
 

Luontoon, oppimaan, liikkumaan … 
 

Maarit Marttila 

 

 

 

  



Sisällys 
 

Johdanto ............................................................................................................................................................ 3 

Osa 1: Sukellus elämys- ja seikkailupedagogiikan ja opetussuunnitelmien maailmaan ................................... 5 

Elämys- ja seikkailupedagogiikka menetelmänä ............................................................................................... 5 

Oppimiskäsitykset elämys- ja seikkailupedagogiikassa ................................................................................ 6 

Yhteisöllisyys .................................................................................................................................................. 8 

 

  



Johdanto 
 

Suomalaiset oppijat ovat menestyneet Pisa-tutkimuksissa erinomaisesti. Viime aikoina menestyksemme on 

kuitenkin lähtenyt laskusuuntaan. Oppijamme eivät myöskään viihdy kouluissa toivotulla tavalla. Itse asiassa 

kouluviihtyvyys on Suomessa alhaisella tasolla. Myös huoli liikkumattomuudesta on lisääntynyt 

huolestuttavasti. Suomen hallitus onkin linjannut, että jokaisen lapsen ja nuoren tulisi liikkua tunti 

koulupäivän aikana. Samaan aikaan opetussuunnitelmat ovat uudistuneet. Uudessa, porrastetusti elokuusta 

2016 voimaan tulleessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan monipuolisia 

oppimisympäristöjä, toiminnallisia menetelmiä, yhteistyötä, ilmiöpohjaista oppimista ja digitalisaation 

hyödyntämistä osana opetusta. Opetuksen elämyksellisyys, luonnon hyödyntäminen osana opetusta ja 

sujuva yhteistoiminta kuuluvat kiinteästi opetussuunnitelman toteutukseen. Myös toisen asteen 

opetussuunnitelmissa muun muassa monipuoliset oppimisympäristöt ovat tärkeä osa opetuksen toteutusta. 

Uudistuneilla (toisella asteella opsit uudistuivat ensin elokuussa 2015 ja toistamiseen 1.8.2018, kun 

ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan) opetussuunnitelmilla tavoitellaan ratkaisuja kouluissamme 

havaittuihin huoliin. Elämys- ja seikkailupedagogiikka on menetelmällisesti yksi keino vastata tähän 

tarpeeseen. Jotta opetussuunnitelmat ja -menetelmät jalkautuvat käytäntöön, opettajat tarvitsevat 

kuitenkin käytännön vinkkejä toteuttaakseen niitä osana opetustaan. 

 

Tässä artikkelissa määrittelen käsitteen elämys- ja seikkailupedagogiikka koulun kontekstissa seuraavasti:  

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikka on suomalaiseen eräperinteeseen ja luontoliikuntaan tukeutuvaa kaikille 

oppijoille sopivaa elämyksellistä kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimisen teorioihin pohjautuvaa 

kokonaisvaltaista, reflektiivistä pedagogiikkaa. Siinä keskiössä ovat ryhmän toiminta ja vaihtelevat roolit sekä 

yhteistyö oppijoiden, 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 seikkailupedagogiikassa 

huomioidaan eri aistikanavat oppimisen mahdollistajina. Oppijan omaa vastuuta oppimisestaan ja toisista 

ihmisistä kehitetään unohtamatta tiedollista, taidollista tai arvojen ja asenteiden oppimista.  

 

Menetelmä sopii erinomaisesti perusopetuksen opetussuunnitelman toteutukseen. Opetussuunnitelman 

perusteissa (2014, 29–30) todetaan, että hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, 

osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista sekä mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun 

ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Oppimisympäristöjen on tarkoitus muodostaa joustava ja 

pedagogisesti monipuolinen kokonaisuus, ja niiden tulee tarjota mahdollisuuksia asioiden tutkimiseen sekä 

luoviin ratkaisuihin myös koulun ulkopuolella. Oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa 

(esimerkkinä mainitaan erikseen luontokeskukset). Lisäksi mainitaan onnistumisen kokemukset ja elämykset 

erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa, sillä ne innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. 

Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista pidetään tärkeänä, koska näin ehkäistään oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen tarvetta. Oppimisympäristöjen kehittämisessä tulee ottaa huomioon jokaisen oppijan 

kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lisäksi korostetaan vaihtelevia ja monipuolisia työtapoja, sillä ne tuovat 

oppimiseen iloa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen vahvistavat 

motivaatiota ja lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä. Itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta 

tukevat työtavat nähdään myös motivaatiota vahvistavina. Oppijoita ohjataan toimimaan erilaisissa 

rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa itsestään ja muista. 

 



Tässä väitöskirjaani (Marttila 2016) pohjautuvassa tiiviissä artikkelissa tarkastelen elämys- ja 

seikkailupedagogiikkaa luoden teoreettisia suuntaviivoja menetelmän hyödyntämiseen koulun arjessa niin 

perusopetuksessa kuin toisella asteella.  

 

Perusteita menetelmän käytölle ovat useissa tutkimuksissa havaitut luonnossa toimimisen ja liikkumisen 

terveys- ja hyvinvointivaikutukset, liikunnan oppimista tukeva vaikutus, kouluviihtyvyyden lisääntyminen ja 

sujuva ryhmätoiminta sekä hyvät kaverisuhteet. Elämys- ja seikkailupedagogiikalla on niin kansainvälisissä 

kuin suomalaisissa tutkimuksissa havaittu edellä mainittuja vaikutuksia. Myös itsetuntemusta on luontevaa 

kehittää menetelmän avulla. Elämys- ja seikkailupedagogiikka on samalla ikivanha ja uusi opetusmenetelmä. 

Sen avulla on helppo löytää erilaisia luonnossa esiintyviä kiinnostavia ilmiöitä, joita voidaan tutkivan 

oppimisen mallin avulla tarkastella elämyksellisten päivien jälkeen koulussa. Digitalisaation avulla tarkastelu 

voidaan aloittaa jo ulkona luonnossa. 

 

 

  



 

 

 

Osa 1: Sukellus elämys- ja seikkailupedagogiikan ja 

opetussuunnitelmien maailmaan 

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikka menetelmänä 
 

Suomalaiset ovat kautta historian seikkailleet luonnossa. Seikkailuperinteemme juuria löytää jo 600–1300-

luvuilta, jolloin luonnosta hankittiin ravintoa viljellen ja metsästäen sekä kalastaen. Tavoitteellista elämys- ja 

seikkailupedagogiikkaa on käytetty hoito-, kasvatus-, nuoriso- ja sosiaalityön aloilla käytännössä 1990-luvun 

alusta alkaen. Menetelmästä tuli tuolloin perinteisen opetuksemme vaihtoehto ja tukija. (Karppinen 2005, 

Karppinen & Latomaa 2015, Lehtonen 2000, Marttila 2010, Marttila 2016.) 

Suomalaista elämys- ja seikkailupedagogiikkaa luonnehtii saksalainen elämyspedagogiikka 

(Erlebnispädagogik), angloamerikkalainen seikkailukasvatus (Outdoor Education, Outdoor Adventure 

Education) sekä suomalainen eräperinne (eräelämä, eränkäynti). Elämys- ja seikkailupedagogiikallamme on 

siis vahva kansainvälinen juuristo, mutta oma eräperinteemme tuo siihen meille ominaisen, ainutkertaisen 

ja hyvin käytännönläheisen painotuksen. Elämysten ja seikkailun ohella laitamme luonnossa ruokaa, 

liikumme siellä monipuolisesti suomalaiseen luontoon sopivilla tavoilla, marjastamme, kalastamme ja 

viljelemme sekä nautimme luonnon kauneudesta. Luontosuhteemme1 on hyvin monipuolinen ja 

vuodenaikoihin sitoutunut tuottaen itsessään elämyksiä ja seikkailuja. (Karppinen & Latomaa 2015, Marttila 

2016.) Mielestäni viimeisten vuosien aikana Suomessa on havahduttu siihen, että meille on rakentunut 

                                                           
1 Ihminen on omaksunut erilaisia kulttuurisia luontosuhteita, jotka määrittävät etenkin omaehtoisen luonnossa liikkumisen käytänteitä. Simula 

(2012a, 2012b) esittelee kolme kulttuurihistoriallista kontekstia, jotka määrittävät luonnossa liikkumisen käytäntöjä ja käsityksiä niiden merkityksistä. 

Nämä kontekstit ovat maaseutukulttuurinen traditio, romantismi ja harrastuskulttuuri. Maaseutukulttuurisessa traditiossa luonto merkitsi elannon 

hankkimista ja liikkumisen ympäristöä. Yhteisöllisyys oli osa maaseutuasukkaiden luontosuhdetta, ja luonnossa liikkumisessa oli kyse elämän 

perustarpeiden tyydyttämisestä. Vaikka yhteiskunta on muuttunut ja luonnossa ei enää liikuta samalla tavoin elannon hankkimiseksi, on luonnossa 

liikkuminen edelleen erottamaton osa maaseutuelämää. Romantismin kontekstissa huomio kiinnittyy luonnon estetiikkaan ja ihailemiseen sekä 

luontokokemuksien merkitykseen. Luonnossa liikkumiseen liittyvät aistikokemukset ovat ruumiillisen suorittamisen ohella yhtä tärkeitä 

urbanisoituneen väestön luontosuhteessa. Luonnosta haetaan sellaisia asioita, joita arjessa ei muuten kohdata. Luonto on vapaa tila velvoitteista. 

Harrastuskulttuurisessa kontekstissa puolestaan harrastusyhteisöt luovat omat käytäntönsä ja tulkintansa luonnosta. Luontoympäristö tulkitaan 

harrastuskulttuuriseksi tilaksi, johon luonnossa liikkujien toiminnat keskittyvät. Simula (2012b) toteaa, että luonnossa liikkumisen kulttuuristen 

kontekstien ymmärtäminen selventää liikkumiskäytäntöjen kulttuurisia eroja ja luonnossa liikkumiseen liittyviä merkityksiä. 

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikassa on luontevaa opettaa osana luonnossa liikkumista sekä maaseutukulttuuriseen traditoon (marjastus, kalastus, 

puuhuolto ja ammatilliset toimet), romantismiin (valokuvaus, kauniit paikat, elämykset luonnossa) että harrastuskulttuuriin (kiipeily, jousiammunta 

ym. erilaiset liikuntalajit luonnossa) liittyviä sisältöjä. 

 
 



vuosisatojen aikana suomalaisille ominainen ja luontoomme sopiva elämys- ja seikkailupedagoginen traditio, 

josta voimme olla sen hienoine vivahteineen ylpeitä. 

Myös norjalainen fliluftsliv eli elämäntapa, johon liittyy ilo luonnossa liikkumisesta (Dahle 2007) ja 

ruotsalainen utomhuspedagogik eli aidoissa tilanteissa tapahtuva konkreettisiin kokemuksiin ja reflektion 

vuorovaikutukseen perustuva oppiminen liittyvät elämys- ja seikkailupedagogiikkaamme. Taide ja 

kädentaidot sopivat osaksi menetelmää luontevasti. Vaikka elämys- ja seikkailupedagogiikassa korostuu 

luonnossa liikkuminen ja toimiminen, voi toimintaympäristönä olla luonnon lisäksi myös sali tai koululuokka, 

mikäli niissä saadaan toteutettua yllättäviä, elämyksellisiä tai jännittäviä hetkiä. (Karppinen & Latomaa 2015, 

Marttila 2016.) 

Suomessa kouluopetuksessa toteutettu elämys- ja seikkailupedagogiikka sopii kaikille oppijoille 

kouluasteesta riippumatta.  Se on elämyksellistä, kokemuksellista ja konstruktivistisen oppimisen teorioihin 

pohjautuvaa kokonaisvaltaista pedagogiikkaa. Siinä 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 ovat keskiössä. Elämys- ja 

seikkailupedagogiikassa huomioidaan eri aistikanavat oppimisen mahdollistajina. Oppijan omaa vastuuta 

oppimisestaan ja toisista ihmisistä kehitetään unohtamatta tiedollista, taidollista tai arvojen ja asenteiden 

oppimista.  

Toiminnallisuus ja sitä kautta monikanavaisuus on menetelmän ehdoton vahvuus. Kun opetus siirretään 

luokkahuoneen ulkopuolelle, on kaikkien oppijoiden mahdollista käyttää oppimisen edistämiseen eri 

aistejaan. Sen minkä kuulee, näkee, tuntee ja tekee, muistaa paremmin kuin jos vain paikallaan olleen 

kuuntelisi. Elämys- ja seikkailupedagogiikkaan on helppoa liittää myös digitalisaation mahdollisuuksia. Kun 

ulkona herää kysymyksiä, voidaan niihin hakea saman tien vastauksia esimerkiksi älykännyköiden avulla. 

Mikäli niitä ei ole käytettävissä, ratkaisemattomiin kysymyksiin ja ongelmiin on hyvä palata luokkahuoneessa. 

Heränneistä kysymyksistä syntyy luonnollisella ja kiinnostavalla sekä oppijalähtöisellä tavalla laajempia 

ratkaistavia ilmiöitä. Menetelmä toimii ilmiöpohjaisen oppimisen herättelijänä.  

Kouluissa elämys- ja seikkailupedagogiikassa painottuvat enemmän elämykset kuin seikkailu, sillä elämykset 

ovat opettajan toimintaa määräävissä valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa esillä. Sen sijaan seikkailua ei 

niissä käsitteenä käytetä. Seikkailut liittyvät enemmän vapaa-aikaan. Elämyksiä syntyy luonnossa lähes 

huomaamatta. Näin käy etenkin nykyaikana, sillä luonto ei ole enää niin tuttu paikka kuin se oli suomalaisille 

aiemmin. Samalla kun opetuksessa vahvistamme oppijoiden luontosuhdetta, tuotamme elämyksiä, 

kokemuksia ja seikkailuja osana opetusta.  

 

Oppimiskäsitykset elämys- ja seikkailupedagogiikassa 

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikan ytimen muodostavat konstruktivistinen, kokonaisvaltainen, reflektiivinen ja 

kokemuksellinen oppiminen. Käsitteet pää, käsi ja sydän edustavat kyseisen pedagogiikan syvintä olemusta. 

Ihminen nähdään ajattelevana, tekevänä ja tuntevana kokonaisuutena. Pää, käsi ja sydän muodostavat 

pedagogiikan arvoperustan ohjaten kasvatettavia muun muassa kohti osallistumista, vastuullisuutta, 

myötätuntoa, siveellisyyttä, luonteenlujuutta, suvaitsevuutta, lähimmäisen rakkautta ja auttamisen halua 



sekä yhteisöllisyyttä. Pään, käden ja sydämen avulla voidaan oppimisessa tukea kokonaisvaltaisesti kaikkia 

persoonallisuuden osa-alueita. Elämysten kautta järki, fyysinen olemus ja tunne yhdistyvät mahdollistaen 

erilaisten ongelmien ratkaisun. (Ks. Karppinen 2005, Kiiski 1998, Kokljuschkin 1999, Telemäki 1998.) 

Hopkinsin ja Putnamin (1997) luomassa holistisessa, kokonaisvaltaisessa seikkailukasvatuksen mallissa oppija 

itse eli minä, me ja ympäristö ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. Niin yksilö kuin hänen ympärillään olevat 

tekijät nähdään kokonaisuutena. Kokonaisvaltainen kasvatusnäkemys ja oppiminen ovat siten tärkeä osa 

elämys- ja seikkailupedagogiikkaa ja kokonaisvaltainen kasvatusnäkemys näyttäytyy myös 

opetussuunnitelmissa. Se korostuu etenkin erilaisten oppijoiden opetuksessa.  

Tavoitteellisessa elämys- ja seikkailupedagogiikassa painottuu kokonaisvaltaisuuden ohella reflektointi. 

Reflektoinnilla on tärkeä rooli oppimisprosessissa yleensäkin. (Hopkins & Putnam 1997, Karppinen 2005, 

Karppinen & Latomaa 2015.) Ajatteluun liittyvää reflektion käsitettä on teoreettisesti kehitetty kognitiivisen, 

kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen osana (Mäkinen 2005). Reflektiivisessa 

oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään prosessina, jossa kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen, ja 

tuota tulkintaa tarkistellaan siten, että syntyy uusi tulkinta. Se puolestaan ohjaa myöhempää ymmärtämistä, 

arvottamista ja toimintaa. Elämys- ja seikkailupedagogiikka on jatkuvaa toiminnan ja reflektion 

vuorovaikutusta. Reflektioiden avulla kokemukset muutetaan arkielämää palveleviksi. (Ks. Clarke 1998, 

Karppinen 2007, Telemäki & Bowles 2001.) 

Reflektion luonteella on kuitenkin merkitystä. Ymmärtävä oppiminen syntyy hyvästä reflektiosta. Elämys- ja 

seikkailupedagogiikasta väitöskirjan tehneen Karppisen (2005) mukaan reflektiivinen kokemuksellinen 

oppiminen hyödyntää mielikuvia ja ajatuksia, joita pohditaan ennen toimintaa, toiminnan aikana ja vielä 

pitkälle jälkikäteen. Tällaista mallia kutsutaan metaforiseksi malliksi, jossa tavoitteena on siirtää 

psykologisesti samantapaiset tai samansisältöiset periaatteet oppijan tavanomaiseen arkipäivään. (Clarke 

1998, Karppinen 2007.) 

Von Wright (1996) selventää opitun arkeen siirtoa tarkastelemalla siirtovaikutusta eli transferia. Hänen 

mukaansa aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen uusissa tilanteissa ja uutta opittaessa on 

oppimisen tutkimuksen yksi vanhimpia ongelmia. Psykomotoristen taitojen kohdalla transfer on suhteellisen 

helppo ymmärtää. Kun ihminen oppii ajamaan autoa, hän pystyy ajamaan myös traktoria. Sen sijaan 

käsitteiden ja käsitteellisten tulkintojen transfer edellyttää ymmärtämistä. Voidaankin sanoa, että 

ymmärtämisen eräs kriteeri on se, että opittua osaa soveltaa myös uusiin tilanteisiin. Jotta esimerkiksi 

kriittiseen ajatteluun liittyvät taidot yleistyisivät, on niitä harjoiteltava riittävän monipuolisissa yhteyksissä, 

riittävän paljon ja riittävän usealla saralla. Taitojen ymmärtäminen edesauttaa transferia. Itsereflektion ja 

metakognitiivisten taitojen opettamisessa tulisi luoda toiminnallinen alttius, valmius kohdata uusia haasteita. 

Näin voidaan omaksua toimintamalleja, joiden avulla selvitään uusissa tilanteissa. Jotta tällaiseen 

tilanteeseen päästään, on panostettava aktiiviseen transferiin eli transferille on luotava edellytyksiä ja 

oppijan tulee kokea transfer omaksi ongelmakseen. On siis kiinnitettävä huomiota siihen, että organisoidaan 

tiedot ja taidot niiden tulevaa käyttöä silmällä pitäen ja opetetaan niitä tilanteissa, jotka vastaavat niiden 

tulevaa käyttökontekstia. Käyttötilanteessa on keskusteltava opitun sovellusmahdollisuuksista siten, että 

oppija itse etsii uusia ratkaisuja. Näin samalla tuetaan oppijan yrityksiä oppia oppimaan. 

On hyvä huomata, että reflektoinnin tulisi tapahtua luonnollisena osana toimintaa. Tällöin vuorovaikutus on 

tärkeää sekä ryhmän sisällä että opettajan kanssa. Aito dialogi ryhmän sisällä mahdollistaa sujuvan 

reflektoinnin. Aidon dialogin kautta voi tapahtua koetun siirtymistä oppijoiden arkeen eli edellä kuvattua 

transferia. Reflektoinnin ei siis tarvitse olla erikseen tapahtuva keskustelutilaisuus. (Marttila 2010.) 



Kokemuksellisessa oppimiskäsityksessä kokemuksista ja elämyksistä muodostetaan tietoisesti käsitellen ja 

reflektoiden uusia ajatuksia ja käyttäytymistä. Kokemuksellisen oppimisen uranuurtaja on Dewey ja hänen 

käsityksensä tekemällä oppimisesta. Kokemuksellisen oppimisen yksi hyvin tunnettu malli on myös Kolbin 

(1984) oppimisen syklinen malli. Kokemuksellisen oppimisen sykli voidaan kuvata näin: ”kokemuk-

set→reflektointi→käsitteellistäminen→aktiivinen kokeilu”. (Ks. esim. Mäkinen 2005, Rauste-von Wright 

2003.) Kolbin mallia on arvostelu, ja siksi sitä on kehitetty. Nykyisin ajatellaan, että kokemuksellinen 

oppiminen on jatkuva spiraalinomainen prosessi, joka perustuu kokemuksiin ja analysointiin. 

Oppimisprosessi etenee syklisesti. Aina, kun kohdataan uusia kokemuksia, ne on hyvä reflektoida. 

Kokemuksellisessa oppimisessa pidetään keskeisenä lisäksi yksilön ja ympäristön välistä yhteistyötä, sillä 

muutokset syntyvät vuorovaikutuksessa yksilön persoonallisuuden ja ulkoisten tekijöiden välillä. Oppiminen 

on siten sosiaalista toimintaa. (Mäkinen 2005, Hopkins & Putnam 1997.) 

Niin reflektiivinen kuin kokonaisvaltainen oppiminen kytkeytyvät kiinteästi kokemukselliseen oppimiseen, ja 

ne ovat myös elämys- ja seikkailupedagogiikan taustalla. Oppiminen tapahtuu reflektion avulla kokemusten 

ja elämysten kautta. Kaikkeen tähän liittyy myös konstruktivistinen eli tietoa rakentava oppimiskäsitys 

sisältäen sosiaalisen ulottuvuuden.  

 

Yhteisöllisyys 

 

Edellä tuli esille, että elämys- ja seikkailupedagogiikkaan liittyvät kokemuksellinen, reflektiivinen ja 

kokonaisvaltainen sekä konstruktivistinen oppiminen. Oppiminen tapahtuu kokien, koettua reflektoiden, 

oppija kokonaisvaltaisesti huomioiden ja uutta tietoa entisen päälle rakentaen yhdessä toisten ryhmäläisten 

kanssa. Yhteisöllisyys on menetelmässä vahvasti läsnä.  

Yhteisö koostuu erilaisista yksilöistä, joilla on jokin yhteinen tehtävä. Näin ollen yksilöt toimivat yhdessä, 

mutta tästä ei vielä välttämättä seuraa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys voi syntyä yhteisön jäsenten keskinäisen 

luottamuksen, vuorovaikutuksen ja osallistumisen avulla. Sen kehittymisessä auttaa yksilöiden tunteiden 

huomiointi. Yhteenkuuluvuuden, tarpeellisuuden, hyväksytyksi tulemisen ja arvokkuuden kokeminen 

edesauttavat yhteisöllisyyden rakentumista.  

Elämys- ja seikkailupedagogiikassa ryhmä on tärkeä osa oppimisprosessia. Yhteiset kokemukset liittävät 

ryhmän jäsenet tiiviisti yhteen. Elämys- ja seikkailupedagogiikka on yhteisöllisyyttä vahvasti tukeva 

menetelmä, sillä seikkailutoiminta tavoitteellisena menetelmänä pohjautuu vuorovaikutukseen, 

ihmissuhteisiin, tunne-elämyksiin ja ulkoilmaan sekä luontoon ja ympäröivään todellisuuteen (Karppinen & 

Latomaa 2015). Opetuksessa painotetaan ongelmanratkaisutaitoja ja seikkailukokemusten avulla tapahtuvaa 

sosiaalista vuorovaikutusta (Karppinen 2005).  

Hyvässä seikkailussa tarvitaan aina kaikkia. Tällaisen kaikkien yhteistä toimintaa edellyttävän seikkailun 

kautta on luonnollista oppia yhteistyötaitoja. (Kokljuschkin 1999.) Koska jokainen ryhmän jäsen kantaa 

vastuuta tehtävien loppuunsaattamisesta ja samalla myös toisista, on jokainen myös tarpeellinen ja arvokas 

ryhmän jäsen eikä koe itseään ulkopuoliseksi (Marttila 2010). 

Jotta yhteisöllisyyttä syntyy, opetuksessa tulee korostaa vastuun ottoa sekä itsestä että ryhmän muista 

jäsenistä. Elämys- ja seikkailupedagogiikan käytännön toteuttamiseen kuuluu paljon sosiaalistamisleikkejä ja 

ryhmäaloitteisuuteen liittyviä tehtäviä. Tällaiset aktiviteetit itsessään tukevat sosiaalisten taitojen 



kehittymistä. Ryhmän ohjaajalta vaaditaan kuitenkin muitakin taitoja. Hänen on tärkeää valita ryhmälle 

parhaiten sopivat toiminnot, mutta hänen tulee myös ymmärtää ryhmän kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.  

(Telemäki 1998.)2 

Yhteistoiminnalliset ulkoilmatoiminnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden rakentaa sosiaalisia suhteita. Niiden 

avulla voidaan lisäksi luoda hyvät olosuhteet osallistujien henkilökohtaiseen kasvuun ryhmän avulla. 

Ulkoilmatoiminnoissa työskennellään yleensä osallistujille uusissa ja vieraissa ympäristöissä, ja osallistujat 

kohtaavat yllätyksellisiä tehtäviä. Näin ollen ryhmän jäsenet voivat toimia eri tavoin kuin yleensä arjessaan, 

kokeilla uusia rooleja ja nähdä omat vaikutusmahdollisuutensa muihin sekä kokea yhteisön antamaa tukea 

(Hopkins & Putnam 1997). Saatu tuki ja palaute auttavat kasvussa ja kehittymisessä. Elämys- ja 

seikkailupedagogiikassa opitaan siten yhteisöllisyyttä ja yhdessä kukin omien oppimistavoitteidensa 

suuntaisesti. 

Voidaankin todeta, että menetelmässä yhteisöllisyys, sujuva ryhmätoiminta ja yhteistyö ovat nähtävissä 

päämääränä eli elämys- ja seikkailupedagogisin menetelmin opitaan toimimaan yhdessä. Sosiaalisten 

taitojen oppiminen itsessään on siten merkityksellistä. Yhteisö, ryhmä tai esimerkiksi koululuokka, jossa 

toimitaan, ja turvallinen yhteisöllisyys ovat nähtävissä myös oppijan omaa kasvua tukevana tekijänä.  

Lisätietoa menetelmästä löydät lähdeluettelossa (katso väitöskirjani) mainitusta kirjallisuudesta. 

Seikkailukasvatuksella on myös oma verkkosivustonsa. Sen löydät http://www.snk.fi/seikkailukasvatus.html 

-osoitteesta. Kyseiseltä sivustolta löydät paljon muutakin kirjallisuutta kuin mihin itse olen tässä tekstissäni 

tukeutunut. 

 

…. 

 

Jatkoa seuraa myöhemmin… 

 

                                                           
2 Kataja, Jaakkola ja Liukkonen (2011) ovat kirjoittaneet kirjan ”Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi”. Siitä löytää 

teoriatietoutta ryhmäprosesseista, ryhmän kehittymisestä ja ohjaajan roolista ryhmätyössä. 

http://www.snk.fi/seikkailukasvatus.html

