissa ja ryhmässä sekä organisaatiossa? 

 Miten elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta soveltuu 
opetussuunnitelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen? 

 ¤ opiskelijoiden näkökulma 

 ¤ vanhempien näkökulma 

 ¤ opettajien ja koulun johdon näkökulma. 

 

 Väitöstutkimukseni ennakko-oletus oli, että saamieni tulosten perusteella voin 
antaa suosituksia elämys- ja seikkailupedagogisen luontoliikunnan 
sisällyttämisestä opetussuunnitelmiin huomioiden erityisryhmät. 

Tutkimuksen tarkoitus 



 

 Tutkimuksessani elämys- ja seikkailupedagoginen 
luontoliikunta on erityisesti suomalaiseen 
eräperinteeseen ja luontoliikuntaan tukeutuvaa 
kaikille opiskelijoille sopivaa elämyksellistä 
kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimisen 
teorioihin pohjautuvaa kokonaisvaltaista, reflektiivistä 
pedagogiikkaa.  

Elämys- ja seikkailupedagoginen 
luontoliikunta 



 

 Keskiössä ovat ryhmän toiminta ja vaihtelevat roolit sekä 
yhteistyö opiskelijoiden, opettajien ja eri toimijoiden välillä, 
yksilön huomioiminen, kunnioittava kohtaaminen, 
positiiviset oppimiskokemukset ja tunne-elämykset, 
liikkuminen, luontosuhde, uskon vahvistaminen oppijan 
omiin kykyihin oppia ja siirtovaikutus arkeen reflektion 
avulla.  

 Elämys- ja seikkailupedagogisessa luontoliikunnassa 
huomioidaan eri aistikanavat oppimisen mahdollistajina.  

 Oppijan omaa vastuuta oppimisestaan ja toisista ihmisistä 
kehitetään unohtamatta tiedollista, taidollista tai arvojen ja 
asenteiden oppimista.  

 

… 



 Opetussuunnitelma puolestaan tarkoittaa 
kohderyhmääni eli valmentavaa ja 
kuntouttavaa opetusta ja ohjausta 
koskettavaa opetussuunnitelmaa 

 Tarkastelen opetussuunnitelmia myös 
yleisemmällä tasolla. 

 

… 



Viitekehys 

 

KUVIO 2 Tutkimukseni viitekehys: elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta 
opetussuunnitelman toteutuksessa yhdessä toimien ja elämyksiä kokien 



 Ryhmän opetukseen sisällytettiin vuoden ajan opettajatiimissä (ryhmää 
ohjaava erityisopettaja, erityisohjaaja ja minä tutkija-opettajana) 
kehittämäämme tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen 
pohjautuvaa elämys- ja seikkailupedagogiikkaa.  

 Tutkija-opettajana työskentelin ryhmän kanssa päivän viikossa siten, 
että toteutimme kehittämiämme elämyksellisiä ja seikkailullisia 
elementtejä erilaisissa ympäristöissä huomioiden opetussuunnitelman 
tavoitteet kokonaisvaltaisesti. Integroimme oppiaineita pääasiassa 
luontoon siellä toimien ja liikkuen. 

 Tutkimusstrategiani on laadullinen etnografinen toiminnallinen 
tapaustutkimus. 

 

. 



Mitä teimme? 
Aika Paikka Sisällöt 

  

10.8.2012 Koulun liikuntasali Tutustumisharjoitteet 

16.8.2012  Kotareitti oppilaitoksen 

läheisyydessä 

Toiminnallinen päivä, jolloin patikoimme kuuden kilometrin matkan oppilaitosta lähellä olevalla kotareitillä, 

ruokailemme kodalla ja teemme puuhuoltoa 

22.8.2012 Kiintorasteilla  Suunnistus aloittaen teoriaopinnoilla suunnistuksesta 

30.8.2012 Partiolaisten leirikeskus Kalastus, melonta, ruoanlaitto, leirikeskuksen kunnostustehtävät 

6.9.2012 Lintutorni luonnonsuojelualueella, 

lintutorni asutuksen keskellä, 

ruokailu C-kodalla 

Linturetki, ruokailu maastossa, marjastus 

12.9.2012 Hiihtoreitistö, ateriointi maastossa  

A-kodalla  

Latu- ja polkureitin vesomista 

21.9.2012 Koulun läheinen ulkoilualue Frisbeegolf, yhteistoiminnalliset pelit 

28.9.2012 Kylän X ulkoilualue, ruokailu B-

kodalla 

Geokätköily 

3.10.2012 Hiihtoreitistö, ruokailu A-kodalla. Latu- ja polkureitin vesomista eli jatketaan syyskuussa aloitettua työtä 

8.10.2012 Koululla Tapaturmien ehkäisyä, haavojen sitomista, ensiapua, terveystiedon sisältöjä ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen 

yhteistoiminnallisia pelejä, sopivassa välissä lisäksi palautekeskustelu edellisestä kerrasta latureitistöllä 



Aika Paikka Sisällöt 
  

5.11.2012 Koulu, X-kaupungin näkötorni, 
monitoimikenttä ympäristöineen, 
urheilukenttä ympäristöineen 

Päivän aluksi kuullaan erityisohjaajan ja Topiaksen sekä Tuukan matkakuulumiset 
aamukahvin merkeissä  
Kunnostustehtäviä liikuntasalissa  
Ruokailu koululla  
Näkötorni- ja ulkoliikuntatilatutustumiset  

12.11.2012 Koulun liikuntasali, patikointi X-
vuorelle 

Yhteistoiminnalliset pelit, tarkkuuspelit, sirkusvälineet liikuntasalissa, vuorelle 
patikointi 

23.11.2012 Lähikaupunki Kaupunkiseikkailupäivä  
Sisältöinä muun muassa erilaisia museokäyntejä ja ruokailu uudessa ympäristössä 

28.11.2012 Koulu, X-kiipeilykeskus, 
ulkoliikuntakeskus 

Koululla tutustumista kiipeilyyn ja valokuvaukseen, kiipeilyä sisäseinällä, 
ulkoliikuntakeskuksessa valokuvaaminen samalla patikoiden 

5.12.2012 A-kota, sankarihaudat Talvipatikointi (kylmät olosuhteet) ja varustautuminen kylmään, ruokailu kodalla, 
käynti sankarihaudoilla, valokuvaus 

14.12.2012 Kotareitti Lumikenkäily (kuva 4) kodan maastossa, ruokailu koululla ja omien valokuvien 
katselu 

19.12.2012 Koulu, liikuntakeskuksen 
hiihtoreitistö 

Koululla suksien huolto ja voitelu sekä ruokailu, siirtyminen liikuntakeskukseen 
hiihtämään, välinehuolto koululla 

… 



Aika Paikka Sisällöt 
  

10.1.2013 Koulu, Y-kylän pulkkamäki Motoriset harjoitteet ja yhteistoiminnalliset pelit liikuntasalissa, ruokailu koululla, mäenlasku 
esim. pulkalla 

17.1.2013 Urheiluhalli X-kaupungissa Yleisurheilu urheiluhallissa, ruokailu uudessa paikassa sisätiloissa 

31.1.2013 Koulu, X-järvi Talvikalastus, ennen sitä välineiden hankintaa ja keittoaamiainen, ruokailu muuten maastossa 
tulilla 

7.2.2013 X-kunnan retkiluistelurata ja 
leirikeskus 

Retkiluistelu, järvicurling, potkukelkkailu jäällä  
Ruokailu tulilla 

14.2.2013 X-retkeilyalue, retkeilymaja, X- 
koulu, jousiammuntarata 

Retkeilymajaan ja sen ympäristöön tutustuminen patikoiden, ruokailu X-koulun ruokalassa, 
jousiammunta 

21.2.2013 B-kota, koulu, keilahalli Kodalla puuhuolto (kuva 5), paluu koululle ruokailemaan, keilaus 

7.3.2013 Koulu, hiihtoreitti, pulkkamäki Koululla suksien huolto ja voitelu sekä pakkaaminen, hiihto B-kodan maastossa, evästely 
tulilla, pulkkamäki (valokuvien katsominen koululla), välinehuolto koululla 

14.3.2013 Laskettelukeskus Koululla välineiden pakkaaminen ja siirtyminen laskettelukeskukseen, missä evästellään, 
patikoidaan läheiselle vuorelle katsomaan sen nähtävyyksiä ja luolaa  
Tutustutaan  laskettelurinteen toimintaan 

… 



Aika Paikka Sisällöt 
  

20.3.2013 X-kunnan leirikeskuksen maasto Monipuolinen jääliikunta eri välinein, edellisenä päivänä itseleivotut sämpylät muun muassa eväinä, muu 
ruokailu koululla 

27.3.2013 Urheiluhalli, Y-koulu Yleisurheilu urheiluhallissa, ruokailu Y-koulun ruokalassa, lopuksi etukäteiskeskustelut seuraavan kerran 
paloasemakäynnistä 

4.3.2013 Paloasema, koulu Tutustuminen paloaseman toimintaan ja turvallisuuskoulutus siellä, ruokailu koululla, liikuntasalissa ryhmän 
toivelajeja 

11.4.2013 Koulu, A- kota Kodalla linnunpönttöjen huolto patikoinnin jälkeen, ruokailu kodalla, trangioiden käytön harjoittelu, kevään 
etenemisen tutkiminen 
Ryhmässä mukana neljä toisen ryhmän opiskelijaa 

17.4.2013 Parolan panssarimuseo Seikkailupäivä museolla näyttelyineen ja opastettuine kierroksineen, omat eväät, kävelyä sotilaskotiin 
munkkikahville 

24.4.2013 Heureka Seikkailupäivä Heurekassa, kävelyä Tikkurilassa, ruokailu ravintolassa  
Mukana toinen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmä 

16.5.2013 Koulu Liikuntaa koululla muun muassa sykemittareita hyödyntäen, valokuvien käsittelyä kuvakirjaa varten 

22.5.2013 Koulu Liikuntavaraston huolto, uuden kuntosalilaitteen käytön opettelu, valokuvien käsittely, pihasuunnistus (joka 
tosin vaihtui pihatalkoosiivouspäiväksi, koska koulun kaikille ryhmille oli ohjelmoitu tällainen toiminta) 

29.5.2013 Lauttaretki, torialue Lauttaretki saareen patikoiden ja siellä pelaten, eväät saaressa, jätski ja kahvi reissun lopuksi satamassa 

… 



 Aineiston keräsin haastattelemalla (opiskelijat, kotiväki, rehtori, 
ammatillisen koulutuksen johtaja, erityisopettaja, -ohjaaja), 
havainnoimalla, valokuvaamalla, videoimalla ja tallentaen 
opiskelijoiden kirjoituksia ja kertomuksia.  

 Pidin kenttä- ja tutkimuspäiväkirjaa sekä muistioita eri 
yhteistyötahojen kanssa käydyistä keskusteluista.  

 Erityisopettajalle ja -ohjaajalle tein seurantakyselyn vuonna 2014.  
 Keräsin lisäksi opetussuunnitelmia koskettavaa materiaalia eri 

koulutusasteilta ja julkaisuja elämys- ja seikkailupedagogiikasta.  
 Hyödynsin elämys- ja seikkailupedagogiikan asiantuntijoita 

tutkimuksessani peilaten keräämääni aineistoa heidän 
näkemyksiinsä.  
 

Aineiston keräys 



Tutkimusaineisto Laajuus 
  

Opiskelijoiden haastattelut: syksy 2012, kevät 2013 Litteroitua aineistoa 272 sivua 

Erityiseopettajan ja itseni ottamat valokuvat ja videot 1157 kpl 

Opiskelijoiden ottamat valokuvat 523 kpl 

Kotiväen, ryhmän erityisopettajan ja -ohjaajan, oppilaitoksen rehtorin 
ja ammatillisen koulutuksen johtajan haastattelut: kevät ja kesä 2013 

Litteroitua aineistoa 575 sivua 

Tutkimuspäiväkirja (sisältäen mm. muistioita, sähköpostiviestejä) 123 sivua 

Kenttäpäiväkirja (sisältäen kirjaukset tekemistäni havainnoista ja 
toiminnallisten päivien suunnitelmat) 

74 sivua 

Lisäksi: 
- kirjallinen kysely opiskelijoille lukuvuoden alussa 2012 
- kirjallinen kysely kotiväelle oman nuoren liikkumisesta ja 

tavoista oppia lukuvuoden alussa 2012 
- seurantakysely erityisopettajalle ja  

-ohjaajalle: kesä 2014 

  

Neljän elämys- ja seikkailupedagogiikan asiantuntijan 
haastatteluaineisto: kevät 2009 

Litteroitua aineistoa 199 sivua 
  

Vuodesta 1998 kerätty elämys- ja seikkailupedagoginen kirjallisuus 
(mm. käymistäni koulutuksista) 

  

Tutkimuksen ajan kerätty opetussuunnitelmiin liittyvä aineisto   

Tutkimusaineisto  



 Analysoin aineiston käyttämällä tutkimusta varten 
räätälöimääni etnografiaan soveltuvaa aineistoa 
kunnioittavaa ja teoriatietoon linkittyvää 
analyysimenetelmää.  

 Teemoittelua ja aineiston luokittelua tein Atlas.ti-
ohjelman avulla. 

Aineiston analysointi 



 Muodostin aineistostani teemoja, joiden avulla tulokset muotoutuivat 
kirjalliseen muotoon. Teemat ja samalla tutkimukseni tuloksia 
käsittelevien lukujen otsikot tutkimusraportissani ovat seuraavat: 

   

 Erilainen oppija – sopii niin sinulle kuin minullekin 

 Kaveria ei jätetä – meiltä tämä onnistuu yhdessä 

 Läsnäoloa ja koulussa viihtymistä 

 Luontoliikkumista – kokien ja toimien 

 Tekemällä oppimista – ”Opin tekemään töitä” 

 Saavutimme opsin tavoitteet – ”Tutkimus oli oikeasti hyödyllinen”. 

 

Tutkimus osoitti 



 Opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien kokemukset ovat 
olleet myönteisiä.  

 Keskeiset tulokset näyttävät osoittavan, että elämys- ja 
seikkailupedagoginen luontoliikunta tuki yhteisöllisyyttä ja 
kaverisuhteita, kouluviihtyvyys parantui, poissaolot olivat 
vähäisiä ja liikunnan määrä lisääntyi.  

 Menetelmä tuki oppimista opiskelijoiden itsensä ja 
kotiväen kertomana.  

 Se näyttää sopivan opetussuunnitelmien toteuttamiseen 
eri koulutusasteilla ja erilaisille oppijoille.  

 

… 



 Myös aiempien tutkimusten mukaan elämys- ja 
seikkailupedagogiikalla on ollut myönteisiä 
vaikutuksia muun muassa oppimiseen motivaation 
kautta ja yhteistyöhön.  

 Koska tämä tutkimus on laadullinen, tuloksia ei voida 
yleistää. Kuitenkin tulokset tukevat aiempia 
tutkimustuloksia, ja tästä johtuen suosittelen, että 
menetelmää sisällytetään laajemmin osaksi 
opetussuunnitelmia eri koulutusasteilla. 

 

… 



 Moniin eri näkökulmiin tukeutuen näen elämys- ja 
seikkailupedagogiikan arvokkaaksi tulevaisuuden menetelmäksi.  

 Myös käytössäni oleva autenttinen, litteroitu haastatteluaineisto, 
jonka keräsin pro gradu -tutkielmaani varten, tukee päätelmiäni. 
Haastattelemani neljä elämys- ja seikkailupedagogiikan asiantuntijaa 
ovat hyvin yksimielisiä siitä, että elämys- ja seikkailupedagogiikka on 
tehokas menetelmä itsetunnon, itseluottamuksen, sosiaalisten 
taitojen, yhteistyötaitojen, vastuullisuuden, hyvinvoinnin, terveyden 
ja viihtyvyyden rakentajana. Heidän mukaansa menetelmä sopii eri 
kouluasteille, kunhan tehtävät räätälöidään ryhmän tarpeiden 
mukaisesti.  

 Asiantuntijanelikko on sitä mieltä, että menetelmään liittyvät 
haasteet ovat ratkaistavissa, mikäli halua tähän on. Avainsana 
onnistumiseen on yhteistyö.  

Johtopäätöksiä 



Alla olevat suositukset auttavat opettajia menetelmän käyttöön ottamisessa:  
 
1. Katsele koulun ympäristöä uusin silmin, sillä luonto löytyy lähempää kuin uskotkaan. 
Pienillä järjestelyillä voit siirtää opetusta lähiluontoon.  
2. Tee yhteistyötä toisten opettajien, henkilökunnan, seurojen, yhdistysten, museoiden, 
kirjastojen, yksittäisten innostuneiden henkilöiden ym. tahojen kanssa. 
3. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Kun kerran näet suunnittelun 
vaivan, voit hyödyntää suunnitelmiasi tulevaisuudessa jatkuvasti.  
4. Kartoita ilmaiset retkipaikat. Kaupunkien läheisyydessä on paljon paikkoja, joissa saa 
käydä maksutta ja saattaa saada jopa oppaan ilman maksua käyttöönsä. 
5. Hyödynnä oppijoiden älylaitteita. Esim. geokätköily sujuu niillä ilman kalliita 
laitehankintoja. (Tietenkin koulun sääntöjä tulee noudattaa.) 
6. Koululaisten tulisi liikkua tunti päivässä (hallituksen uusi linjaus). Liikkumista 
luonnossa tulee huomaamatta. Hyvä puoli on lisäksi se, että siellä liikkuu jokainen. 
Liikuntarajoitteisille oppijoille on lisäksi saatavissa erityisvälineitä luonnossa liikkumisen 
mahdollistamiseksi. 
7. Kirjastoista löytää hyvin lähdemateriaalia aiheesta. Sitä kannattaa hyödyntää. Tutustu 
myös Seikkailukasvatus.fi -sivustoon. 
8. Toteuta luonnossa asioita, jotka koet omiksesi. Turvallisuus on aina muistettava. 
Taitojen karttuessa voit laajentaa skaalaasi. Näin toiminta säilyy turvallisena ja sinulle 
mielekkäänä. Seuroilta on saatavissa apua erityisosaamista vaativiin asioihin, mutta niitä 
ei ole lainkaan pakko tehdä. Elämyksiä voi rakentaa yksinkertaisista asioista. Luonto on 
nykyään itsessään elämys isolle osalle oppijoista. 
9. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat oppimista. Tämä on mielestäni hyvä 
motivointikeino meille itse kullekin siihen, että lähdemme ympäröivään luontoon 
oppimaan. 
10. Jaa hyvät kokemuksesi muille. 
11. Lähde liikkeelle yhden oppitunnin kokeilusta ja kehitä siitä saatujen kokemusten 
kautta tekemistäsi. 
12. Sovi opetuksen siirroista ym. oppilaitoksesi ohjeiden mukaan. 
13. Nauti siitä mitä teet. Silloin ryhmäsikin nauttii. 
14. Sovella toiminta aina ryhmäsi ja ryhmän oppijoiden tarpeiden ja valmiuksien 
mukaiseksi. Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti. 
(Ks. lisätietoa antamistani suosituksista Pihlas, 2015.) 





Kiitos  
 

Lähteet 

Tarkat lähdemerkinnät löydät kohta julkaistavasta 
väitöskirjastani. 

 

Katso myös blogini Seikkaillen liikuntatiedettä 

https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/

