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”Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta 
opetussuunnitelman toteutuksessa:  

Etnografinen tutkimus” 
  

 



 Suomessa kouluopetus on laadukasta ja oppilaamme menestyvät kansainvälisissä Pisa-
tutkimuksissa edelleen erinomaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b).  

 Kouluissamme ja oppilaitoksissamme on suuri joukko oppilaita, joille oppiminen on 
haasteellista. 

 Opetusalan ammattilaisia askarruttaa jatkuvasti kysymys oppimisen edistämisestä; 
hyvästä opetuksesta opetussuunnitelmia toteuttamaan.  

 Hyvä opetus koostuu useista asioista, muun muassa toimivista opetusmenetelmistä ja 
kasvatusnäkemyksistä.  

 1990-luvulta lähtien Suomeen levisi hiljakseen seikkailu- ja elämyspedagoginen 
kasvatusnäkemys oppimista tukemaan (Karppinen 2010, 129; Marttila 2010, 24). 
Millainen kasvatusnäkemys se on ja millaisia mahdollisuuksia se voi tarjota 
kouluopetukseemme oppimista tukemaan? Voiko se kehittää yhteisöllisyyttä ja auttaa 
kohtaamaan erilaisia oppijoita sekä lisätä viihtyvyyttä kouluissa, sillä vaikka oppilaat 
menestyvät Suomessa tiedollisesti hyvin, niin kouluviihtyvyys ei ole kehuttavaa?  
 

. 
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 KT Seppo Karppisen seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa 
käsittelevässä väitöskirjassa (2005) kehittämä seikkailu- ja 
elämyspedagogiikka ja Matti Telemäen (1998) tutkima 
seikkailukasvastuksen traditio  

 Seikkailukasvatuksen traditioon liittyvät norjalainen 
”friluftsliv”- ja ruotsalainen ”utomhuspedagogik”-käsitteet 
ja saksalainen ”Erlebnispädagogik”-suuntaus sekä 
englanninkielisellä alueella käytetty ”Outdoor Adventure 
Education”  

 Työni juuret ovat kiinnittyneet erityisen tiukasti 
suomalaiseen näkemykseen elämys- ja 
seikkailupedagogiikasta ja luontoliikuntaan sekä oppimisen 
teorioihin. 

Teoreettinen tausta 
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 Käyttämäni elämys- ja seikkailupedagogiikan teoreettisina lähtökohtina 

ovat suomalaiset ja kansainväliset elämys- ja seikkailupedagogiikan 
teoriat ja traditiot sekä  

 kokonaisvaltaisen, reflektiivisen, kokemuksellisen ja konstruktivistisen 
oppimisen teoriat.  

 Oppimisympäristönä elämys- ja seikkailupedagogiikassa on usein luonto 
ja siellä toimiminen.  

 Luontoliikunnalla on tärkeä rooli työssäni. 



 

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

… 
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 Siinä 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.  

 

 Menetelmässä huomioidaan eri  

 aistikanavat oppimisen mahdollistajina.  

 

 Oppijan omaa vastuuta oppimisestaan ja  

 toisista ihmisistä kehitetään unohtamatta  

 tiedollista, taidollista tai arvojen ja  

 asenteiden oppimista.  



 Väitöstyössäni opetussuunnitelma puolestaan 
tarkoittaa kohderyhmääni eli valmentavaa ja 
kuntouttavaa opetusta ja ohjausta 
koskettavaa opetussuunnitelmaa 

 Tarkastelen opetussuunnitelmia myös 
yleisemmällä tasolla. 

 

… 
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Viitekehys 

 

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

LitT, opinto-ohjaaja M. Marttila 



 

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

 

 Tutkimuskysymykset tiivistyivät tutkimuksen edetessä seuraaviksi: 

 

 

Tutkimuksen tarkoitus 
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 1) Miten elämys- ja seikkailupedagoginen 
luontoliikunta soveltuu erilaisille opiskelijoille?  

 2) Mitä muutoksia vuoden aikana tapahtuu 
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen 
ryhmän opiskelijoissa, ryhmässä ja organisaatiossa?  

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

Tutkimuskysymykset: 



 Erään ammatillisen oppilaitoksen valmentavan ja kuntouttavan 
opetuksen ja ohjauksen ryhmä lukuvuonna 2012–2013. Ryhmän koko 10 
opiskelijaa. Opiskelijat  iältään 16–22-vuotiaita.  

 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu 
kehitysvammaisille ja muuten erityisen laaja-alaista tukea opinnoissaan 
tarvitseville opiskelijoille. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen 
vahvistamaa valtakunnallista valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja 
ohjauksen opetussuunnitelmaa ja erikseen laadittua oppilaitoskohtaista 
opetussuunnitelmaa.  

 Opiskelun perustana on HOJKS. 

 Kohderyhmäni opetus antaa valmiuksia työskennellä ohjattuna muun 
muassa erilaisissa kiinteistönhoidon aputehtävissä. Tärkeää on lisäksi 
elämänhallintataitojen harjoittelu ja oppiminen niin, että opiskelija 
kykenisi opiskelun jälkeen itsenäiseen asumiseen ja omatoimisten 
perusasioiden hallintaan. 

Tutkimuskohde 
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 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. 

 

. 
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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 
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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 

… 
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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 

… 
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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 

… 
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Aineisto 

Eri tahojen haastattelut 

Valokuvat 

Tutkimuspäiväkirja 

Kenttäpäiväkirja 

Kirjalliset alkukyselyt 

Seurantakysely 

Kerätty aineisto 
opetussuunnitelmista ja 
elämys- ja 
seikkailupedagogiikasta 



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  
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 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 
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 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 
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 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.  

 

… 
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 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 
suoraa yleistää. Kuitenkin tulokset tukevat aiempia 
tutkimustuloksia, ja tästä johtuen voin suositella, että 
menetelmää sisällytetään laajemmin osaksi 
opetussuunnitelmia eri koulutusasteilla. 

 

… 
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 Opiskelijoiden, opettajien ja vanhempien kokemukset 
olivat myönteisiä.  

 

 
 

 

 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.  

Tulokset: 



 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 
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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.) 
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Seuraavat kuvat on ottanut 

ryhmän erityisopettaja 
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 Perusopetuksen uusi ops ja elämys- ja 
seikkailupedagogiikka sopivat erinomaisesti yhteen. 

 Valma & Telma hyötyvät elämyksellisyydestä 
opetuksessa. 

 Sopii toiselle asteelle myös laajemmin. 

 

LitT, opinto-ohjaaja M. Marttila 

Opetussuunnitelmista 



 Aika: hyvä suunnittelu.    
 Välineet: pienin askelin liikkeelle. 
 Uuden kohtaaminen: pienin askelin liikkeelle. 
 Turvallisuus: hyvä suunnittelu, ryhmän opettaminen 

vastuuseen, turvallisuustaidot osaksi opetusta, tehdään 
osaamiamme asioita, pienet jutut ovat seikkailua. 

 Kulkeminen: läheltä löytää paljon hienoja kohteita. 
 Vaatetus: sääolosuhteet huomioidaan, opetellaan pala 

kerrallaan. 
 Yhteistyön sujuminen? Kun haluaa, niin onnistuu. 
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Haasteet & ratkaisut 
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Lähteistä… 



 Väitöskirjani: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49593 
 Seikkaillen liikuntatiedettä -blogi 
 Esityksiä 
 ”Learning in the nature ‐ Integrating outdoor adventure  education 

into the curriculum for adolescents with learning  disabilities” 
 Elämysten avulla kohti syviä oppimiskokemuksia 
 Samanaikaisopetus 
 Oppimisen ilo löytyy luonnosta  
 Seikkailukasvatus.fi 
 Radio Jyväskylän juttu 
 Elämys- ja seikkailupedagoginen prosessi, oppiminen ja ohjaaminen 
 Opettaja-lehdessä 

LitT, opinto-ohjaaja M. Marttila 

Lähteitä, linkkejä 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49593
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49593
https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/
http://www.slideshare.net/maaritmarttila9
http://www.pajulahti.com/wp-content/uploads/2015/08/Marttila.pdf
http://www.pajulahti.com/wp-content/uploads/2015/08/Marttila.pdf
http://www.pajulahti.com/wp-content/uploads/2015/08/Marttila.pdf
http://www.pajulahti.com/wp-content/uploads/2015/08/Marttila.pdf
http://www.pajulahti.com/wp-content/uploads/2015/08/Marttila.pdf
http://www.opetin.fi/elamysten-avulla-kohti-syvia-oppimiskokemuksia/
https://www.ps-kustannus.fi/lisamateriaalit/samanaikaisopetus_alkusanat.pdf
http://www.outwardbound.fi/tiedostot/Kirjallisuus/Oppimisen_ilo_loytyy_luonnosta.pdf
http://www.seikkailukasvatus.fi/fi/etusivu/
http://www.radiojyvaskyla.fi/uutiset-ja-haastattelut/kohti-uutta-oppimista/41/6834
https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/2016/07/05/elamys-ja-seikkailupedagoginen-prosessi-oppiminen-ja-ohjaaminen/
https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/2016/07/05/elamys-ja-seikkailupedagoginen-prosessi-oppiminen-ja-ohjaaminen/
https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/2016/07/05/elamys-ja-seikkailupedagoginen-prosessi-oppiminen-ja-ohjaaminen/
https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/2016/07/05/elamys-ja-seikkailupedagoginen-prosessi-oppiminen-ja-ohjaaminen/
http://www.opettaja.fi/cs/opettaja/jutut&juttuID=1408917575537
http://www.opettaja.fi/cs/opettaja/jutut&juttuID=1408917575537
http://www.opettaja.fi/cs/opettaja/jutut&juttuID=1408917575537


 https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/04/tapa
htuma-2016-04-04-11-58-38-451876 

 https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com/ 

 http://www.slideshare.net/maaritmarttila9 

 http://www.pajulahti.com/wp-
content/uploads/2015/08/Marttila.pdf 

 http://www.opetin.fi/elamysten-avulla-kohti-syvia-
oppimiskokemuksia/ 

 https://www.ps-kustannus.fi/Timo-
Saloviita/Samanaikaisopetus-Tuntisuunnitelmia-ja-
ty%C3%B6tapoja.html 
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Kiitos!  


