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1 JOHDANTO 

 

Pro gradu -tutkielmani liittyy Tyrnävän kunnassa suunnitteilla olevaan uuden koulun pi-

haan, sen suunnitteluun, lasten osallisuuteen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiin. Syk-

syllä 2017 käyttöönotettava Matintien koulu tulee vuosiluokille kolmannesta kuudenteen. 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää tyrnäväläisten lasten piirtämien kuvien avulla, millainen 

koulupiha kannustaa lapsia liikkumaan. Tutkimuksen tavoitteena on, että lasten asiantunti-

juutta ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään uuden koulupihan suunnittelussa ja nykyisen 

Kirkkomännikön alakoulun pihan kunnostamisessa. 

Koulupihaan ja sen ympäristöön on perusteltua panostaa, nyt ja jatkossa. Koulupiha on 

lasten kasvuympäristö, joka toimii leikin ja oppimisen paikkana välitunneilla ja vapaa-

ajalla sekä eri oppiaineiden oppimisympäristönä. Koulupiha on myös lasten ja aikuisten 

kohtaamispaikka, joka toimii vapaa-aikana myös kuntalaisten lähiliikuntapaikkana. (Norra 

& Ruokonen 2006; Grönholm 2004, 328–339; Koskinen 2003, 44–46; Järnefelt 2003, 6-8, 

Kukkonen & Horelli 2002, 28–32.) Koulupihan liikunnallisuutta puoltavat myös tuoreet 

tutkimustulokset, jotka kertovat liikkumisen ja oppimisen vahvasta yhteydestä. Lisäksi 

useat tutkimustulokset vahvistavat näyttöä siitä, että liikkumisella on merkitystä lasten 

kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, kasvulle ja kehitykselle. (mm. Syväoja 2014, 52–54; 

Syväoja ym. 2012, 14–25.) 

Tutkimuksen taustalla on huoli lasten arkiliikkumisen vähenemisestä (mm. Berg & Piirtola 

2014, 34–38; Kantomaa ym. 2013a) ja siitä, että aikuiset suunnittelevat ympäristöjä lapsil-

le, vaikka lapset ovat oman elinpiirinsä asiantuntijoita. Tutkimusten mukaan koulupihan 

suunnittelijoina lapset ovat idearikkaita ja heidän ajatuksensa ympäristöstä ovat monipuoli-

sia (Koskinen 2009; 2007, 133–134). Lasten osallisuus ei ole projekti, vaan enemmänkin 

tahtotila lasten kuulemiseen, aitoon kohtaamiseen ja vallan jakamiseen. Lasten osallisuu-

den kehittäminen on suurimmaksi osaksi kiinni aikuisten ajattelutavan ja asenteen muutok-

sesta. (Koskinen 2010; 56; 2009, 37; Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 9; Kiilakoski 

2007, 18; Gretshel 2002, 186; Aula 2008, 64–69; 2007, 23.) Lasten osallisuutta puoltavat 

Suomen lainsäädäntö ja YK:n lasten oikeuksien sopimus (60/1991). 
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Nuoren ikärakenteensa vuoksi Tyrnävän kunnassa on erityisen tärkeää huomioida lasten ja 

nuorten kuuleminen ja kannustaa heitä osallisuuteen. Kunnan noin 6 600 asukkaasta peräti 

90 prosenttia on alle 64-vuotiaita ja joka kolmas on alle 15-vuotias. Ikärakenne poikkeaa 

monesta muusta Suomen kunnasta. Lisäksi Tyrnävän väkiluvun muutos on positiivinen, 

samoin kuin sen ennuste: tyrnäväläisten määrä kasvaa tasaisesti noin kahden prosentin 

vuosivauhtia. Kasvu keskittyy Kirkonkylän kuntakeskukseen. Nuori väestö näkyy kunnan 

investointiohjelmassa, joka sisältää uuden peruskoulun rakentamisen Kirkonkylälle. Matin-

tien uuden koulun hankesuunnitelmassa (2013) vuodet 2014 ja 2015 on varattu suunnitte-

lutyöhön ja vuodet 2016 ja 2017 rakentamiseen. (Tilastokeskus 2014; Tyrnävän kunnan 

talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014–2016.) 

Tutkimusraportin alussa syvennyn kirjallisuuden ja tutkimusten avulla koulupihojen merki-

tyksiin ja niiden mahdollisuuksiin sekä lasten osallisuuteen ja kokemusmaailmaan. Tutki-

muksen tärkeimmät käsitteet ovat ympäristösuunnittelu, lapsiystävällinen ja liikkumaan 

kannustava ympäristö sekä lasten osallisuus, asiantuntijuus ja kokemus. Tutkimuksessa 

lapsiystävällisen ja liikkumaan kannustavaan ympäristön osuus perustuu pitkälle Marketta 

Kytän (2008; 2004; 2003) tutkimustuloksiin ja osallisuuden käsite Sanna Koskisen (2010; 

2009; 2007; 2003), Anu Gretschelin (2007; 2002) ja Tomi Kiilakosken (2007) asiantunti-

juuteen. Lasten kokemusmaailma korostuu tutkimuksen fenomenologisessa menetelmässä, 

jossa lähtökohtana on kokemuksellinen todellisuus eli se, miten asiat koetaan (Gallagher 

2012; Gallagher & Zahavi 2012; Morse 1994) ja toiminnan intentionaalisuus (Laine 2010, 

28–30; Lehtovaara 1995, 84).  

Tutkimuksessa lapsia pyydettiin piirtämään koulun pihasta, jolla he mieluiten liikkuisivat. 

Lasten piirrosten sisältöjen merkityksiä tulkitaan fenomenologis-hermeneuttisella analyy-

sin avulla. Tutkimuksen tuloksista, johtopäätöksistä ja alakoulujen pihojen kehittämiside-

oista kerrotaan raportin loppuosassa. Toiminnan tietoinen kehittäminen edellyttää nykyis-

ten toimintatapojen ymmärtämistä (Laine 2010, 44–45) ja siksi tulevilta koulupihan käyttä-

jiltä saatu tieto on tärkeää koulupihan suunnittelijoille ja kasvattajille. Lasten osallistumi-

nen koulupihan suunnitteluun on tärkeää niin yksilön, yhteisön kuin kunnan tasolla. 
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2 KOULUN PIHA ON KÄYNTIKORTTI 

 

Tässä luvussa pureudun tutkimusten ja kirjallisuuden avulla koulupihan merkitykseen ja 

mahdollisuuksiin sekä siihen, millainen on liikuttava koulupiha. Lisäksi käsittelen tar-

kemmin liikkumisen ja oppimisen yhteyttä, ympäristösuhdetta, lapsiystävällistä ympäristöä 

ja lähiliikuntapaikkaa. Lukuja yhdistää ajatus, että koulun piha toimii koulun käyntikortti-

na. Koulun piha kertoo sanattoman viestin koulun ja kunnan arvomaailmasta. Piha viestii, 

onko paikassa sisäistetty koulupihan merkitys ja sen lukemattomat mahdollisuudet. ”Kou-

lun piha on aistittava, visuaalinen ja tilallinen kokemus” (Grönholm 2004, 328).  

Tutkimuksessa tarkastelen koulua erityisesti fyysisenä ulottuvuutena. Lahelman ja Gordo-

nin (2003) mukaan fyysinen koulu on yksi tarkastelutaso virallisen ja informaalinen koulun 

rinnalla. Virallinen koulu määritellään koulujen opetussuunnitelmissa ja se näyttäytyy kou-

lun arkipäivässä muun muassa opetusmenetelminä ja – materiaaleina.  Informaalilla kou-

lulla tarkoitetaan opettajien ja opiskelijoiden informaalia vuorovaikutusta oppitunneilla ja 

niiden ulkopuolella.  Koulu fyysisenä tilana luo puitteet virallisen ja informaalin koulun 

käytännöille ja prosesseille. Lisäksi fyysisellä koululla viitataan liikkeen, äänen, ajan ja 

ruumiillisuuden säätelyyn koulussa. (Lahelma & Gordon 2003, 10.)  

2.1 Koulupihojen liikuntaolosuhteiden kehittäminen 

Koulupihan ja välitunnin merkitys osana koulunkäyntiä on oivallettu vuosikymmeniä sit-

ten. Jo 1800-luvun puolivälissä julkaistussa kouluarkkitehtuuria käsittelevässä kirjassa (ks. 

Härö, Piiroinen, Vesikansa & Vesikansa 1980, 95) esitetään, että koulutalon jäsentelyn 

tulisi kaikilla tapaa edistää oppilaiden viihtyvyyttä opinahjossa. Lisäksi sen tuli olla viihty-

vyyden ja järjestyksen esikuva. Jo yli 150 vuotta sitten tiedettiin, että kaunis ja arkkitehtuu-

riltaan mielenkiintoinen kouluympäristö luo myönteisen työskentelyilmapiirin ja tarjoaa 

mahdollisuuksia monipuolisiin toimintoihin ja elämyksiin. 

Erityisesti 2000-luvun taitteessa on suorastaan havahduttu koulupihojen mahdollisuuksiin, 

mitä kuvastaa runsas lähdekirjallisuuden ja tutkimusten määrä. Tutkimuksissa nousee 

muun muassa huoli koulupihojen kunnosta. Norran, Ruokosen ja Karvisen (2004) valta-

kunnallisessa koulujen liikuntaolosuhteita koskevassa tutkimuksessa vuosikymmen sitten 
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arvioitiin, että Suomen 3 000 ala-asteen koulupihasta joka kolmas vaati välitöntä kunnos-

tamista. Se tarkoitti, että noin 120 000 alakoululaista oli päivittäisen liikuntamahdollisuuk-

sien näkökulmasta muita huonommassa asemassa. Tutkimuksen mukaan suurimmat puut-

teet koulupihoissa liittyivät liikuntapaikkojen ja välineistön vähäisyyteen, perinteisyyteen 

ja stereotyyppisyyteen. Huolestuttaa oli myös se, että lähes joka kolmannesta koulupihoista 

puuttuivat luontoalueet. Grönholm (2004, 328) vahvistaa, että suomalaisiin kouluraken-

nuksiin ovat vaikuttaneet vallalla olevat oppimiskäsitykset, mutta koulun pihoja ei ole 

useinkaan suunniteltu leikin, saati oppimisen paikoiksi. 

Vuosikymmen vaihtuu, mutta sanoma ei. Gellin ym. (2012) kuvailevat hieman kärjistäen, 

ja ennen kaikkea yleistäen, suomalaista koulun pihaa seuraavasti: laaja asfaltti- tai hiekka-

kenttä, pari keinua ja penkkiä, pihan laitamilla muutama puu tai pensas, uudemmilla tai 

juuri remontoidulla pihoilla on yksi kiipeilyteline. Koulupihat ovat toistensa kopioita. Pi-

hoilla ei viihdytä. Syyksi tutkijat ovat löytäneet rakentamista ohjaavat, äärimmäisyyksiin 

venytetyt turvallisuusmääräykset. Toinen merkittävä selittävä tekijä voi olla se, ettei käyt-

täjiltä ole kysytty mielipiteitä. (Gellin ym. 2012, 143.) Myös Koskinen (2003, 44) vahvis-

taa, että oppilaat jäävät usein ilman puheoikeutta koulupihan kehittämisessä. Koskisen väi-

tettä puoltaa vuonna 2010 tehty kouluterveyskysely (Pietikäinen 2010), missä kysyttiin 

ensimmäisen kerran nuorten osallistumisesta koulujen tilojen ja piha-alueiden suunnitte-

luun. Tulosten mukaan vain harva oppilas vastasi kysymykseen myöntävästi. Lapset ja 

nuoret on jätetty syrjään koulupihojensa suunnittelusta.  

Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuksessa (2007) käy ilmi, että koulupihojen liikunta-

olosuhteiden kehittämisellä on huomattavia vaikutuksia oppilaiden liikunta-aktiivisuuteen. 

Tutkimuksen mukaan välituntiliikunta ja vapaa-ajan liikkuminen lisääntyivät selvästi kou-

luissa joiden piha-aluetta oli kunnostettu (n=37). Tutkimuksen keskeinen johtopäätös oli, 

että luomalla lasten lähiympäristöön heitä kiinnostavia liikuntapaikkoja, voidaan lisätä 

liikunta-aktiivisuutta merkittävällä osalla lapsista. Yhdeksi kehittämistarpeeksi tutkijat 

nimittävät osallistamisen, johon tulisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota. Tut-

kimuksesta poikkeava tulos saatiin Keravalla (ks. Fogelholm 2008), missä tehtiin havainto-

ja siitä, että uudet välineet ja pallokentät pikemminkin muuttivat kuin lisäsivät liikunnan 

määrää. Jo ennen projektiakin runsaasti liikkuneet oppilaat olivat aktiivisimpia liikkujia 

myös projektin loputtua. Sen sijaan vähän liikkuvat eivät uusissakaan paikoissa nähneet 

itselleen sopivia mahdollisuuksia liikkua. (Fogelholm 2008, 68–71.) 



5 

 

 

Koulupihojen liikuntaolosuhteita on tärkeää kehittää, jotta lapset liikkuisivat koulupäivän 

aikana. Lasten vähäinen liikunnan määrä on herättänyt huolta ennen kaikkea lasten tervey-

den, mutta myös oppimisen näkökulmasta (esim. Syväoja, Tammelin, Ahonen, Kankaan-

pää & Kantomaa 2014; Syväoja ym. 2012). Terveysliikkumisen suositukset eivät täyty, 

eivät edes urheiluseuroissa harrastavilla. Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n Lasten ja 

nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän (2008, 10–15) mukaan liikunta ei enää sisälly jokai-

sen kouluikäisen päivään luonnostaan. Elämä on muuttunut istuvammaksi, koulumatkojen 

kulkeminen jalan tai pyörällä ovat vähentyneet, kun taas sosiaalisten suhteita hoidetaan yhä 

enemmän internetin välityksellä. Lasten fyysinen kunto on heikentynyt, mikä uhkaa tulevi-

en työikäisten terveyttä ja työkykyä. Kyttä (2008, 121) sanoo, että lasten arkiliikunnan 

vähenemisessä on kyse elämäntapojen ja fyysisen ympäristön muutoksesta. Asannin (2013, 

629) mukaan tarvitaan uusia keinoja koululaisten fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi ja 

koulupäivän liikunnallistamiseksi. Liikuntatuntien lisääminen lukujärjestykseen ei riitä 

vastaukseksi. Merkittävämmässä asemassa on koulun toimintakulttuuri. 

Suomalaisten hyvinvointi -tutkimuksen (Moisio, Karvonen, Simpura & Heikkilä 2008) 

mukaan lasten ja nuorten tilanne liikunnan kannalta on huolestuttava, sillä noin viidennes 

nuorista pojista ja neljännes tytöistä liikkuu erittäin vähän, ja elintapasairaudet ovat yleis-

tyneet aikuisten lisäksi myös nuoremmilla. Kouluikäisistä fyysisen terveytensä kannalta 

riittävästi liikkuu noin puolet ja aikuisista noin 60–65 prosenttia. Samaisessa tutkimuksessa 

kaksi vuotta myöhemmin (Vaarama, Moisio & Karvonen 2010) kerrotaan, että kokonai-

suudessaan suomalaisten hyvinvointi ja terveys ovat viime vuosina kohentuneet, mutta 

samalla eriarvoisuus on useassa suhteessa kasvanut. Myös Liikuntapaikkarakentamisen 

suunta 2011 -asiakirjassa (2008, 21, 23) todetaan, että liikunnallisen polarisaation ehkäi-

semisessä riittää jatkossa runsaasti tekemistä. 

Lasten ja nuorten liikkumisen vähyydestä ja yhä istuvammasta elämäntavasta ollaan huo-

lissaan valtakunnallisestikin, mistä kertoo muun muassa Liikkuva koulu – ohjelma. Sen 

tavoitteena on liikkumisen lisääminen koulupäivään ja sen yhteyteen. Liikkuva koulu – 

pilottivaiheen vuosista 2010–2012 on saatu kannustavia tuloksia. Osallistuneiden koulujen 

henkilökunnasta valtaosa koki, että liikunnallinen välituntitoiminta on parantanut oppitun-

tien työrauhaa. Fyysinen aktiivisuus on vaikuttanut myönteisesti lasten tiedolliseen toimin-

taan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisu-

taitoihin. Pilottivaiheen tutkimustulosten mukaan koululaisten liikkumisen lisäämisessä 

riittää vielä työsarkaa. Mittauksiin, joihin osallistui 698 ala- ja yläkoulun oppilasta kym-
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menestä eri koulusta, kertyi reipasta liikuntaa vähintään tunti päivässä noin puolella ala-

koululaisista. Vähintään puolitoistatuntia reipasta liikuntaa päivässä kertyi yhdeksällä pro-

sentilla alakoululaisista. (Tammelin, Laine & Turpeinen 2013.) 

Myös hallitusohjelmissa on entistä enemmän ryhdytty huomioimaan terveyttä edistävän 

elämäntavan tukeminen. Tuorein väliintulo on Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja 

terveysministeriöltä, jotka ovat laatineet uudet terveyttä edistävän liikunnan linjaukset 

Muutosta liikkeelle! (2013). Visiona on, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja istuisivat 

vähemmän. Erityisenä painopisteenä on koulujen toimintakulttuurien liikunnallistaminen. 

Liikunnan toimenpideohjelman linjausta perustellaan muun muassa sillä, että Suomen vä-

estö tarvitsee kaikissa ikävaiheissa fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuu-

den vähentämistä hyvinvointinsa ja terveytensä parantamiseksi. Yhteiskunnan tulee kan-

nustaa, tukea ja ohjata yksilöitä ja yhteisöjä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. 

Linjaukset ulottuvat vuoteen 2020. 

2.2 Koulupihan merkitys lapsen kasvun tukijana 

Oppilaat viettävät välitunneilla yhden kouluviikon aikana enemmän aikaa kuin millään 

yksittäisellä oppitunnilla (Asanti 2013, 630; Norra & Ruokonen 2006, 3). Koko peruskou-

lun aikana oppilas viettää välitunneilla noin kaksi tuhatta tuntia, ja siten koulupiha muok-

kaa merkittävällä tavalla lasten suhdetta ympäristöön (Jylhä 2000, 6-8). Ympäristö ja siitä 

saadut kokemukset saattavat vaikuttaa lapseen läpi elämän (Ojanen 2001, 7, 21). Kuuskos-

ken (2003, 3) mukaan hyvä koulupiha tukee yhteisöllisyyttä ja edistää sosiaalista kanssa-

käymistä. Mitä enemmän piha tarjoaa monipuolista toimintaa ja erilaisia oleskelupaikkoja, 

sitä paremmin se ehkäisee koulukiusaamista, koska energia käytetään johonkin mielekkää-

seen tekemiseen. Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan (Sutterby & Frost 2002, 36–41) 

mukaan lasten ulkoympäristöjen tulisi tarjota pelaamisen ja leikkimisen mahdollisuuksia, 

mitkä lisäävät lasten liikuntaa sekä kehittävät lihasvoimaa ja koordinaatiota. 

Välituntitoiminnalla voidaan tukea koululiikunnalle asetettuja tavoitteita, jotka jäävät tun-

timäärien puitteissa usein vain juhlapuheiden täytteiksi. Myöskään tutkijoiden laskuoppien 

mukaan koulun liikuntatunnit eivät yksistään riitä kouluikäisten liikuntatarpeiden täyttäjik-

si (ks. Kantomaa ym. 2013, 16, 76; Tammelin 2008, 13). Liikunnallisen elämäntavan 

omaksumista tukevat toiminnalliset koulupäivät, välitunti- ja koulumatkaliikunta. Voimas-

saolevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2004) mukaan liikunnan-

http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sutterby,+John+A./$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Frost,+Joe+L./$N?accountid=13031
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opetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, sosiaaliseen ja 

psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikun-

nan terveydellinen merkitys. Lisäksi liikunnanopetuksen tulisi tarjota oppilaalle sellaisia 

taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elä-

mäntapa. (OPH 2004, 245–249.) Vuonna 2016 voimaan tulevassa perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (OPH 2014) liikunnan tehtävä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tuke-

malla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista 

omaan kehoon. Tärkeitä ovat myös positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan 

tukeminen. (OPH 2014 1-2lk, 53–55; OPH 2014 3-6lk, 129–134.) 

Syväoja (2014) on selvittänyt väitöskirjassaan liikunnan ja liikkumattomuuden yhteyksiä 

koulumenestykseen ja kognitiiviseen toimintaan kouluikäisillä lapsilla. Tutkimuksen mu-

kaan liikunnallisesti aktiiviset lapset menestyivät tarkkavaisuustestissä parhaiten. Lisäksi 

heidän arvosanojensa olivat korkeammat kuin vähän liikkuvilla lapsiin. Tutkimustulosten 

mukaan liikunta saattaa terveyshyötyjensä lisäksi vaikuttaa myönteisesti lasten kognitiivi-

seen ja akateemiseen suoriutumiseen, kun taas erittäin runsaalla ruutuajalla voi olla niihin 

epäedullinen vaikutus. Tulokset tukevat liikunnallisen elämäntavan edistämistä. (Syväoja 

2014, 52–54.) 

Vastaavia tuloksia (ks. Syväoja 2014) on saatu aiemminkin. Tutkimusryhmä Syväoja ym. 

(2014) vakuuttavat liikkumisen vaikuttavan lasten tarkkaavaisuuteen, koska liikunta lisää 

aivojen tilavuutta sekä parantaa aivojen hapensaantia ja verenkiertoa. Syväoja ym. (2012) 

mukaan liikunnan on havaittu vaikuttavan myönteisesti erityisesti lasten kognitiiviseen 

toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan 

yksilön valmiutta suunnitella, ohjata ja arvioida omaa toimintaa. Liikkuminen lisää aivo-

kuoren sähköistä aktiivisuutta juuri niillä alueilla, jotka vastaavat toiminnanohjauksesta. 

Fyysisesti hyväkuntoisten lasten aivojen aktiivisuus on mitattu suuremmaksi kuin huono-

kuntoisten lasten. Varsinkin hyvä kestävyyskunto näyttäisi olevan yhteydessä tiedolliseen 

toimintaan. (Syväoja ym. 2012, 14–16, 20, 23–25.) Haapala ym. (2014) määrittävät, että 

runsas liikunnan määrä tukee koulumenestystä ensimmäisinä kouluvuosina erityisesti pojil-

la. Välituntiliikunnalla voi olla merkitystä lasten oppimistuloksille ja koulumenestykselle. 

Kokonais- ja koulumatkaliikunta näyttäisivät olevan erityisen merkityksellistä eritoten poi-

kien koulumenestykselle. 



8  

 

  

Kantomaan, Syväojan ja Tammelinin (2013b, 15–16) mukaan liikunta vaikuttaa positiivi-

sesti koulumenestykseen, tiedolliseen toimintaan, koulunkäyntiin ja oppimistuloksiin. 

Usein vaikutus välittyy aivojen rakenteeseen ja toimintaan, motorisiin taitoihin sekä vuo-

rovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin liittyvien tekijöiden kautta. Tutkimustietoa ei kui-

tenkaan ole riittävästi siitä, millainen liikunta vaikuttaa oppimiseen ja miten liikunta on 

yhteydessä oppimisen perusmekanismeihin; itsesäätelyyn, oppimisen strategioihin, moti-

vaatioon ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Liikunta vaikuttaa olevan tärkeä, mutta vielä 

pitkälti hyödyntämätön voimavara suomalaisten lasten oppimisessa ja opettamisessa. Myös 

Syväoja ym. (2012, 29–31) korostavat, ettei liikunta välttämättä ole suoraan yhteydessä 

oppimiseen, vaan vaikutus saattaa välittyä jonkin toisen tekijän kautta. 

Siinä, missä liikkumisen ja oppimisen yhteys on todettu useissa tutkimuksissa vahvaksi, on 

myös lasten liikkumattomuudella, kuten liiallisella ruutuajalla, seurauksensa. Monet tutki-

mukset antavat näyttöä siitä, että lapsuuden ja nuoruusiän fyysinen inaktiivisuus lisää to-

dennäköisyyttä erilaisille terveysongelmille aikuisiällä (Berg & Piirtola 2014, 63). Syvä-

ojan ym. (2013) mukaan lasten vähäinen liikunta voi altistaa terveydellisille haitoille ja 

olla heikentävästi yhteydessä oppimiseen ja koulumenestykseen. Kantomaa ym. (2013a) 

mukaan vähäinen liikunta lapsuudessa voi ennustaa vanhetessa lihavuutta ja alisuoriutu-

mista akateemisissa taidoissa. Haapala ym. (2013) sanovat, että lapsen huonolla motorisel-

la suorituskyvyllä on yhteyksiä heikkoihin akateemisiin taitoihin erityisesti pojilla. 

Koulupäivän aikana tapahtuvan liikunnan on havaittu vaikuttavan myönteisesti lasten op-

pimiseen ja terveyteen. Välituntiliikunta ja liikuntaan kannustava ilmapiiri luovat pohjaa 

lasten arkipäivän liikkumiselle. (Syväoja ym. 2012, 7, 26, 30.) Tietoa tukee Takalon (2004) 

lisensiaatintutkimus, jossa on tutkittu sosiaalisen ympäristön koettua merkitystä 10–12 -

vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuuteen. Tutkimustuloksissa todetaan, että varhaiskasva-

tuksen ohella koulu voisi olla keskeisemmässä asemassa liikunnallisen elämäntyylin raken-

tajana, koska lasten liikuntakokemukset näissä toimintaympäristöissä olivat enimmäkseen 

positiivisia. Liikuntapedagogiset välitunnit ovat erinomaisia tilaisuuksia kasvattaa lasten 

kokonaisaktiivisuutta. (Takalo 2004, 116–117.) Motivaatioilmaston puolesta puhuu myös 

Haggerin (2014) väitöskirjatutkimus, joissa on ensimmäistä kertaa havaittu motivaation 

siirtyvän koulukontekstista vapaa-ajalle. Tutkimuksen mukaan oppilaiden kokemus opetta-

jan tuesta koululiikunnassa motivoi oppilaita liikkumaan myös koulun ulkopuolella, millä 

saattaa olla vaikutuksia elinikäiseen liikunta-aktiivisuuteen ja terveyteen. (Hagger 2014.) 

On tärkeää kiinnittää huomio koulun arkeen, koska koulun ilmapiirillä on ratkaiseva mer-
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kitys oppimistuloksiin siinä, missä on oppilaiden hyvinvoinnilla, keskittymiskyvyllä, op-

pimistaidoilla ja motivaatiolla (Tammelin, Laine & Turpeinen 2013). 

Koulupäivän aikana on mahdollista saavuttaa lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suo-

situs. Terveysliikunnan näkökulmasta laaditun suosituksen mukaan kaikkien 7-18 -

vuotiaiden tulisi liikkua vähintään yhdestä kahteen tuntia päivässä monipuolisesti ikään 

sopivalla tavalla. Alakoululaisille suositus on kaksi tuntia liikuntaa päivässä, mistä osa 

sisältää reipasta liikuntaa, jonka aikana sydämen syke kiihtyy ainakin jonkin verran. Nämä 

ovat minimisuosituksia, joiden myötä useimpia liikkumattomuuden aiheuttamia terveys-

haittoja voidaan vähentää. Optimaalisten hyötyjen saavuttamiseksi olisi hyvä liikkua suosi-

tuksia enemmän. (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, 6, 17–31.) Laukka-

sen, Finnin, Pesolan ja Sääkslahden (2013) mukaan motoristen perustaitojen kehityksen 

kannalta suositeltavaa on, että intensiteetiltään kaikentyyppinen fyysinen aktiivisuus ote-

taan huomioon, kun annetaan fyysisen aktiivisuuden suosituksia. Kiihtyvyysanturilla mitat-

tuna raskaan ja keskiraskaan ohella myös hyvin kevyeksi luokiteltava fyysinen aktiivisuus 

voi sisältää motoristen perustaitojen kehityksen kannalta olennaisia liikkumismuotoja. 

2.3 Lapsiystävällinen ja liikunnan mahdollistava ympäristö 

Ihmisen suhde ympäristöön on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Ihminen ei vain havainnoi ja 

vastaanota palautetta, vaan hän ympäristön avulla myös luo käsitystä itsestään. Ympäris-

tösuhde kehittyy vain omakohtaisten kokemusten kautta. (Koskinen 2003, 44.) Ympäris-

tösuhde alkaa kehittyä jo varhain, koska lapsi kehittyy tiiviissä vuorovaikutuksessa sosiaa-

lisen ja fyysisen ympäristön kanssa. Ympäristösuhteen rakentuminen liittyy tiiviisti lapsen 

kognitiiviseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen ja fyysiseen kehitykseen. (Kyttä & Horelli 

2002, 14–15; Horelli & Kyttä 2001, 28.) Lasta ja ympäristöä voidaan tarkastella vastavuo-

roisena parina, jolloin toiminta yhdistää lapsen ja ympäristön. Tätä vuorovaikutusta kutsu-

taan affordanssiksi, jonka suomennoksia ovat tarjouma, tarjoke, sallima ja mahdollisuus. 

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan, että lapsen fyysiset ominaisuudet sopivat yhteen ympäris-

tön kanssa eli lapsi pystyy hyödyntämään ympäristöä omaan toimintaansa. Sama ympäristö 

tarkoittaa eri lapsille erilaisia affordansseja. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 53–55.) 

Ympäristö avautuu lapselle tarjoumina: lumikasa voi muuntua liukumäeksi ja pyöräteline 

esteradaksi. Lapset ovat taitavia keksimään toimintamahdollisuuksia ja ottamaan niitä 

käyttöön. (Kyttä & Horelli 2002, 16–17.) Lapsille mieluisat pihat ovat luonnonläheisiä 
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(Koskinen 2003, 44). Luonnonympäristöllä on korvaamaton merkitys lapselle. Luonnossa 

liikkuminen kehittää liikunnallisten taitojen, kuten koordinaation ja ketteryyden lisäksi 

myös luovuutta, aktiivisuutta ja sanavarastoa. Lapset, jotka ovat liikkuneet paljon luonnos-

sa, ovat tutkimusten mukaan muita tasapainoisempia. Heillä on myös parempi hahmotus-

kyky ja mielikuvitus. (Ojanen 2001, 23.) 

Lapsiystävällinen ympäristö rakentuu runsaista toimintamahdollisuuksista, jotka ovat riit-

tävän turvallisia ja hallittavia, mutta myös kiehtovia ja salaperäisiä. Parhaiten se toteutuu 

luonnonläheisessä ympäristössä, mikä on mittakaavaltaan inhimillinen, mahdollistaa va-

paan liikkumisen ja sallii ympäristön muokkaamisen. (Kyttä 2004, 71; Horelli & Kyttä 

2001, 31.) Lapsiystävällisen ympäristön kaksi keskeisintä tekijää ovat lasten liikkumisva-

paus omassa lähiympäristössään ja ympäristön monipuolisuus. Ihanteellisessa ympäristössä 

ne muodostavat positiivisen kehän: Mitä enemmän lapsi liikkuu ja tutkii ympäristöään, sitä 

enemmän ympäristöstä avautuu mahdollisuuksia, jotka innostavat liikkumaan lisää. (Kyttä 

2003, 13, 94–95.) Ilman liikkumisen mahdollisuuksia havaintojen tekeminen ympäristöstä 

on mahdotonta. Liikkumisvapaudet ovat yhteydessä myös lasten fyysiseen kuntoon sekä 

motoriseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. (Kyttä 2008, 117; Kyttä 2004, 69.) 

 

KUVIO1. Melukylämalli ympäristön lapsiystävällisyyden arvioimiseksi (Kyttä 2003) 
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Kyttä (2004; 2003) mallintaa ympäristön lapsiystävällisyyttä kuviossa 1. Se kuvastaa liik-

kumisvapauksien ja ympäristön monipuolisuuden yhteisvaihtelua. Malli rakentuu neljästä 

ympäristöstä; melukylästä, aavikosta, sellistä ja akvaariosta. Melukylä on lapsiystävälli-

syydeltään ihanteellisin ympäristötyyppi, koska siinä on riittävän suuret mahdollisuudet 

itsenäiseen liikkumiseen, mitkä edesauttavat lasta löytämään itseään kiehtovia toiminnan 

mahdollisuuksia eli tarjoumia. Melukylässä ympäristö houkuttelee lasta liikkumaan monin 

eri tavoin, mikä puolestaan vahvistaa uusien toimintamahdollisuuksien löytymistä. Maa-

seutu näyttäytyy kaikista lapsiystävällisimpänä ympäristönä. Toisessa ääripäässä sellissä 

vähäiset liikkumisvapaudet estävät lasta näkemästä ympäristön mahdollisuuksia, eikä mo-

tivaatiota ulkona liikkumiseen juuri ole. Sellissä lapset eivät tule tietoisiksi ympäristön 

mahdollisuuksista, vaikka niitä olisi runsaasti. Aavikko mahdollistaa melko suuret liikku-

misen vapaudet, mutta ympäristö on liian yksipuolinen. Akvaario puolestaan viittaa ympä-

ristöön, joka tarjoaa runsaasti houkuttelevia mahdollisuuksia, mutta ei anna vapautta liik-

kua. Lapsi on ikään kuin lasiseinän takana, mistä näkee ympäristön tietäen, että sieltä löy-

tyy kaikenlaisia liikkumiseen motivoivia tarjoumia, mutta hän ei pääse niihin käsiksi. (Kyt-

tä 2003, 90–94, 93; 2004, 69–70; Kyttä, Broberg & Kahila 2009, 7-8.) ”Pelottava visio on, 

että yhä useampi lapsi elää akvaarioelämää, jossa ympäristöön tutustutaan pikemmin tele-

vision tai internetin välityksellä kuin itsenäisesti tutkimalla ja löytöretkeilemällä lähiympä-

ristössä” (Kyttä 2008, 117).  

Koulujen pihat ovat keskeisiä lapsen ympäristösuhteen kehittymisen areenoita (Kyttä 2004, 

72). Kuuskosken (2003) mukaan hyvää koulupihaa voidaan arvioida seuraavin kriteerein: 

Pihan suunnittelussa käyttäjät on otettu mukaan, piha on monipuolinen kaikille käyttäjil-

leen, on turvallinen, hyvin suunniteltu ja toimiva kaikkina vuodenaikoina. Tärkeää on 

myös, että lapsilla on mahdollisuus luontoelämyksiin ja hoitaa itse pihaa sekä osallistua 

kestävän kehityksen toimintaan. (Kuuskoski 2003, 3.) Tilojen ohella kouluissa on oltava 

riittävästi kunnossa olevia, erilaisille taito- ja ikätasoille sopivia liikuntavälineitä. (Karvi-

nen 2008, 36–37.) 

2.4 Koulupiha lähiliikuntapaikkana 

Lähiliikuntapaikka käsite on olennainen osa tutkimusta, koska koulupihat ovat myös 

useimpien tutkimukseen osallistuvien oppilaiden lähiliikuntapaikkoja. Lähiliikuntapaikan 

käsite korostuu myös siksi, koska tutkimusten (mm. Norra & Ruokonen 2006) mukaan 
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erityisesti lapsilla liikuntapaikkojen läheisyys, helppo saavutettavuus ja liikuntapaikkojen 

sopivuus ovat tärkeitä omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä. (Norra 

& Ruokonen 2006, 2-3; Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus 2007, 5.) 

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksut-

tomassa käytössä olevaa liikunta-paikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti 

ja turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikkojen tarkoitus on lisätä kuntalais-

ten liikkumisaktiivisuutta ja edistää liikkumisen tasa-arvoa. Siksi on tärkeää luoda kuntiin 

sellaisia liikuntapaikkoja, jotka ovat kaikkien käytettävissä riippumatta harrastajien asuin-

paikasta, mahdollisista liikkumisesteistä tai sosioekonomisesta tilanteesta. Lisäksi lähilii-

kuntapaikka on ympärivuotinen, pienimuotoinen, huoltovapaa, luovasti toteutettu, osallis-

tuvaan suunnitteluun perustuva ja ympäristöön sulautuva. (Liikuntapaikkarakentamisen 

suunta 2011, 25, 30; Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus 2007, 6, 53–55; Norra & 

Ruokonen 2006, 3–4.) 

Kuntien liikuntapaikkarakentamista ja kehittämistä ohjaavat liikuntalaki ja Liikuntapaikka-

rakentamisen suunta 2011 – asiakirjan (2008) periaatteet. Liikuntalain (1998/1054) mu-

kaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten aktiiviselle ja säännölliselle lii-

kunnalle sekä kehittää terveyttä edistävää liikuntaa. Liikuntapaikkojen tulee turvata väes-

tölle tasa-arvoiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Liikkumis- ja toimimisesteis-

ten henkilöiden huomioon ottaminen on tärkeä osa tasa-arvoisten liikuntapalvelujen toteut-

tamista. Liikuntalaki uudistuu vuoden 2015 alussa. Liikuntalain uudistusta valmisteleva 

työryhmä (2014) on päivittänyt lain ja sen keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryh-

mien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toi-

mintakykyä sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Valtion avustamat liikuntapaikat 

luovat edellytyksiä valtion liikuntapolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteutumiselle. Lii-

kuntalain nojalla myönnetty tuki on suunnattu pääosin juuri laajoja käyttäjäryhmiä palve-

levien, kuten lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. 

Opetusministeriön laatimassa ja valtion liikuntaneuvoston hyväksymässä Liikuntapaikka-

rakentamisen suunta 2011 -asiakirjassa annetaan kunnille periaatteet, jotka ohjaavat liikun-

tapaikkarakentamista ja kehittämistä. Lähtökohdat nousevat Matti Vanhasen toisen halli-

tuksen ohjelmasta, minkä mukaan liikuntapolitiikalla tulee edistää koko väestön hyvin-

vointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Painopisteenä on las-

ten ja nuorten liikunta, mitä se on ollut jo useamman hallituskauden ajan (Berg & Piirtola 
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2014, 13). Tavoitteena on lasten ja nuorten liikkumisympäristöjen kehittäminen liikunta-

aktiivisuutta lisääviksi parantamalla lähiliikuntapaikkoja ja samalla arkiliikunnan mahdol-

lisuuksia. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna. 

Kansallisessa liikuntaohjelmassa on ehdotettu muun muassa laajoille käyttäjäryhmille osoi-

tettujen liikuntapaikkojen valtionavustusten osuuden kasvattamista sekä koulujen käytön 

tehostamista. (Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011.) 

Lähiliikuntapaikan toteutuksen tukee lähteä paikallisista tarpeista ja lähtökohdista. Lisäksi 

olennaista ovat myös paikan liikunnallinen monikäyttöisyys, ympärivuotisuus ja viihty-

vyys. Rakentamisessa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteet, mitä tukevat lii-

kuntapaikkojen saavutettavuus, käyttöturvallisuus, muunneltavuus, rakenteiden pitkäikäi-

syys sekä huolto ja ylläpito. Rakennetulta ympäristöltä vaaditaan esteettömyyttä ja saavu-

tettavuutta. Esteettömyydessä on kyse mahdollisuuksien luomisesta, ihmisoikeuksista sekä 

laadusta ja turvallisuudesta. Esteettömät liikuntapaikat soveltuvat kaikille. (Liikuntapaik-

karakentamisen suunta 2011, 23–24, 30.) Lisäksi suunnittelussa on huomioitavia tilan tarve 

ja mitoitus, valaistus, maastonmuotoilu, kasvillisuus ja lähiliikuntapaikan käytön tehosta-

minen (Huttunen 2005, 46–60). 
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3 LAPSET MUKANA YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUSSA 

 

Tässä luvussa perehdyn lasten osallisuuteen ja asiantuntijuuteen ympäristösuunnittelussa. 

Lisäksi käsittelen koulua ja kuntaa lapsen osallisuuden mahdollistajana ja tarkastelen Suo-

men lainsäädäntöä ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimusta 

(60/1991), mitkä turvaavat lasten ja nuorten kunnalliset vaikutusmahdollisuudet. Osalli-

suuden myötä aiheiksi nousevat myös osallistuminen, osallisuuden kokemus, toimijuus, 

pätevyys, valtautuminen ja voimaantuminen. 

3.1 Lapset ovat oman elinpiirinsä asiantuntijoita  

Lasten osallistuminen ympäristön suunnitteluun on tärkeää ja oikeutettua lukuisista eri 

syistä. Ensinnäkin lapset ovat oman elinpiirinsä asiantuntijoita. Heitä kuuntelemalla itseään 

koskevissa asioissa tehdään parempia päätöksiä. (Koskinen 2009, 38, 40; Kiilakoski 2007, 

10, 15; Aula 2007, 23.) Lapsilta saadaan uutta tietoa heidän tarpeistaan ympäristöä kohtaan 

ja hyvän kasvuympäristön tunnusmerkit (Kukkonen & Horelli 2002, 28; Lahti 2001, 17). 

Ulkoympäristön suurkuluttajina lapset ovat ympäristön todellisia asiantuntijoita (Horelli & 

Kyttä 2001, 30–31). Aikuisen mielikuvitus on pitkälti sidottu realiteetteihin ja standardei-

hin. Lapsilla näitä esteitä ei ole. (Pelkonen 2001, 51.) Lasten mukanaolo ympäristösuunnit-

telussa tuottaa viihtyisämpää ja toimivampaa ympäristöä kaikille. Lapset myös tarvitsevat 

omakohtaisia kokemuksia kunnassa toimimisesta. (Koskinen 2009, 40; 2007, 134- 135.) 

Pelkonen (2001, 52) harmittelee, että me aikuiset toteutamme liiaksi lapsille rakennettua 

ympäristöä. Lasten tarpeiden sijaan lopputulokseen vaikuttavat taloudellisuus, tarkoituk-

senmukaisuus, huoltokelpoisuus, tekniikka, tasapuolisuus ja joskus jopa estetiikka. Pelko-

nen kysyykin aiheellisesti edelleen ajankohtaisen kysymyksen: Kasvaako standardoidussa 

ja turvallisessa ympäristössä standardi-ihmisiä, joiden luovuus on standardiluovuutta? On 

järkevää luoda lapsille mahdollisimman virikkeellinen ja hyvä elinympäristö. Ojasen 

(2001, 24) mukaan lasten ottaminen mukaan ympäristön suunnitteluun avaa aikuiselle 

suunnittelijalle uudenlasia näkökantoja. Lapsi tuo esille monia pieniä asioita, jotka aikui-

selta saattavat jäädä helposti huomaamatta. Suunnitteluun osallistuneet lapset ovat oppineet 

arvostamaan ympäristöään sekä saaneet tietoa omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.  
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Osallistuminen oman ympäristön suunnitteluun on arvokasta, vaikka kaikkia lasten ehdo-

tuksia ei voisikaan sellaisenaan toteuttaa. Osallistuminen tarjoaa kaikille osapuolille mah-

dollisuuden oppimisprosessiin, missä kukin tuo tietoa suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Osallistuessaan lapset oppivat vuorovaikutustaitoja ja saavat välineitä vaikuttaa jatkossa-

kin. Oman toiminnan avulla työstetty ratkaisu tuottaa pysyviä muistijälkiä ja vahvistaa 

itseluottamusta, vastuunottokykyä ja sitoutumista. Vaikuttaminen vahvistaa yksilöiden 

suhdetta yhteisöön ja ympäristöön. Kuulluksi tuleminen puolestaan kasvattaa kykyä ym-

märtää muita. Osallistumisen kautta tuetaan lapsen kasvua yksilöksi, joka arvostaa itseään, 

yhteisöään ja ympäristöään. (Koskinen 2009, 40; Järnefelt 2003, 7; Ojanen 2001, 25.) 

Kun lapset on otettu mukaan ympäristösuunnitteluun, he ovat tuoneet esille heille tärkeitä 

asioita lasten omalla tavalla ilmaisten (Lahti 2001, 17). Suomessa ja maailmalla on tehty 

viime vuosikymmenten aikana paljon kokeiluja ja tutkimuksia lasten ja nuorten osallistu-

misesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. He ovat osoittautuneet kyvykkäiksi ja luo-

viksi ympäristönsä kehittäjäksi ja suunnittelijoiksi. (Koskinen 2007, 133–134.) Kronqvistin 

ja Kumpulaisen (2011, 15, 46) mukaan jo alle kouluikäiset voidaan hyvin ottaa mukaan 

ympäristön suunnittelemiseen: he voivat vaikkapa piirtää lapsilähtöisistä ympäristöistä. 

Myös Horellin ja Kytän (2001, 30–31) mukaan kuusivuotiaat kykenevät osallistumaan 

suunnittelemiseen, mutta eivät ilman aikuisten apua tai oikeita menetelmiä. Alle kymmeni-

käiset ovat osoittautuneet idearikkaiksi ja eri ryhmät huomioiviksi suunnittelijoiksi. Vai-

kein vaihe on suunnitelmien toteuttaminen, jolloin vastaan tulevat aikuisten säännöt ja käy-

tännöt. Vallalla olevat vaikuttamisen tavat on suunniteltu aikuisille, eivätkä ne sovi sellai-

senaan lapsille (Koskinen 2009, 33). 

Koulupiha ja lasten ympäristösuunnittelu ovat kiinnostaneet muitakin luokanopettajaksi 

opiskelevia. Pro gradu -tutkielmissa aihetta on käsitelty viime vuosina kohtuullisesti, joista 

esimerkkinä Alhon ja Martikaisen (2013) tapaustutkimus Oulun normaalikoulun oppilai-

den näkemyksistä koulupihan kehittämisestä liikuttavammaksi. Karjalainen ja Käyrä 

(2007) ovat selvittäneet lapsen näkökulmasta, miten koulupiha motivoi ja mahdollistaa 

välitunnilla tapahtuvan liikunnan. Oinonen ja Ojala (2002) ovat tutkineet lasten osallistu-

mista koulupihojen suunnitteluun osana yhteiskunnallista vaikuttamista.  Pro gradujen tut-

kimustulokset osoittavat, että lasten ajatukset ympäristöstä ovat monipuolisia ja että he 

ovat idearikkaita koulupihan suunnittelijoita, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Lap-

sen mukaan ottaminen suunnitteluun tuo prosessiin lapsen näkökulman, mikä jää usein 
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aikuisilta huomaamatta. Tutkimustulokset tukevat ajatusta lasten kykeneväisyydestä yh-

teiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Alapaattikoski (2013) on selvittänyt pro gradu -tutkielmassaan, mikä oppilaille on tärkeää 

ja merkityksellistä kouluympäristössä. Kohderyhmä on eräs kolmosluokka, joita Alapaatti-

koski havainnoi ja haastatteli. Tutkimuksen mukaan oppilailla oli selkeä kuva siitä, mikä 

oli heille tärkeää ja merkityksellistä kouluympäristössä. Oppilaille tärkein vyöhyke koulu-

ympäristössä oli välituntipiha, jossa lempipaikat edustivat vapaamuotoista toimintaa, leik-

kiä ja pelaamista sekä eriasteisia sosiaalisia suhteita. Tutkimuksessa korostettiin, että kou-

luympäristöä koskevissa päätöksissä tulisi ottaa paremmin huomioon oppilaiden näkemyk-

set ja mielipiteet. 

3.2 Lainsäädäntö turvaa lasten vaikutusmahdollisuudet 

Lasten osallisuuden edistämistä on ryhdytty huomioimaan Suomessa 1990-luvun loppu-

puolelta lähtien. Yhä enenevässä määrin lasten osallistumisesta on alettu puhua vuositu-

hannen vaihtuessa. Aiheeseen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on jatkunut reilun 15 

vuoden ajan. (Kiilakoski, Nivala ym. 2012, 270.) Gellin ym. (2012, 110) mukaan lainsää-

dännössämme lapsen subjektivoituminen on tätä päivää. Lasta ei enää pidetä omissa asiois-

saan vain säätelyn kohteena, vaan lasten tulee saada vaikuttaa heitä itseään koskeviin asi-

oihin. Lainsäädäntö takaa jokaiselle mahdollisuuden olla aktiivinen kansalainen (Kiilakos-

ki 2007, 8).  

Suomen laki turvaa lasten ja nuorten kunnalliset vaikutusmahdollisuudet. Perustuslakiin 

(1999/731) on kirjattu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja että heidän on 

saatava kehitystasonsa mukaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Kuntalaissa 

(1995/365) korostetaan, että kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

kunnan päätöksentekoon. Myös muu voimassaoleva lainsäädäntö antaa suotuisat lähtökoh-

dat lasten ja nuorten mukaan ottamista lähiympäristön suunnittelemiseen. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki (1999/132) turvaa jokaisen osallistumismahdollisuuden asioiden valmiste-

luun. Nuorisolaki (2006/72) on puolestaan säädetty tukemaan nuorten kasvua ja itsenäis-

tymistä, edistämään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista 

sekä parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Peruslain tavoin myös nuorisolaki turvaa 

lasten ja nuorten oikeuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.  
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Lasten osallistumista puoltaa myös Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleis-

sopimus (60/1991), jolla Suomikin on sitoutunut yli kaksi vuosikymmentä sitten takaa-

maan lapselle osallistumismahdollisuuden häntä itseään koskevissa asioissa. Lapsen oikeus 

osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi on yksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 

keskeisistä periaatteista. Lapsen oikeuksien sopimuksen tavoitteisiin ankkuroituu muun 

muassa Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset (2000, 8-9), minkä 

tavoitteina on varmistaa turvallinen lapsuus, huolehtia lapsuuden voimavaroista ja edistää 

lapsen mahdollisuutta toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena. Lapsipoliittisessa oh-

jelmassa tiedostetaan, että sosiaaliset valmiudet kehittyvät vain osallistumisen ja kuulluksi 

tulemisen kautta. Tarkasteltavia asioita ovat yhteisöjen toimintatavat ja osallistumisen väy-

lät. Lapsipoliittinen ohjelma on ohjannut Kuntaliiton toimintaa jo vuodesta 2000 ja suuntaa 

sitä vuoteen 2015 saakka. Aktiivisen kansalaisuuden tukemista edellyttää myös perusope-

tuksen opetussuunnitelma (2004, 7), johon on kirjattu, että oppilaalle voidaan antaa mah-

dollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. 

Suomen lainsäädäntö ja lasten oikeudet luovat mahdollisuuksia ja antavat vaatimuksia las-

ten mukaanottoa kunnalliseen päätöksentekoon. Vaikka lait mahdollistavat paljon, osallis-

tumisen määrittely jää väljäksi. Laissa ei esimerkiksi määritellä, minkälainen osallistumi-

nen on riittävää. (Horelli, Haikkola & Sotkasiira 2007, 220.) Käytännön toteutus riippuu 

pitkälti kuntien ja erityisesti yksilöiden toiminnasta. Osallisuus jää usein puheen tasolle, 

ellei osallisuuden tukeminen kuulu kunnan toimintatapoihin. Kuntien ja nuorten vuorovai-

kutussuhteita tutkinut Gretschel (2002) vahvistaa väitöskirjassaan, että nuorten vaikuttami-

nen kunnan asioihin ei ole kiinni ainoastaan nuorten mahdollisesta halusta vaikuttaa, vaan 

myös siitä, miten kunnissa osataan ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon. Vaikuttavan 

osallisuuden esteitä tutkinut Koskisen (2009) jatkaa, että tällä hetkellä virkamiesten ja 

opettajien mahdollisuudet toimia lasten ja nuorten osallistumisen mahdollistajan roolissa 

ovat hyvin rajalliset niin työajan kuin osaamisenkin osalta. Lapset ja nuoret kuuluvatkin 

yhdyskuntasuunnittelussa edelleen niin sanottuihin heikkoihin intressiryhmiin, joita ei ta-

voiteta nykyisillä osallistumiskäytännöillä. Aihetta käsittelen lisää luvussa 3.3: Kunta ja 

koulu lasten ja nuorten osallisuuden mahdollistajana. 
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3.3 Lapsi aktiivisena toimijana 

Osallisuus, osallistuminen, osallisuuden kokemus, toimijuus, pätevyys, valtautuminen ja 

voimaantuminen. Käsitteet nousevat esille, kun puhutaan ympäristökasvatuksesta. Pyrkii-

hän ympäristökasvatus lisäämään toimijan pätevyyttä sekä tarjoamaan osallisuuden, voi-

maantumisen ja valtautumisen paikkoja.  Tutkimuksessani käytän limittäin käsitteitä osalli-

suus, toimijuus ja aktiivinen kansalainen, koska vasta aloittelevana tutkijana ymmärrän ne 

pitkälle synonyymeina, siinä missä pidempään tutkineet näkevät käsitteiden välillä isoja 

tulkintaeroja. Osallisuus käsitteenä on hyvin haastava eikä täsmällistä ja yleisesti hyväksyt-

tyä määritelmää ole pystytty laatimaan, vaikka osallisuutta on tutkittu monelta kantilta 

(Kiilakoski 2007, 8-23). Osallistumisen käsitteessä vaikeuttaa sen laajuus, koska käsite 

kattaa toimintakentän omasta lähiympäristöstä aina yhteisöihin ja yhteiskuntaan (Horelli, 

Haikkola ym. 2007, 218). Osallisuuden määrittely on riippuvainen siitä, missä kontekstissa 

se määritellään (Hankivaara 2006, 37). Käsitteiden käyttämistä vaikeuttaa myös se, että 

käsitteille ei ole selkeää vastinetta Suomen kielessä. Haasteet tiedostaen yritän kuitenkin 

selkeyttää osallisuuden käsitettä kokoamalla yhteen eri tutkijoiden ymmärryksiä. 

Osallistuminen on toimintaa ja käytäntöjä (Koskinen 2010, 59) ja yksilön aktiivista mu-

kanaolona yhteisöllisessä prosessissa (Koskinen 2009, 29). Osallistuessaan yhteiseen toi-

mintaan yksilö ei pelkästään reagoi asioihin, vaan hän aktiivisesti muokkaa niitä osallistu-

misensa kautta. Osallistumisen myötä yksilö oppii hallitsemaan yhteisölle tärkeitä ajattelun 

ja toiminnan välineitä, kuten vastuun ottamista. (Kiilakoski, Gretschel ym. 2012, 15; Kum-

pulainen ym. 2010, 13.) Osallistuminen on yksi keino saada ihmiset välittämään ympäris-

töstään enemmän ja ottamaan siitä vastuuta (Koskinen 2007, 133). 

Toimijuus tarkoittaa osallistumisen kautta muodostunutta identiteettiä, jolloin yksilö on 

oppinut toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti. Toimijuuteen liitetään myös asioita ku-

ten aktiivisuus, intentionaalisuus, osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, vapaaeh-

toisuus sekä taito ja voima valita itse toimintatavat. Toimijuuden ymmärtäminen on tärkeää 

myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Se tukee arvoja, joihin koulutuksen tulisi oppilaita kas-

vattaa. Kiinnittämällä huomiota lasten toimijuuden tukemiseen, heistä voi kasvaa oman 

elämänsä aktiivisia toimijoita. Jotta ihminen voisi kasvaa toimijuuteen, häntä tulee kohdel-

la aktiivisena subjektina, ei vain koulutuksen tai kasvatuksen kohteena. (Kronqvist & 

Kumpulainen 2011, 43; Kumpulainen ym. 2010, 23, 25–26, 93.) Kun lapsi saa vastuuta, 
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hän oppii sitä myös kantamaan (Aula 2008, 69). Myös Kiilakosken (2007, 10) mukaan 

lapset tulee nähdä toimijoina, joilla on perusteltuja näkemyksiä itseään koskevissa asioissa. 

Koskisen (2010; 2003) mukaan toimijaksi kasvamisen edellytys on osallisuuden kokemus. 

Osallisuus muodostuu voimaantumisen ja valtautumisen tunteista; pystymisestä ja kykene-

väisyydestä. Tällöin nuori tuntee itsensä päteväksi ja pitää itse omaa rooliaan merkittävänä. 

Valtautumisessa on kyse yhteisöön kuulumisesta sekä osallistumisen kautta saatujen tie-

dollisten ja taidollisten kykyjen resursseista. Voimaantuminen on henkilökohtainen, omaan 

identiteettiin liittyvä prosessi. Voimaantunut lapsi luottaa omiin kykyihinsä ja mahdolli-

suuksiinsa vaikuttaa. Hänellä on myös halu toimia. Valtautuminen ja voimaantuminen ovat 

englanninkielisen empowerment – käsitteen kaksi puolta. (Gretschel 2007, 247; 2002, 90–

91, 105; Kiilakoski 2007, 17; Horelli, Haikkola ym. 2007, 233.) Osallisuutta ei voi antaa, 

se on itse koettava. Osallisuuden tunne voi syntyä vain vaikuttavista osallistumisen koke-

muksista. Osallistumisen kautta yksilön ympäristösuhde kehittyy vahvemmaksi. Samalla 

hänen kuuluvuudentunteensa yhteisöön vahvistuu. (Koskinen 2010, 59; 2003, 44–45.)  

Osallisuuden tunteesta ja kokemuksesta löytyy osuva esimerkki Koskisen (2009, 36) tut-

kimuksesta, jonka haastatteluissa moni oppilas kertoi pystyneensä vaikuttamaan kotipaik-

kakunnan tulevan liikuntapuiston suunnitelmiin. Oppilaat kokivat, että se oli parasta koko 

prosessissa. Kokemuksen myötä oppilaiden suhtautuminen suunnitteluun ja omiin vaiku-

tusmahdollisuuksiin muuttuivat. Se, että lapset ja nuoret noteerataan vakavasti otettavina 

toimijoina, riittää pitkälti positiivisten kokemusten muodostajaksi. Ratkaisevaa on myös 

suunnittelemisen konkreettisuus ja ihmisten välitön kohtaaminen. (Koskinen, 2009, 36.) 

Koskinen (2009, 38) jatkaa, että vain harvoin projektit johtavat osallisuuden kokemuksiin, 

mutta siltikin ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia erilaisia vaikuttamisen tai-

toja. Merkittävää on sekin, että lapsille olisi tarjolla erilaisia, eritasoisia ja -syvyisiä osallis-

tumisen mahdollisuuksia. Kiilakosken, Nivalan ym. (2012, 266) ja Gretshelin (2002) mu-

kaan aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä olennaista on se, että lapsilla on tilaa määri-

tellä itselleen luontevia toimimisen muotoja omista lähtökohdista. 

3.4 Kunta ja koulu lasten osallisuuden mahdollistajana 

Kunta muodostaa lasten lähiympäristön. Kunta luo puitteet, joissa lapset kasvavat ja oppi-

vat. Kunnassa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat olennaisesti lasten hyvinvointiin. (Kii-
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lakoski 2007, 8.) Kunnassa koulu on kansalaisuuteen kasvamisen keskeinen paikka. Kou-

lun yksi tehtävä on ohjata demokratiaan. (Gretschel & Kiilakoski 2008, 87–88.)  

Osallistuvan demokratian kehittäminen on vireän kunnallisen toiminnan elinehto. Tällai-

nen kehitys vaatii kasvatusta. Toimivan demokratian edellytyksiä ja osallisuuden perusteita 

rakennetaan jo kasvuvaiheessa. Osallisuuteen kasvetaan ja siihen kasvatetaan. Siksi osalli-

suutta edistäviä toimenpiteitä voidaan nähdä myös kasvatuksellisina elementteinä. (Kiila-

koski 2007, 15, 17.) Valmiuksien tarjoaminen oppilaalle kehittää demokraattista yhteiskun-

taa sisältyy myös perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtäviin (OPH 2004, 6). Koskisen 

(2009; 2007; 2003) mielestä koulu voisi toimia nykyistä keskeisempänä lasten osallisuuden 

areenana. Yksi askel tähän suuntaan on aluesuunnittelun nivominen kiinteäksi osaksi ope-

tusta. Koulu ja oppilaat tulisi nähdä muutosagentteina, joilla on merkittävä rooli omassa 

yhteisössään. Parhaimmillaan koulu voi olla osallistumisen mahdollistava ja sitä tukeva 

yhteisö, joka toimintakulttuurissaan tarjoaa elävän esimerkin demokratian toteutumisesta. 

(Koskinen 2009, 39–40; 2007, 139; 2003, 45.) Koskinen ja Horelli (2006, 15) uskovat, että 

pedagogisesti hyvin järjestetty opetus voi luoda oppilaissa merkittäviä edellytyksiä ympä-

ristövastuullisuuden ja vaikuttamisen lisääntymiselle.  

Niemi (2007, 43, 53) puhuu osallistavan pedagogiikan opetuksen puolesta, minkä yksi läh-

tökohdista on tukea lapsen kasvamista aktiiviseksi yhteisön jäseneksi antamalla mahdolli-

suuksia osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Gellin ym. (2012, 143) sanovat, että op-

pilaiden osallistuminen lähiympäristön kehittämiseen lähtee helpoiten liikkeelle koulujen 

pihoilta. Jo se tarjoaa oppilaille kokemuksia toiminnasta koulua laajemmassa ympäristössä. 

Myös Koskinen (2010; 2003, 44–45) mielestä koulupihan kehittäminen avaa koulua luon-

nollisesti ympäröivän yhteisön suuntaan. Lähiympäristön kehittämiseen osallistuminen 

tarjoaa oppilaille tilaisuuden oppia monipuolisia aktiivisen kansalaisen valmiuksia. 

Osallisuutta ei tule nähdä toimintamenetelmänä eikä projektina, vaan pikemminkin asen-

teena tai arvona, mitä kuvastaa tahto kunnioittaa lasten ja nuorten mielipiteitä sekä antaa 

heille mahdollisuuksia toimia. Nuorten osallisuuden kehittäminen onkin suurimmaksi 

osaksi kiinni ajattelutavan muutoksesta. Halu lasten ja nuorten kuuntelemiseen, aitoon koh-

taamiseen ja vallan jakamiseen on ennen kaikkea asennekysymys. (Kiilakoski, Gretschel 

ym. 2012, 9; Koskinen 2010; 56; 2009, 37; Kiilakoski 2007, 18; Aula 2008, 64–69, 2007, 

23; Gretshel 2002, 186.) Myös useiden tutkijoiden (esim. Kiilakoski, Nivala ym. 2012, 

271; Gretschel & Kiilakoski 2008, 84–86) mielestä lasten ja nuorten kansalaisuuden edis-
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tämiseksi yhteiskunnassamme tarvitaan muutosta, minkä on yllettävä rakenteisiin asti. 

Koskisen (2010; 2009, 40) mukaan muutos vaatii aikaa, keskustelua, kouluttautumista, 

onnistumisen kokemuksia ja osaamisen vahvistamista. Merkittävää on kaikkien tasavertai-

nen kohtaaminen ja dialogi. Menetelmiä, toimintamalleja ja kokemuksia hyvistä käytän-

nöistä on olemassa runsaasti. Tarvitaan tahtoa ja tekoja, joilla lasten ja nuorten osallistumi-

nen nivotaan pysyväksi osaksi kuntien toimintaa ja opetusta. 

Kiilakosken, Nivalan ym. (2012, 271) ja Suomen ensimmäisen lapsiasiavaltuutettu Maria 

Kaisa Aulan (2008, 64; 2007, 23) mukaan lasten ja nuorten osallistamisen tueksi tarvitaan 

vastuullisia, lapsia arvostavia ja kuuntelevia aikuisia, joilla on taitoa ja aikaa arkiseen vuo-

rovaikutukseen. Aula (2008, 65; 2007, 23) korostaa, että lapsen oikeus osallistua on oikeut-

ta tulla nähdyksi ja kuulluksi nimenomaan lapsena. Se antaa tunteen siitä, että ”minä olen 

lapsena tärkeä.” Osallistumisen nimissä lasten vastuulle ei tule vyöryttää asioita, joista 

aikuisen on huolehdittava. Tutkijat (Kiilakoski 2007, 12–13, 17; Hankivaara 2006, 32–33) 

huomauttavat, että osallisuudessa yksilö ja yhteisö kietoutuvat yhteen. Yksilön on koettava 

itsensä arvokkaaksi omana itsenään, ja yhteisön on oltava sellainen, että osallisuus on 

mahdollista. Yksin ei voi olla osallinen. Osallisuus sisältää myös vastuun muista. Viime 

kädessä osallisuus on eettinen ideaali, missä kukaan ei koe olevansa muista irrallinen. 

Osallisuus on myös ihanne, joka pyrkii siihen, että jokainen kokee itsensä arvokkaaksi ja 

pystyy vaikuttamaan yhteisön toimintaan.  

Osallisuuden kokemuksen yksi vastakohdista on välinpitämättömyys, tunne, että lähiympä-

ristön toiminta on yhdentekevää. Se voi johtaa haluttomuuteen vaikuttaa asioihin. Mikäli 

lapset ja nuoret kokevat itsensä ulkopuolisiksi, yhteiskunnan itseään uudistava liekki jää 

kytemään pienellä liekillä. Laajimmillaan osallisuuden puute näyttäytyy vieraantumisena, 

jossa yksilö on kadottanut suhteen itseensä, ympäristöönsä, yhteiskuntaansa ja ekosystee-

miinsä. Vahvimmillaan vieraantuminen näyttäytyy tarkoituksettomuutena. (Kiilakoski 

2007, 8, 11–12.) Tuota samaista tunnetta Gretschel (2007, 257) kuvaa seuraavasti: ”Jos 

kaikki, mitä kohtaan päivittäin, on jonkun toisen valmista tarinaa, minulta on riistetty oman 

tekemisen ja asioiden omistamisen riemu. Minusta tulee irrallinen ja tarpeeton.”  
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Kirjallisuuden ja tutkimustulosten avulla perehdyin koulupihojen merkityksiin, liikkumi-

seen kannustavan koulupihan ominaisuuksiin ja osallisuuteen. Tutkimuksen empiirisen 

osuuden tarkoitus on selvittää lasten piirtämien kuvien avulla, millainen koulupiha kannus-

taa liikkumaan. Tutkimuksen tavoitteena on lasten kuuleminen ja asiantuntijuuden huomi-

oiminen heitä koskevissa asioissa. Tavoitteena on myös, että tutkimustuloksia hyödynne-

tään Tyrnävän Matintien koulupihan suunnittelussa ja Kirkkomännikön koulupihan kun-

nostamisessa. Kokoamani tiedon, tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden pohjalta esitän 

kolme päätutkimuskysymystä, jotka ovat: 

1. Miksi oppilaat ja koulut tarvitsevat liikkumiseen kannustavaa koulupihaa? 

2. Millainen koulupiha kannustaa liikkumaan? 

3. Miksi ja miten oppilaat tulee ottaa mukaan koulupihan suunnitteluun ja kunnalli-

seen päätöksentekoon? 

4.1 Fenomenologinen tutkimus 

Tutkimuskysymysteni ja niiden asettamien lainalaisuuksien vuoksi olen valinnut ymmärtä-

vän tieteen eli laadullisen tutkimuksen, koska laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan jo-

tain ilmiötä, ymmärtämään tietynlaista toimintaa ja antamaan teoreettisesti mielekkään 

tulkinnan jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85, 87). Koska tutkimuksessani pyrin 

ymmärtämään lasten piirtämiä merkityksiä kuvissa, tutkimuksen metodiksi valitsin feno-

menologian. Fenomenologisessa menetelmässä tutkimuskysymyksessä kysytään kokemuk-

sen olemusta. Menetelmän tulokset voivat olla esimerkiksi syvällinen reflektiivinen kuvaus 

jostain kokemuksesta. (Morse 1994.) Fenomenologiassa lähtökohta on kokemuksellinen 

todellisuus eli se miten asiat koetaan. Kokemus on aina koettua, kokemusta jostakin, ei 

vain tunnetta. Fenomenologinen käsitys tiedosta ja inhimillisestä kokemuksesta on, että 

kohtaamisen kautta maailma tulee osaksi ihmisen maailmaa. (Gallagher & Zahavin 2012.) 

Laine (2010) täydentää, että fenomenologiassa kokemus käsitetään laajasti ihmisen koke-

muksellisena suhteena omaan todellisuuteensa, jossa hän elää. Eläminen on ennen kaikkea 

kehollista toimintaa, havainnointia ja koetun jäsentämistä. Kokemus syntyy vuorovaiku-
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tuksessa todellisuuden kanssa, eikä ihmistä voida ymmärtää irrallaan tuosta suhteesta. 

(Laine 2010, 29, 44–45.) Ihminen on siis maailmassa ja maailma ihmisessä (Lehtovaara 

1995, 75). Aaros (2010, 180–181) vahvistaa, että fenomenologinen menetelmä soveltuu 

hyvin lasten kokemusten tutkimiseen. Taustalla on käsitys lapsuuden luonteesta, erityisesti 

lasten kyvyistä jäsentää maailmaansa omassa elämysmaailmassaan ja muodostaa koke-

muksista merkityksiä. 

Fenomenologiassa olennaista ei ole asioiden tai esineiden ominaisuudet vaan niiden merki-

tykset. Esimerkiksi tutkijoita ei kiinnosta tuolin ominaisuudet, vaan tuolin merkitys is-

tuimena. (Gallagher 2012.) Merkitykset tekevät asioista todellisia (Carr 1999, 71). Feno-

menologisen tutkimuksen kohteita ovat kokemukselliset merkitykset eli minkälaisena ko-

kemuksen kohde koetaan. Merkitysten tutkimisen mielekkyys perustuu ajatukseen, että 

ihmisen toiminta on suurelta osin intentionaalista; tarkoitusten tai tavoitteiden mukaan 

suuntautunutta. Tästä seuraa päätelmä, että maailma näyttäytyy meille merkityksinä. Mer-

kitysten lähteenä on yhteisö, johon jokainen kasvaa ja kasvatetaan. (Laine 2010, 28–30; 

Lehtovaara 1995, 84.) Perttulan (2008, 116) mukaan kokemuksesta kokemuksen tekee 

intentionaalisuus ja se on fenomenologisessa tutkimuksessa olennaisin asia. Kokemuksen 

rakenne on suhde, joka liittää subjektin ja objektin kokonaisuudeksi, merkityssuhteeksi. 

Fenomenologisen tutkimuksen tulkinnassa nousee esille myös hermeneuttinen ulottuvuus: 

teoria ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Ymmärtäminen on aina tulkintaa, mikä etenee kehä-

mäisenä liikkeenä, hermeneuttisena kehänä. Kaiken ymmärtämisen pohjana on jo aiemmin 

ymmärretty. Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden merkitysten oivaltamista. 

Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä keskeisiä käsitteitä ovat koke-

mus, merkitys ja yhteisöllisyys. (Laine 2010, 28–31.) Fenomenologis-hermeneuttisen tut-

kimuksen tarkoituksena on käsitteellistää tutkittava ilmiö eli kokemuksen merkitys. Toisin 

sanoen tavoitteena on nostaa näkyväksi se, minkä tottumus on muuttanut itsestään selväksi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 35; Lehtovaara 1995, 84). Gallagher (2012) ohjeistaa, että tutki-

jan tulee hylätä käytännöllinen asenne (natural attitude), missä ei kyseenalaisteta maail-

maa. Sen sijaan huomio tulee kääntää siihen, miten asiat koetaan ja miten asiat ilmenevät 

kokemuksessa. (Gallagher 2012, 41–49.) Tutkimuksessani se tarkoittaa sitä, että minun 

tulee pohtia lasten piirustuksissa nostamia merkityksiä ja sitä, mitä lasten piirtämät välineet 

merkitsevät, jos ne olisivat koulun pihalla.  
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Fenomenologisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä ei ole tehdä yleistyksiä. Tarkoitus on 

lisätä ymmärrystämme jostain inhimillisen elämän ilmiöstä ja ymmärtää tutkittavan sen 

hetkistä merkitysmaailmaa. Tieto on tärkeää, sillä toiminnan tietoinen kehittäminen edel-

lyttää olemassa olevien toimintatapojen merkitysten ymmärtämistä. (Laine 2010, 29–31, 

44–45; Huhtinen ym. 1994, 166.) Päästäkseni tavoitteisiin seuraan tutkimuksessani feno-

menologis-hermeneuttista analyysia, jonka Laine (2010) erottelee seuraaviin osiin: Tutki-

jan oman esiymmärryksen kriittinen reflektio, aineiston hankinta, aineiston lukeminen, 

kokonaisuuden hahmottaminen, aineiston analyysi, synteesi ja uuden tiedon käytännöllis-

ten sovellutusten arvioiminen sekä kehittämisideat. Jokaisessa tutkimuksen vaiheessa tutki-

ja kohtaa niin sanotun hermeneuttisen kehän ongelman, jolla tarkoitetaan laajasti tutkimuk-

sellista dialogia tutkimusaineiston kanssa. Analyysin rakenne on suuntaa-antava, koska se 

saa soveltavan muotonsa kulloisenkin tutkimuksen eri tekijöiden, kuten tutkijan, tutkitta-

van ja tilanteen erityislaatuisuuden kautta. Metodi ymmärretäänkin pitkälti ajattelutapana, 

eikä se ole kaavamaisesti opittavissa. (Laine 2010, 28, 33, 36, 44.) 

Tutkimukseni kattaa myös tapaustutkimuksen (case study) piirteet, koska siinä tutkitaan 

yksittäisiä tapauksia niiden luonnollisessa ympäristössä sekä kuvaillaan yksityiskohtaisesti 

tutkittavaa ilmiötä. Kuvailevien menetelmien tavoitteena on tutkimuskohteen ominaispiir-

teiden kokonaisvaltainen, systemaattinen ja tarkka kuvailu. (Hirsjärvi ym. 2004, 125–126.) 

Tavoitteena ei ole yleistys, vaan ilmiön mahdollisimman perinpohjainen ymmärtäminen 

konkretisoituu ilmiön uudenlaisena kuvaustapana (Huhtinen ym. 1994, 168 [Kakkuri-

Knuuttila 1992, 11]). Tapaustutkimuksen menetelmässä tutkijaa kiinnostaa erityisesti ne 

merkitykset, joita tutkittavat antavat toiminnoilleen omassa ympäristössään. Tapaustutki-

muksessa olennaista on osallistujien oman äänen kuuluminen. Tutkimuksen tuotoksina 

syntyy kuvailevaa aineistoa, josta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. (Syrjälä, Ahonen, Syr-

jäläinen & Saari 1994, 13.) 

4.2 Aineistonkeruumenetelmänä piirtäminen 

Lapsen elämyksellisen ja tunnepohjaisen tiedon esille saamiseksi on etsittävä sellaisia me-

netelmiä, jotka kiinnostavat lasta ja hahmottuvat hänelle parhaiten. Viranomaiskäytännöt 

eivät lasten osallistamiseen sovellu. Hyvä menetelmä mahdollistaa sen, että lasta kuunnel-

laan herkästi ja eläytyen. (Ojanen 2001, 23–24.) Myös Suomen lainsäädäntö velvoittaa 

huomioimaan lasten erityisyyden. Laissa edellytetään, että lasten tulee saada vaikuttaa itse-
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ään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lapsi ei ilmaise itseään siinä missä aikui-

nen. (Karlsson 2010, 74, 92, 97.) Lasten erityisyys ja lapsille ominaiset tavat toimia haas-

tavat tutkijan kehittämään ja käyttämään tutkimusmenetelmiä, jotka antavat lapsille mah-

dollisuuden kertoa kokemusmaailmastaan. Tutkijan on luotava tila, jossa lapsi voi olla sa-

manaikaisesti sekä turvassa että avoinna, jotta hänellä on mahdollisuus viestittää odottama-

tontakin. (Karlsson 2010, 97.) Helpottamaan on tehty menetelmiä, joiden avulla lapset voi-

vat helpommin ilmaista näkemyksiään ja toiveitaan (Koskinen 2003, 45). 

Monen tutkijan ja asiantuntijan rohkaisemana valitsin tiedon keräämisen menetelmäksi 

piirtämisen. Hakkolan, Laitisen ja Ovaska-Airasmaan (1991, 16–17) mukaan lasten teke-

mien kuvien avulla aikuinen saa mahdollisuuden kurkistaa lapsen ajatteluun, koska kuvis-

saan lapset ilmentävät kokemuksiaan, tunteitaan ja arvostuksen kohteitaan. Piirustusten 

avulla voidaan saada tietoa lapsen suhteesta ympäristöön. Myös Laineen (2010, 37) mu-

kaan kuvia tuottamalla voi päästä lähemmäs toisen kokemuksia. Aaros (2010, 150, 178) 

puoltaa, että lapsen piirrokset erillisenä aineistona ovat hyviä ilmaisukeinoja, koska piir-

roksissaan lapset heijastavat omaa kokemus- ja elämysmaailmaa. Piirtäminen on hyvä ja 

lapsille mieluinen menetelmä (Ojanen 2001, 23–24). Myös Aula (2008, 69) korostaa, että 

lapsen oikeus osallistua on oikeutta tulla nähdyksi ja kuulluksi nimenomaan lapsena. Lapsi 

voi ilmaista mielipiteensä monella tavalla, vaikka maalaten. Kuva voi sanoa enemmän kuin 

tuhat sanaa. Lasten piirroksiin sisältyy merkityksiä (Roos, 2015, 42). Salminen (1988, 54, 

60) vahvistaa, että piirrokset jättävät pysyvän jäljen tekijästään. Jokaisella piirroksella on 

oma merkityksensä ja tarkoituksensa. Jo varhaisessa vaiheessa kuvallinen ilmaisu antaa 

keinon, jonka avulla ideat ja tunteet voidaan tuoda konkreettisesti havaittaviksi.  

Karlsson (2010, 93–94) korostaa, että mikään tutkimusmenetelmä ei takaa lapsen kuunte-

lua ja osallisuutta. Olennaista on osaammeko me tutkijoina todella kuunnella lasta ja hei-

dän viestejään. Tutkijan on syytä pohtia kriittisesti, miten pitkälle vietyjä tulkintoja aineis-

tosta voi tehdä. Lapset eivät ole yhtenäinen joukko, vaan he elävät erilaisia lapsuuksia. 

Myös Koskinen (2003, 45) korostaa, että tutkimusmenetelmät ovat vain työkaluja. Tär-

keintä laadukkaassa osallistumisessa on avoimuus ja avoin vuoropuhelu. 

Piirtäminen on taiteellisen ilmaisun alkumuoto: tekiväthän jo esi-isämme ajatuksensa näh-

täväksi luomalla kuvia piirtäen kallioon tai puuhun. Piirtämisen alkuvoimaisuutta osoitta-

vat myös lapsen ensiyritykset ilmaista itseään kuvin. Piirtämisen etuja ovat nopeus ja vai-

vattomuus. Piirros on selkeä ja sen voi ymmärtää helposti. Piirtämällä on mahdollista saada 
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esille runsaasti pieniä yksityiskohtia ja rikastaa kuvan sisältöä ja viestiä. (Grönholm, Jyrki-

nen, Kauppinen & Piironen 1977, 84.) Sokolowskin (2000) mukaan kuva on konkreetti-

sempi kuin sanat. Kuvan ja sanan välinen ero tulee siitä, että sanat käydään läpi, kun taas 

kuva ilmentyy katsojalle tulemalla kohti, lähelle. Sanan ja kuvan tarkoituksen suunta on 

siis eri. Toinen ero on siinä, että sana käsitetään yhdellä kertaa, kun kuva voi korostaa tie-

tyssä perspektiivissä, valaistuksessa, asennossa ja tilanteessa erilaisia ominaisuuksia. 

Voimme käyttää sanoja, kun puhumme kuvasta, sen materiaaleista ja sisällöstä, kuten 

sommittelusta ja värien yhteensopivuudesta. (Sokolowski 2000, 82–83.) 

Felice Yuen (2004) rohkaisee käyttämään lasten piirustuksia tutkimusten tiedonkeruume-

netelmänä. Menetelmä mahdollistaa tutkijoita ymmärtämään paremmin lasten kokemuksia, 

jotka perustuvat lasten omiin havaintoihin ja tulkintoihin. Sosiologian ja psykologian tut-

kimusaloilla menetelmä on jo tavanomainen. Molemmat alat ovat antaneet lapsille luon-

nollisen keinon viestiä omista näkemyksistään ja maailmastaan. Psykologiassa piirrosten 

avulla on tutkittu muun muassa lasten kehitystä ja sosiologiassa lasten käsityksiä ja koke-

muksia. (Yuen 2004, 461–482.) 

Piia Roos (2015) on hyödyntänyt tuoreessa väitöskirjatutkimuksessaan Lasten kerrontaa 

päiväkotiarjesta aineistona 4-6-vuotiaden lasten piirustuksia (n=34). Lapset piirsivät ai-

heesta minun päiväkotini. Piirrokset täydensivät tutkimuksessa lasten haastatteluja (n=37), 

missä lapset kertoivat tarkemmin piirtämistään kuvista. Haastattelut ja piirrokset nähtiin 

tutkimuksessa lasten kerronnan tapoina, jotka tutkijan mukaan soveltuivat hyvin lasten 

parissa tehtävään tutkimukseen. Tutkimuksessa piirrokset täydensivät lasten kerrontaa ja 

monipuolisuutta. Aineiston analyysissa sovelletaan narratiivien dialogista analyysia ja nar-

ratiivista analyysia, missä prosessi eteni lukemisen, syventämisen ja teemoittelun kautta 

täsmentymiseen ja yhteenvetoon. Tutkimuksessa pohditaan, miten aikuisen on mahdollista 

tavoittaa lapsen ajatusmaailmaa. Myös piirrosten teemoittelun tutkija koki joissain tapauk-

sissa kovin tulkinnanvaraiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli vahvistaa lasten ääntä ja sen 

ja vaikuttavuutta. (Roos 2015, 39, 50, 62–64, 70, 74, 103, 169–170.) 

Heli Villanen (2014) käytti väitöskirjatutkimuksessaan, jossa peilataan lasten elämismaa-

ilmaa kestävän kehityksen kasvatuksessa, piirtämisen metodia lasten kirjallisten pohdinto-

jen, haastatteluiden ja kävelykierrosten ohella. Tutkimus tehtiin Pohjois-Ruotsissa. Tutki-

muksen ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli lisätä ymmärrystä koulupihan merkityksestä. 

11–12-vuotiaat lapset (n=28) kävelivät koulupihalla ja kirjoittivat parhaasta asiasta, mitä 
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tapahtuu koulun pihalla. Tutkimuksen tulokset korostivat koulupihan merkitystä elettynä 

paikkana ja osana kokonaisvaltaista kouluelämystä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutki-

jat ottavit selvää, miten lapset näkevät tulevaisuutensa. Tässä vaiheessa lapset (n=22) piir-

sivät aiheesta: ”Miltä tulevaisuus näyttää, kun olet kasvanut?”. Piirustuksia täydennettiin 

kirjallisella ja sanallisilla kommenteilla. Tutkijat huomasivat, että lasten piirustukset ja 

kommentit olivat yhteneväiset, mutta joskus lasten suulliset ja kirjoitetut havainnot erosi-

vat toisistaan. (Villanen 2014, 22–27.)  

Alhon ja Martikaisen (2013) ovat käyttäneet piirrättämistä yhtenä menetelmänä tapaustut-

kimuksessaan, jossa selvittivät Oulun normaalikoulun oppilaiden näkemyksistä koulupihan 

kehittämisestä liikuttavammaksi. Tutkimusaineisto oli 13 vastausta, joista kolme oli piirus-

tusta. Ennen piirrättämistä oppilaille luettiin aiheeseen johdatteleva tarina. Piirtämisen tu-

eksi lapset saivat kaksi piirustusmallia. Piirtämisen jälkeen oli purkukeskustelu. Tutkijat 

kokivat, että piirrättäminen oli osuva menetelmä alakoulun nuorempien lasten mielipiteen 

selvittämiseen. Piirtämistä seurannut keskustelu monipuolisti aineistoa, koska se tarkensi 

oppilaiden vastauksia.  

Horelli ja Hölttä (2010) ovat tutkineet pro gradu tutkielmaan pohjautuvassa tutkimuksessa, 

millainen on onnellinen kaupunki lasten silmin. Tutkimusaineistona oli 158 piirustusta, 

jotka koostuivat pääosin 1.-7. -luokkalaisten tekemistä sarjakuvista. Mukana oli myös yk-

sittäisiä piirustuksia ja miellekarttoja. Aineistosta saatiin kattavasti vastauksia tutkimusky-

symyksiin: miten ihminen muokkaa ympäristöään ja miten ympäristö muokkaa ihmistä. 

Käytännön ongelmaksi tutkielman tekijät kokivat visuaalisen aineiston tulkitsemisen.  

Syynä oli se, että Suomessa on vähän tutkijoita, jotka osaavat analysoida lasten piirroksia. 

Samasta syystä voi johtua se, että kasvatustieteellisissä tutkimuksissa hyödynnetään varo-

vaisesti lasten piirroksia. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen toteutuksesta: siitä miten aihio muuttui ideaksi ja idea 

jalostui toteutukseksi. Kerron myös kohderyhmän valinnasta ja aineiston hankinnasta. Tut-

kimuksen vaiheet näkyvät kuviossa 2. 

Aiheen 

jalostuminen, 

yhteistyön 

sopiminen 

Teoreettisen 

osuuden hah-

mottuminen ja 

rakentaminen 

Kohderyhmän 

valinta, tutkimus 

lupien ja aineis-

ton hankinta 

 

Aineis-

ton ana-

lyysi ja 

tulokset 

Tutkimuk-

sen tulok-

set, vä-

liesittely 

Gradun 

esittely 

30.1. ja 

palautus 

11.2. 

 

KUVIO2: Tutkimusprosessin eteneminen 

5.1 Aiheen valinta 

Aihe tutkimukseen nousi omista koulukokemuksistani. Lapsuuteni välitunnit, jotka vietin 

Tyrnävän Kirkkomännikön ala-asteella, olivat täynnä toimintaa. Pihaleikit ja -pelit vaihte-

livat vuodenaikojen mukaan. Välitunnit olivat niin mukaansatempaavia, että myöhästyim-

me tunneilta eräänkin kerran, kun jäimme leikkimään leikit loppuun. Myös välitunneille oli 

aina kiire. Mieleen on jäänyt yksi välitunti, kun 6B-luokkamme sai kaikki pihan oppilaat 

leikkimään muuripataa. Näky oli varmasti komea, eivätkä opettajatkaan hennoneet hätyyt-

tää meitä oppitunneille. Käsitykseni ja samalla esiymmärrykseni onkin, että välitunneilla 

saa tuntuvasti lisää liikettä lasten päivään – meidän ikäluokkamme sai sitä, näin jälkikäteen 

ajateltuna, aika vaatimattomissa olosuhteissa. Koulun pihalla oli aina, jos ei välineitä, niin 

ainakin paikkoja ja ennen kaikkea kavereita, joiden kanssa toimia. Välituntitoiminnat kas-

vattavat luokan, ja parhaimmillaan koko koulun yhteishenkeä.  

Lapsuusmuistot jalostuivat tutkimusaihioksi keväällä 2014 Pauliina Raition Lapsuus yh-

teiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä – kurssilla, missä lapsuutta tarkasteltiin kulttuuri-

sesti rakentuvana ilmiönä sekä käsiteltiin lapselle merkityksellisiä paikkoja ja niiden mer-

kityksiä. Samoihin aikoihin kuulin synnyinkuntani uudesta kouluhankkeesta. Asiaan pereh-

tyessä huomasin, että koulun suunnittelu oli jo pitkällä, mutta pihasuunnittelua oli vasta 

kevät 2014             kesä 2014            syksy 2014             talvi 2015          kevät 2015 
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alkutekijöissä. Otin yhteyttä ja Tyrnävän kunnassa idea gradusta otettiin avosylin vastaan. 

Yhteistyö koulun hanketyöryhmän kanssa viritettiin helmikuussa 2014. Tutkimus laajeni 

elokuussa 2014 myös nykyisen alakoulun pihan kunnostamisen suunnitteluun. 

Käyttämääni tutkimusmenetelmää pilotoin Jani Kukkolan Kvalitatiivisen tutkimuksen sy-

ventävällä kurssilla. Testasin aineiston hankintaa piirrättämällä ja kirjoituttamalla viiden-

nen ja kuudennen luokan oppilailla koulun pihasta. Aineistosta, joka sisälsi 30 vastausta, 

nousi esille kolme teemaa, jotka olivat liikuntaolosuhteet, pihan viihtyvyys ja sosiaaliset 

ulottuvuudet. Liikuntaolosuhteissa korostuivat välineet, joista suosituin oli rimpuiluteline. 

Myös monipuolisesti pelien kentät, areenat, maalit ja korit koettiin tärkeiksi. Liikuntala-

jeista suosikeiksi nousivat jalkapallo, koripallo ja sähly. Talveksi oppilaat halusivat pihalle 

paikan, missä voi laskea mäkeä ja luistella. Pihan viihtyvyyttä aineistossa ilmaistiin pen-

keillä, kasvillisuudella ja valaistuksella. Vastauksissa korostuivat myös roskaton ja siisti 

piha. Myös pihan elementtien sijoitusratkaisut koettiin tärkeiksi: pihalla piti olla tilan tun-

tua. Sosiaalisista ulottuvuuksista korostuivat erilaiset ja sopuisat leikit. Peleihin toivottiin 

vuoroja ja pihalle leikittäjiä sekä enemmän välituntivalvojia. Oppilaat toivoivat, että piha 

olisi turvallinen leikkipaikka, jossa kaikilla on tilaa liikkua tai olla halutessaan yksin. 

Pilotointi osoitti, että aineistonkeruumenetelmäksi riittää kahden sijasta yksi, sillä lapset, 

jotka sekä kirjoittivat että piirsivät koulun pihasta, pikemminkin toistivat itseään kuin ker-

toivat uutta. Lisäksi tulin tietoiseksi piirtämisohjeistuksen merkitsevyydestä. Se, mitä oh-

jeet sisältävät ja miten ne oppilaille annetaan, luovat pohjan tutkimuksen luotettavuudelle. 

Huomasin myös, että työ kannattaa teettää oppilaille yhtenä kuvaamataidon työnä. Näin 

lapset saattaisivat panostaa enemmän työn sisältöön ja laatuun. 

Tutkimukseni aihe ei rajoitu henkilökohtaiseen kiinnostukseen välituntipihan mahdolli-

suuksista, vaan taustalla on myös huoli koko ajan vähenevästä arkiliikunnasta, mitä olen 

käsitellyt luvussa kaksi. Lisäksi esiymmärrykseni kattaa käsityksen, että me aikuiset suun-

nittelemme liiaksi ympäristöä lapsille, vaikka lapset ovat ulkopaikkojen ahkerimpina käyt-

täjinä niiden asiantuntijoita (ks. Luku 3). Lehtovaaran (1995, 78) mukaan asiat näyttäyty-

vät aina jollain tavalla esiymmärrettynä ja siksi tutkijan pitää tehdä ne tietoisiksi. Laine 

(2010, 32–33, 35) täydentää, että tutkimuksen yhteydessä esiymmärryksellä tarkoitetaan 

kaikkia tutkijalle luontaisia tapoja ymmärtää tutkimuskohde jonkinlaisena jo ennen tutki-

musta. Tutkija ei siis aloita tulkintatyötään tyhjästä.  



30  

 

  

Huhtisen ym. (1994) mukaan tutkijan on tiedostettava oma esiymmärryksensä, koska tutki-

ja lähestyy kohdettaan oman esiymmärryksensä kautta. Tutkimusprosessissa tutkijan on 

jatkuvasti reflektoitava kohteen ilmenemistä, oman ymmärryksen muutoksia ja merkitys-

suhteiden muotoutumista. Prosessissa pyritään antaa kohteen hallita, jolloin tutkijan siihen 

liittämät merkitysyhteydet muuttuvat. Ne joko vahvistuvat, täydentyvät tai karsiutuvat sitä 

mukaan, kun tutkija näkee kohdettaan. Tutkijan tulee tehdä matka lukijan nähtäväksi ja 

arvioitavaksi. (Huhtinen ym. 1994, 166–167.) 

5.2 Kohderyhmä 

Tutkimukseen osallistui alakoululaisia oppilaita Tyrnävän Kirkkomännikön ja Kuulammen 

kouluilta, jotka sijaitsevat noin puolen kilometrin päässä toisistaan. Olen rajannut tutki-

mukseen mukaan vain Kirkonkylän koulujen oppilaat, koska tutkimuksen koulupihat ovat 

useimpien piirtäjien lähiliikuntapaikkoja. Uusi koulurakennus on kaavoitettu Kirkonkylälle 

Matintien varrelle neljän purkukuntoisen rivitalon tilalle Kirkkomännikön koulun läheisyy-

teen: vain urheilukenttä jää koulujen väliin. Koulujen läheisyydessä ovat myös leikkipuis-

to, Matinmäki, terveyskeskus ja urheilualue, jossa on kesäisin frisbeegolfrata, pesäpallo- ja 

tenniskenttä sekä talvisin kaksi kaukaloa ja latuja. Uuden koulun valmistuttua järjestelyt 

muuttuvat: Matinmäen kouluun tulevat luokka-asteet kolmannesta kuudenteen ja keskite-

tysti kunnan erityisopetus, Kirkkomännikön kouluun tulevat esi- ja alkuopetusryhmät sekä 

Kuulammen koululle yläkoululaiset. Tällä hetkellä Kirkkomännikön koululla ovat luokat 

ensimmäisestä neljänteen ja Kuulammen koulussa viidennestä yhdeksänteen. 

Tutkimukseen osallistui yksi luokka jokaiselta alakoulun luokka-asteelta. Eskola ja Suo-

ranta (2008) sanovat, ettei ole yleispätevää ohjetta tutkittavien määrälle, vaan tutkijan on 

tutkimuskohtaisesti päätettävä, milloin aineistoa on riittävästi ja se kattaa tutkimusongel-

man (Eskola & Suoranta 2008, 63). Tutkimukseen osallistumista tarjottiin kaikille Kirkon-

kylän alakoulujen luokanopettajille. Kuulammen koulun opettajat saivat tutkimuksesta 

tietoa yhteisessä sähköpostissa, Kirkkomännikön koululle asia esiteltiin opettajankokouk-

sessa. Tutkimukseen osallistuvat luokat valikoituivat luokanopettajan innostuksen mukaan. 

Vapaaehtoisuus ja luokanopettajan myönteinen asenne tutkimusta kohtaan ovat perusedel-

lytyksiä tutkimuksen onnistumiselle. Yhteistyö luokanopettajan kanssa on välttämätöntä 

(Aaros 2010, 145). Luokanopettajan rooli korostui tutkimuslupien hankkimisessa, töiden 

palautuksessa sekä siinä, että oppilaat saivat tehdä työtä ajan kanssa. 
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Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Lapsella ja vanhemmilla on 

oikeus kieltää lapsen osallistuminen tutkimukseen (Aaros 2010, 145). Ennen lasten piirrät-

tämistä pyysin tutkimusluvat oppilaiden vanhemmilta piirustuksen käyttöön ja mahdolli-

seen haastatteluun (Liite 1). Tutkimuslupa sisälsi informaatiota tutkimuksesta, sen tarkoi-

tuksesta ja hyödynnettävyydestä. Lisäksi siinä taattiin, että tutkimusmateriaalit tulevat vain 

tutkimuskäyttöön ja osallistujat säilyttävät tutkimuksessa anonymiteettinsä. Oppilaat ja 

heidän vanhempansa ovat suhtautuneet tutkimukseen myönteisesti: yhtä lukuun ottamatta 

lupa myönnettiin 125 piirustuksen käyttämiseen (Taulukko 1). Myös luvan mahdolliseen 

haastatteluun antoi valtaosa; 117.  

 

TAULUKKO 1. Tutkimusluvat piirustusten käyttöön ja haastatteluihin 

luokka oppilaita lupa piirustuksen 

käyttöön  

haastattelulupa työt  

aloitettu 

työt  

palautettu 

6lk 24 24/24 22/24 28.8.2014 10.9.2014 

5lk 18 18/18 17/18 28.8.2014 10.9.2014 

4lk 20 20/20 17/20 9.9.2014 24.9.2014 

3lk 23 22/23 21/23 9.9.2014 24.9.2014 

2lk 19 19/19 18/19 9.9.2014 10.9.2014 

1lk 22 22/22 22/22 9.9.2014 24.9.2014 

yht. 126 125/126 117/126   

 

5.3 Aineiston hankinta kouluilla 

Aineiston keräsin syyslukukauden alussa 2014 Tyrnävän Kirkkomännikön koulun 1.-4. -

luokan oppilailta ja Kuulammen koulun 5. ja 6. luokan oppilailta. Aaros (2010, 145) sanoo, 

että osallistumisen olisi hyvä olla hauskaa ja arkipäiväistä ja siksi teetätin piirustukset ku-

vaamataidon töinä. Kuvaamataito tarjoaa mahdollisuuksia myönteisille tunnekokemuksille, 

kuten itseilmaisulle ja toiminnan ilolle (Ojala 2004, 5). Tarjosin vaihtoehtoa, että luokan-

opettaja antaa ohjeistuksen oppilaille tai minä käyn oppitunnilla ohjeistamassa työn al-

kuun. Jokainen opettaja päätyi siihen, että kävin paikan päällä. Tunneilla esittelin lapsille 

itseni ja asiani. Ohjeistuksessa pyrin kertomaan kaiken oleellisen hankkeesta, aikataulusta 

ja osallisuuden mahdollisuudesta. Koskinen (2009, 38) korostaa, että silloin kun lapset ovat 
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mukana suunnitteluprosessissa, on erityisen tärkeää kertoa, mitä ollaan suunnittelemassa, 

mihin asioihin lapsilla on mahdollista vaikuttaa ja millä aikataululla hanke etenee. 

Kun lasten kokemuksia lähdetään tutkimaan, tulee tutkijan paneutua erityisesti siihen, mi-

ten tutkimusaihe näkyy lasten omassa kokemusmaailmassa, ja miten lapsia pyydetään ku-

vaamaan omia kokemuksiaan (Aaros 2010, 180–181). Jotta saisin selville juuri kyseisten 

lasten kokemukset liikuttavasta koulun pihasta, pyrin, että ohjeistus olisi sanavalinnoiltaan 

selkeä ja motivoiva, mutta ei liian johdatteleva. On myös tärkeää antaa tilaa lasten itsensä 

nostamille asioille (Roos 2015, 54). Ohjeistusta muotoillessa mielessäni oli Lehtovaaran 

(1994, 3-5) oivallus lasten tutkimisesta. Hän kertoo tapahtumasta, kun hän tutki lasten mi-

näkäsityksen kehittymistä joukkotestinä, jonka testinlaatijat olivat määritelleet fenomeno-

logiseksi. Tutkimuksen edetessä Lehtovaara sai huomata, että lapset ymmärsivät testissä 

käytetyt adjektiivit aivan toisin kuin testin laatijat, koska ymmärsivät sanat tietenkin omas-

ta kokemusmaailmastaan käsin. Lehtovaara muistuttaakin aiheellisesti, että fenomenologi-

assa on tärkeää, että tutkimuksessa löydetään sellainen lähtökohta, jossa tutkija ei pakota 

todellisuutta johonkin ennalta tiedettyyn muottiin, vaan antaa totuuden paljastua omana 

itsenään. Myös Laineen (2010, 34) mukaan tutkimus alkaa spontaanin ymmärryksen ky-

seenalaistamisella.  

Kuulammen koulun viides- ja kuudesluokkalaisille suunnattu ohjeistus oli: ”Millainen on 

hyvä koulupiha? Millainen on liikuttava koulupiha? Piirrä se paperille. Suunnittelethan 

työsi huolella. Piirustuksia hyödynnetään uuden, Matintielle sijoittuvan koulun pihasuun-

nittelussa.” Lisäksi ohjeessa kerrottiin uuden koulun sijainti ja sen välittömässä läheisyy-

dessä olevat urheilupaikat ja rakennukset. Työn vaiheet jaoin neljään vaiheeseen, jotka 

olivat luonnostelu, piirtäminen, kirjoittaminen ja viimeistely. Vaiheilla pyrin, että lopputu-

lokissa näkyisi prosessimaisuutta, pohdintaa ja valintojen tekemistä. Vaiheet sisälsivät seu-

raavanlaiset ohjeet. Luonnostelu: Pohdi, mitä haluat sisällyttää piirustukseesi ja luonnoste-

le se paperille lyijykynällä.  Piirtäminen: Voit valita työhösi joko A4- tai A3-kokoisen 

piirustuspaperin. Väreinä voit käyttää esimerkiksi puu- tai vahavärejä. Kirjoittaminen: Ha-

lutessasi voit täydentää kuvaasi kirjoittamalla siitä. Voit kirjoittaa tyylillesi sopivasti joko 

luettelon asioista tai tunnelmoida pidemmälti. Viimeistely: Voit lisätä työn mukaan nimesi, 

mutta riittää, että kirjoitat siihen luokka-asteesi, ikäsi ja sukupuolesi. (Liite 2.) 

Kuulammen koululta saamien kokemusten pohjalta päädyin hieman tarkentamaan ohjeis-

tusta Kirkkomännikön koulun oppilaille (Liite 3). Perusteluna oli se, että moni oppilaista 
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ryhtyi suunnittelemaan koulupihaa myös pienemmille pihan käyttäjille. Se oli tosi ajattele-

vaista, mutta ei tutkimuksen tavoitteiden mukaista, koska tavoitteenani oli saada selville 

juuri kyseisen ikäluokan kokemukset siitä, millainen on liikuttava koulun piha. Tarkenne-

tut kysymykset olivat: ”Millainen on hyvä koulupiha? Millaisella koulun pihalla sinä liik-

kuisit?” Tarkennukset mahdollistavat sen, että tutkimustuloksia voi hyödyntää myös Kirk-

komännikön koulun pihan kunnostamisessa.  Lisäksi jätin ohjeistuksesta pois koulualueen 

läheisyydestä olevat urheilupaikat, etteivät ne johdattelisi piirtäjiä liikaa. Pelkona oli, että 

moni jättäisi liikuntapaikat piirtämättä, koska niitä on uuden koulun läheisyydessä runsaas-

ti. Piirtämisen työvaiheet olivat pitkälti samat kuin Kuulammen koululla, joskin hieman 

muokattu lasten iän mukaan. Esimerkiksi ykkösluokkalaisten kanssa luonnostelu jätettiin 

kokonaan pois. Myös vanhemmille oppilaille luonnostelu oli vapaaehtoista, mutta luokkien 

opettajat kokivat sen tärkeäksi työvaiheeksi ja se sisällytettiin prosessiin mukaan.  

Yuen (2004) päätyi onnistuneesti muuttamaan lasten piirtämisen ohjeistusta tutkiessaan, 

miten vapaa-ajan toimintaan osallistuminen vaikutti lasten sosiaalisen pääoman ja yhteisöl-

lisyyden kehittämisessä. Aluksi lapsia ohjeistettiin piirtämään siitä, miltä lapsista tuntui 

olla leirillä. Se tuotti kuvia, jotka liittyivät tunteisiin, ystäviin ja ruokaan. Kun kysymys 

muutettiin, mitä lapsi oppi leirillä ollessa, lasten piirrokset tarkentuivat tutkimuksen kan-

nalta oleellisiin asioihin. (Yuen 2004, 461–482.) 

5.4 Kohderyhmän työskentely tunneilla 

Aikataulusta riippuen olin tunneilla 20 minuutista 45 minuuttiin. Yleisesti voi sanoa, että 

oppilaat ryhtyivät työhön reippaasti ja olivat tehtävään silminnähden orientoituneita. Oppi-

laiden myönteinen asenne tutkimusta kohtaan heijastui myös valinnoissa: Moni oppilas 

mietti todella tarkkaan, mitä paperiinsa sisällytti. Yksi syy lasten hyvään orientaatioon oli 

varmastikin se, että luokanopettajat olivat informoineet lapsia tutkimuksesta jo etukäteen. 

Tietoa oppilaat olivat saaneet myös tutkimusluvasta, ja mahdollisesti kotonakin oli asiasta 

keskusteltu. Oppilaat siis tiesivät mitä odottaa – ja osa odotti sitä todella innolla. Vain yh-

dessä luokassa vastaanotto poikkesi. Luulen sen johtuvan siitä, ettei kyseisen luokan oppi-

laille oltu annettu tutkimuksesta tietoa etukäteen, eikä orientoitumista ollut tapahtunut. 

Epätietoisuus heijastui lukuisina kysymyksiä ja yleisenä hämmennyksenä. Suurin huoli 

muutamilla oppilailla oli se, että oliko kunnalla kaikkiin suunniteltuihin kiikkuihin varaa. 

Myös luonnostelu vaikutti uudelta työvaiheelta, mikä veikin ison osan oppitunnin kulusta. 



34  

 

  

Oppilaista nuorimmat olivat silminnähden innostuneita tehtävästä. Oppilaat ryhtyivät työ-

hön reippaasti ja kertoivat mielellään, mitä piirustuksiin oli tulossa. Toisen luokan opettaja 

havainnoi, että oppilailla oli työhön motivaatiota normaalia kuvaamataidontyötä enemmän. 

Vanhemmat oppilaat puolestaan käyttivät luonnosteluvaiheeseen nuorempia enemmän 

aikaa, ja miettivät huolella valintojaan. Nelosluokka todella innostui tehtävästä. Moni oppi-

laista halusi koulupäivän päätyttyä näyttää henkilökohtaisesti, mitä olivat työhönsä suunni-

telleet. Myös tunneilla oppilaat ottivat työn vakavissaan, mistä kertoo erään nelosluokka-

laisen pojan pohdinta: ”Ei tämä kuitenkaan mene läpi”. Kyseinen poika olisi halunnut kou-

lun pihalle yleisurheilukentän, mutta jätti sen piirtämättä. 

Materiaalivalinnoissa opettajista oli suuri apu. Koska he tuntevat oppilaansa parhaiten, he 

myös osasivat sanoa, mitä välineitä ja paperin kokoa kannatti kunkin ikäryhmän kanssa 

käyttää. Varsinkin pienempien oppilaiden kanssa päätösvaltaa käytti enemmän opettaja. 

Aaros (2010, 145) kannustaa, että opettajan oppilaantuntemusta kannattaa ehdottomasti 

käyttää hyväksi. Pienimmät oppilaat tekivät työn valmiiksi yhdeltä istumalta, jolloin aikaa 

kului noin yhdestä kahteen oppituntia. Osa oppilaista jatkoi työtä vielä seuraavina koulu-

päivinä. Eräs nelosluokan oppilas oli halunnut täydentää työtä kotona palautusta edeltävä-

nä päivänä. Päinvastoin kuin harjoitustutkimuksessa, en saanut takaisin yhtään tyhjää pape-

ria. Tutkimuksen kooksi muodostui 125 piirrosta. 
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6 AINEISTON ANALYSOINTI JA TULOKSET 

 

Laineen (2010, 36, 41) mukaan saatua aineistoa ei pidä ymmärtää haltuun saatuna tietova-

rastona, vaan tutkija ryhtyy aineiston kanssa vuoropuheluun. Dialogissa, kehämäisessä 

liikkeessä aineiston ja tulkinnan välillä tutkijan ymmärrys jatkuvasti korjaantuu ja syven-

tyy. Kehää kulkemalla tutkija myös vapautuu minäkeskeisyydestä. Morse (1994) korostaa, 

että tutkijan on lähestyttävä aineistoa, jos se vain on mahdollista, ennakkoluuloista vapaa-

na. On oltava tietoinen siitä, ettei toinen ihminen voi parhaassakaan tapauksessa täysin 

ymmärtää toisen kokemusta. Lehtovaara (1995, 81) sanoo, että tutkijan tulee antaa tilaa 

tutkittavien luomille merkityksille – heidän omalle äänelleen. Tavoitteena on, että kohde 

hallitsee, vaikka tutkijan oma minä kuuluukin raportoinnissa.  

Tutkittava ilmiö pyritään tavoittamaan sellaisena kuin se tutkittavalle ilmenee (Lehtovaara 

1995, 81). Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa sitä, että aineiston avulla pyritään saavutta-

maan tieto, mitä lasten piirtämät välineet merkitsevät ja mitä ne merkitsevät erityisesti sil-

loin, jos ne olisivat koulun pihalla. Tutkijoiden (More 1994; Sokolowski 2000, 82–83) 

mukaan ilmiötä on mahdollista ymmärtää vain sen yksittäisten elementtien ja kokonaisuu-

den välisen suhteen kautta. Tulkinta käynnistyy siitä, että kokonaisuutta tulkitaan osiensa 

perusteella. Tässä tutkimuksessa ne ovat yksittäiset piirustukset, joita käsitellään aluksi 

luokittain. Kun osien merkitysten ymmärrys syvenee, samalla ymmärretään paremmin ko-

konaisuutta. Yksittäisiä tapauksia tarkasti tutkimalla saadaan näkyviin se, mikä ilmiössä on 

merkittävää ja mikä toistuu usein, kun ilmiötä tarkastellaan yleisemmällä tasolla (Hirsjärvi 

ym. 2004, 171). 

Yksittäisten osien tarkastelun ja aineiston kuvauksen jälkeen aineiston moninaisuudesta ja 

hajanaisuudesta pyritään saamaan esiin merkitysten muodostamia kokonaisuuksia tutkijan 

omalla kielellä. Merkityskokonaisuuksien välisten suhteiden selvittäminen antaa kokonais-

kuvan ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa sitä, että luokka-asteiden analyysit tuo-

daan yhteen, arvioidaan merkitysten välisiä suhteita ja tehdään kokonaiskuva koulupihasta, 

joka kannustaa lapsia liikkumaan. (Laine 2010, 43–44.) Samalla aineiston kanssa lähdetään 

tutkimusmatkalle. Matkalla oloa Huhtinen yms. (1994, 176–177) kuvaavat maiseman kat-

somiseksi. Merkitsevää matkalla on se, mitä aineistosta tulee esiin, paljastuu tai näyttäytyy. 

Tutkijan ymmärryksen ja oivalluksen kautta merkitykset muodostuvat uudeksi kartaksi. 
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Tapahtuu jotain, mitä kulkijoille ei ole ennen tapahtunut. Polulla voi olla jotain, paljon tai 

ei mitään. Kaikki ovat yhtä arvokkaita tuloksia.  

Oleellista aineiston analyysissä on, mitä kysymyksiä tutkija asettaa aineistolle (Karlsson 

2010, 94). Kokonaiskuvaa tehdessäni kysymykseni aineistolle ja myöhemmin merkitysko-

konaisuuksille ovat: Millaisena koulun pihat lasten piirroksissa esitetään, mitä ulottuvuuk-

sia lasten piirtämät koulun pihat sisältävät, miten eri-ikäisen lapsen kokemukset liikutta-

vasta koulupihasta eroavat toisistaan, miten Kirkkomännikön koulun pihaa tulisi kunnos-

taa, että se liikuttaisi varsinkin alakoulun nuorimpia lapsia ja millaiseksi Matintien koulun 

piha tulisi suunnitella ja tehdä, että se liikuttaisi erityisesti 3–6 -luokkalaisia lapsia? Vasta-

ukset ja samalla ilmiön kokonaiskuva hahmottuvat aineiston kuvauksen, ryhmittelyn, syn-

teesin ja merkityskokonaisuuksien kautta luvun kuusi alaluvuissa. Tutkimuksessa en tee 

eroa tyttöjen ja poikien näkemyksille. Horellin, Kytän ja Kaajan (1998, 31–32) tutkimuk-

sessa alakouluikäisten lasten pihasuunnitelmissa lasten sukupuolierot eivät vaikuttaneet 

merkittävästi suunnitelmien sisältöön. Vasta yläkouluikäisten suunnitelmissa sukupuolierot 

erottuivat selvemmin. 

6.1 Aineiston ryhmittely 

Tutkimusaineiston ensimmäisessä työvaiheessa pyritään kuvaukseen siitä, mitä aineistossa 

on sanottu. Tavoitteena on nähdä ja kuvata selvästi toisen kertomus kokemuksistaan mah-

dollisimman alkuperäisesti ja esittää tiivistäen aineiston merkittävä aines. Tässä vaiheessa 

tutkija tuo kuvaukseen mahdollisimman vähän itseään. Syntynyt kuvaus toimii perustana 

tutkimuksen seuraaville vaiheille. (Laine 2010, 40.)  

Tutkimusaineiston koko on 125 piirustusta, mitkä jaottelin kuuteen ryhmään luokka-

asteittain. Prosessin alussa tarkastelin yhtä luokkaa ja yhtä piirustusta kerrallaan. Nimesin 

piirustuksista kaikki piirretyt asiat, etsin yhtäläisyyksiä, ryhmittelin ne ja kokosin taulukoi-

hin 1-6. Ryhmät olen nimennyt oman näkemyksen mukaan. Tulkintojen tueksi nostan ai-

neistosta esimerkeiksi yksittäisiä piirustuksia, jotka ovat liitteissä 4-9. Huhtisen ym. (1994, 

174) korostavat, että fenomenologisesta näkökulmasta katsottuna tutkijan oma minä saa, ja 

sen pitääkin näkyä raportoinnissa ja sanavalinnoissa. Omat ilmaukset voivat näkyä esimer-

kiksi tutkijan tekemien luokittelujen nimeämisessä.  
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TAULUKKO 2. Ykkösluokkalaisten piirtämät asiat teemoittain liikkumaan kannustavasta 

koulupihasta 

Vauhti 42 Leikki 7 Roikkuminen, 

rimpuilu ja kii-

peily 24 

Alueet 8 Muut 18 

keinu 21 

linnunpesäkiikku 3 

vauvakeinu 1 

rengaskeinu 1 

liukumäki 12 

pomppukiikku 2 

hyrrä 1 

linnake 4 

leikkivarjo 

3 

 

rimpuiluteline 14 

voimistelurenkaat 

4 

rekkitangot 3 

heijari/vaijeri 3 

iso pelikenttä 1 

minigolfalue 1 

maali 1 

silta 1 

penkki 2 

kiinteä mailapeli 

2 

ruohoa 7 

aurinko 4 

kukka 2 

trampoliini 1 

muut 4 

 

 

Ykkösluokkalaisten piirustuksia oli 24 kappaletta, joista nimesin 99 asiaa. Ryhmittelin 

piirretyt asiat taulukkoon 2 teemoittain, jotka nimesin ryhmiksi vauhti, leikki, rimpuilu, 

alueet ja muut. Piirustuksissa käy ilmi, että tutkittaville keskeistä koulun pihalla on leikin 

mahdollisuus. Myös paikat, jossa voi rimpuilla, kiivetä, laskea mäkeä ja piiloutua koettiin 

tärkeiksi. Eniten lapset piirsivät välineitä, jotka itsessään tuottavat vauhtia, kuten erilaiset 

kiikut. Esimerkkejä piirustuksista on liitteessä 4. 

Aineiston mukaan pelikenttiä tai laajoja piha-alueita pienimmät oppilaat eivät tuntuvasti 

kaipaa. Pieni piha voi tuoda turvallisuuden ja hallittavuuden tunnetta. Rimpuilutelineet 

olivat puolestaan piirretty usein niin isoiksi, että ne peittivät koko piirustuspaperin. Rim-

puilutelineen keskelle oli usein tehty linnake, josta meni paljon portaita ja se sisälsi useita 

eri tasoja. Linnakkeesta lähti liukumäki ja sen yhteydessä oli myös keinuja, heijareita ja 

voimistelurenkaita. Se, että rimpuilutelineet on piirretty isoiksi, voi tarkoittaa sitä, että asia 

on koettu todella tärkeäksi asiaksi koulun pihassa. Iso teline ja useampi samanlainen väline 

piirustuksissa viittaavat myös siihen, että välineisiin mahtuu useampi lapsi kerrallaan, 

vaikka koko luokka. 
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TAULUKKO 3. Kakkosluokkalaisten piirtämät asiat teemoittain liikkumaan kannustavasta 

koulupihasta 

Vauhti 49 Tasapainoilu 11 Luonto 16 Muut 5 

keinu 17 

riippukeinu 1 

hämähäkkikeinut 6 

rengaskiikku 5 

putkiliukumäki 6 

liukumäki 5 

hyrrä 2 

heiluri vaijerilla 2 

pomppulauta 5 

scoottaus- ja  

skeittiramppi 6 

aallokko 2 

trampoliini 2 

pukki1 

 

puita 5 

marjapensaita 4 

marja-aitaus 3 

pensaita 1 

omenapuu 1 

suihkulähde 1 

puro/vesialue 1 

auto 1 

helikopteri 1 

wc 2 

muu 1 

 

Pelialue 15 Roikkuminen/ kiipei-

ly/rimpuilu 26 

Alueet 27 

sählykenttä 2 

pelialue 2 

lentopallokenttä 2 

koripallokenttä 2 

monitoimiareena, jonka 

voi jäädyttää talvella 1 

jalkapallokenttä 4 

jalkapallokenttä, jossa 

on puolet 3-4 ja 5-6 lk 1 

koripallokori  

rimpuilu-/kiipeilyteline 11 

kiipeilyteline, jonka kes-

kellä putki/ tunneli 5 

hämähäkkiverkko 4 

voimistelurenkaat 4 

köysitikkaat 1 

käsilläkiipeilyteline, johon 

menee portaat 1 

linnake 5, jossa on kattoluukku 1 

penkit 5 

pyöräilyrata 1 

leikkitalo 1 

leikkipuisto 1 

seikkailureitti 1 

aita 2 

lipputanko 7 

hiekkalaatikko 1 

värikäs seinä 1 

luistelualue 1 

 

Kakkosluokkalaisten piirustuksia oli 18. Välineitä kakkosluokkalaiset piirsivät reilusti 

enemmän kuin vuotta nuoremmat, yhteensä 149. Ryhmittelin piirretyt asiat taulukkoon 3 

teemoittain, jotka nimesin ryhmiksi vauhti, tasapainoilu, rimpuilu, alue, pelialue, luonto ja 

muut. Alue -ryhmästä erottelin omiksi ryhmäksi pelialueen ja luonnon, koska ne nousivat 

aineistosta vahvasti esiin. Aineistosta korostui myös erilaiset tasapainoilun mahdollisuudet. 

Myös mielenkiintoisia yksityiskohtia nousi esille: Esimerkiksi wc piirrettiin kaksi kertaa, 

myös lipputanko toistui useita kertoja. Yksi A3 kokoinen piirustuspaperi täyttyi pelkästään 

jääalueesta: oppilaan tahto luistella koulupäivän aikana oli korkealla (Liite 5). 
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TAULUKKO 4. Kolmosluokkalaisten piirtämät asiat teemoittain liikkumaan kannustavasta 

koulupihasta 

Vauhti 48 Tasapainoilu 8 Roikkuminen/ kiipeily/ rim-

puilu 11 

keinu/kiikku 17 

puukeinu 1 

hämähäkkikeinu 2 

linnunpesäkiikku 3 

rengaskeinu 3 

vieterikoira 3 

kierreputkiliukumäki 4, jossa lii-

kennevalot 3, ja löllöpatja 1 

liukumäki 5 

korkea liukumäki 2 sis. liikenne-

valot 1 

pyörivä karuselli 3 

heijari, jonne portaat 1 

pomppulauta 2 

trampoliini 4 

hyppyri 1 

putkilo, missä 

pyöritään 1 

skeittiparkki 2 

 

rimpuiluteline 4 

5m korkea rimpuiluteline 1 

2-osainen rimpuiluteline, jossa 

suojaverkko, 2 x tikkaat ja put-

kiliukumäki 1 

pikkumaja, jonne menee tik-

kaat, ja josta tulee liukumäki 1 

rekki 1 

voimistelurenkaat 1 

portaat 1 

kiipeilykissa 1 

 

 

Alueet 7 Pelialue 12 Paikat/ raken-

nukset 14 

Luonto 36 

hiekkalaatikko 

2 + matoja 1, 

lapio ja ämpäri 

2 

puurokulhois-

tuin 1 

maanalainen 

tunneli 1 

tikapuut maan 

alle 1 

tuoli 1 

jalkapallokenttä 8 

jalkapallomaali 1 

koripallokori 1 

sählyareena 1 

sählykenttä sis. 

penkkejä 1 

 

kummitustalo 1 

torni 1 

pelihalli 1 

leikkimaja 1 

linna 1 

tähystystorni 1 

mehukioski 2 

kioski 2 

uima-allas 3 

tv- ja pleikkari-

huone 1 

nurmikko 7 

marjapensas 3 

puu 3 

omenapuu 3 

kukkia 11 

rengaskeinu puussa 1 

2:n istuttava keinu puussa 1 

keinu puussa 1 

puu, jossa kävelytikkaat 1 

kasvimaa 1 

aurinko 4 

 

Kolmosluokkalaisilta tuli 22 piirustusta, joista nousi esiin 136 asiaa. Teemoja nousi seit-

semän, jotka nimesin taulukkoon 4 ryhmiksi vauhti, tasapainoilu, rimpuilu, luonto ja alu-

eet, jotka pilkoin vielä pelialueiksi ja paikoiksi/rakennuksiksi. Aineiston mukaan tutkitta-

valle keskeistä koulupihalla ovat vauhdikkuus ja luonto. Pihalle toivottiin paljon kasvilli-

suutta ja kasvimaa. Piirustuksissa vauhtia kuvaavia asioita olivat erilaiset liukumäet, kei-

nut, karusellit, heijarit, pomppulauta ja vieterikoira. Vauhtia tuottavissa välineissä lapset 

huomioivat turvallisuuden muun muassa siten, että korkeisiin liukumäkiin oli suunniteltu 

liikennevalot (Liite 6). Lisäksi kolmosluokkalaiset yhdistelivät piirustuksissa luonnonym-

päristöä ja rakennettua ympäristöä. Esimerkiksi puun rungossa oli kiipeilymahdollisuuksia, 
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kuten tikkaat, ja oksilla roikkui erilaisia keinuja (Liite 6). Myös paikat ja rakennukset nou-

sivat merkityksellisiksi. Piirustuksiin oli piirretty kummitustalo, linna, iso torni, hiekkalaa-

tikkoja välineineen, tähystystorni, uimahalli ja mehukioski. Vastauksissa kävi ilmi, että 

tutkittaville keskeistä koulun pihalla oli mahdollisuus pelata jalkapalloa, aivan kuten ny-

kyiselläkin koulupihalla. Sählykentällä pelaajat kutsuvat puhekuplassa: ”Tulkaa mukaan!” 

(Liite 6). Lisäksi kentän vieressä on penkkejä. Kannustusjoukoille on myös oma paikkansa. 

Koko luokka voi siis osallistua luokan peliin, vaikka kaikki eivät pelaisikaan. 

 

TAULUKKO 5: Neljäsluokkalaisten piirtämät asiat teemoittain liikkumaan kannustavasta 

koulun pihasta 

Vauhti 44 Roikkuminen/ kiipeily/ 

rimpuilu 9 

Alueet 6 

kiikut 10 

hämähäkinseittikeinu 8 

linnunpesäkiikku 3 

vauvakiikku 1 

rengaskiikut 3 

liukumäki 1  

liukumäki muihin välineisiin yh-

distettynä 10 

liukumäki, jossa kiipeilyseinä 3 ja 

rengasvaijeri (vrt. heijari) 4 

”oravanpyörä”, joka pyörii, kun 

kävelee 1 

kiipeilyseinä (kiinteästi kou-

lun seinässä) 1 

kiipeilyseinä 2 

kiipeilyseinä narujen avulla 

(kiinteästi koulun seinässä) 

1 

pyörivä kiipeilyseinä 1 

kiipeilyteline 3 

voimisteluteline, jonka tan-

goissa pehmeät kädensijat 1 

asfaltti, johon voi 

piirtää liidulla 1 

nurmikko 2 

kivet, joita voi maa-

lata 1 

silta 1 

penkki 1 

 

Pelialue 11 Luonto 14 Rimpat 10+ Muut 4 

minigolfkenttä 1 

fresbeegolfkenttä 1 

rullaluistelu-/ jääkiekkokenttä 1 

koripallokenttä 1 

jalkapallokenttä 3 

pienareena, sis.maalit ja tekonurmi 1 

seinä, jossa kori ja maali 1 

jalkapallomaali 2 

pensaita 6 

metsää 2 

puu 4 

käsilläkiipei-

lyteline, jossa 

voi myös 

roikkua 1 

munakuppi 1 

rimpuiluteline,  

jossa on paljon 

ominaisuuksia 

10 

*) Näistä ker-

rotaan lisää 

tekstissä.  

maalitaulu 1 

pyörivä laite 2 

tietomaan laite 

1 

 

Neljäsluokkalaisten piirustuksia tuli 20. Nimettyjä asioita tuli 110. Teemoiksi nimesin 

vauhti, rimpuilu, alueet, pelialue, luonto, rimpuilutelineet ja muut (Taulukko 5). Aineistos-

ta käy ilmi, että tutkittaville merkityksellisiä paikkoja koulun pihalla ovat rimpuilu- ja kii-

peilypaikat. Neljäsluokkalaisilla rimpuilutelineistä muodostui kokonaan oma ryhmänsä, 
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koska ne toistuivat joka toisessa piirustuksessa. Rimpuilutelineistä oli tehty todellisia ark-

kitehtuurisia taideteoksia. Vaatimattomimpiin kiipeilytelineisiin oli yhdistetty joko tavalli-

sia liukumäki tai putkiliukumäki, kiipeily- tai turvaverkkoja sekä portaita. Oli myös rim-

puilutelineitä, joissa oli erilaisia tasoja joko korkeus- tai leveyssuunnassa. Tasot yhdistyi-

vät silloilla, joissa roikkui erilaisia kiikkuja.  Rimpuilutelineet kruunasivat erikokoisia lin-

nakkeita. Turvallisuusasioita oli huomioitu verkoilla ja turvakaiteilla. Havainnollistavia 

esimerkkejä on liitteessä 7. 

Neljäsluokkalaisten piirustuksista nousi esille nuorempia oppilaita enemmän kiipeilypai-

kat, joita oli monenlaisia: oli kivillä tehtyjä sekä köyden varassa kiivettäviä. Osa oli suun-

niteltu kiinteänä osana koulun seinään, osa oli yhdistänyt ne muihin laitteisiin, kuten rim-

puilutelineisiin. Löytyi myös töitä, joissa kiipeilyseinä oli itsenäinen väline. Oli myös pyö-

rivä kiipeilyseinä, missä pyörivä osa oli pyöreän muotoinen. Lähes kaikissa välineissä ko-

rostui värikkyys: linnakkeet, kiipeilyseinien kivet ja rimpuilutelineet olivat kirjavia.  

 

TAULUKKO 6: Viidesluokkalaisten piirtämät asiat teemoittain liikkumaan kannustavasta 

koulun pihasta  

Pelialue 20 Vauhti 48 Roikkuminen/ kiipeily/  

rimpuilu 15 

koripallokenttä 2 

jalkapalloareena 3 

jalkapallokenttä 7 

säbämaalit 1 

sählykenttä 2 + välineet 1 

sählykenttä, jonka voi jäädyttää 

talvella 1 

kaukalo, jossa tulostaulu 1 

monitoimiareena, jossa on maalit 

ja pesäpallokentän  viivat 1 

keilaradat 1 

kiikku/keinu 32 

hämähäkkikeinu 10 

liukumäki 3 

pitkä liukumäki 1 

karuselli 1 

heijari 1 

 

rekkitangot 5 

rimpuiluteline 7 

5-osainen rimpuiluteline, jossa 

paljon kiipeilyverkkoa 1 

5-osainen rimpuiluteline, jossa 

portaita, liukumäki, kävelysil-

toja, katos + putki, josta pääsee 

alas 1 

rimpuiluteline, jossa liukumä-

ki, kävelysiltoja, portaita ja 

kiipeilyseinä 1 

voimistelurenkaat 1 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 6. Jatkoa sivulta 41 

luonto 40 muut 13 alue 15 

nurmikko 3 

pensas 14 

kukka 8 

kukkamaa 1 

puu 10 

metsä, jossa voi 

leikkiä 2 

sisäpihalla marja-

aitaus 1 

marja-pensas 1 

olympiahalli, jossa on hyviä 

laitteita, trampoliini, jalkapallo 

sekä katos jossa voi pelata 1 

pelihalli 2 

hartwallareena 1 

vuoristorata 1 

uima-allas 3 

maauimala 1 

trampoliini 2 

pomppupallo 1 

puuropata ja polttopallorinki 1 

ruutuhyppely 1 

katos 1 

juoksurata 1 

penkki 4 + pöytä 

asfalttia liiduilla piirtämiseen 1 

katos 1 

airsoftrata 1 

puumaja 3 

kioski 2 

 

Viidesluokkalaisten piirustuksia oli 18 ja piirrettyjä asioita 151. Aineisto jakaantuu kuu-

teen teemaan, jotka ovat vauhti, kiipeily, alue, pelialue, luonto ja muut (Taulukko 6). Ai-

neistossa oli paljon samaa kuin nuorempien oppilaiden töissä. Viidesluokkalaiset haluavat 

pelata välituntisin erilaisia pallopelejä, kiikkua sekä kiipeillä erityisesti rimpuilutelineissä, 

mutta myös rekkitangoilla ja voimistelurenkaissa. Lisäksi viidesluokkalaiset kaipaavat 

ympäristöltään mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin, kuten puuropataan, polttopalloon ja 

ruutuhyppelyyn. Myös asfalttia, johon voisi piirtää katuliiduilla, kaivattiin samoin kuin 

penkkejä ja katoksia. Huomattavaa on, että tarve tasapainoilla vähenee, mitä vanhemmaksi 

oppilaat kasvavat. Sen sijaan luontosuhde vahvistuu iän myötä. Viidesluokkalaiset piirsivät 

luonnosta paljon pensaita, kukkia ja puita. Toiveena olivat myös marja-aitaus ja metsä, 

jossa voi leikkiä. (Liite 8.) Lisäksi piirroksissa oli paljon unelmia, kuten vuoristorata, peli-

halli ja Hartwall Arena, mitkä ovat epärealistisia toteuttaa koulujen pihoilla. 

 

TAULUKKO 7. Kuudesluokkalaisten piirtämät asiat teemoittain liikkumaan kannustavasta 

koulupihasta 

pelialue 26 Luonto 30 Vauhti 44 

miniareena, jossa koripallo- 

ja jalkapalloviivat 3 

jalkapallokenttä 10 

jalkapallominiareena 10 

sählyareena 2 

jalkapallokenttä, jossa kaksi 

isoa maalia ja neljä pie-

nempää sivuilla 1 

nurmikko 5 

paljon nurmikkoa 8 

puu 2 

pensas 5 

kukka 4 

aurinko 4 

metsä pihan rajana 1 

mäkeen tehty liukumäki 1 

keinu 27 

hämähäkkikeinu 4 

rengaskeinu 7 

linnunpesäkiikku 1 

heijari 1 

pomppulauta 2 

hyrrä 1 

liukumäki 1 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 7. Jatkoa sivulta 42 

Roikkuminen/ kiipeily/ rimpuilu 20 Alue 31 Muut 3 

rekkitangot 1 

kiipeilyseinä 2 

käsikiipeilyteline 1 

kiipeilykatos 1 

rimpuiluteline 8 

rimpuiluteline, jossa on 2 liukumäkeä, 

riippusilta ja kiipeilyseinä ja -naru 1 

rimpuiluteline, jossa 2 tasoa, joiden välis-

sä on tunneli ja kävelysilta. Alas pääsee 

liukumäkeä pitkin ja ylös köydellä 1 

2-osainen rimpuiluteline, jonka välillä 

putki. Liukumäki ja kiipeilyseinä 1 

rimpuiluteline, jossa kiipeilyseinäx2, liu-

kumäki ja portaat 1 

linnake, josta lähtee kierreliukumäki ja 

portaat 1 

Katos, jossa kaksi keinua 1 

hiekkalaatikko 5 

+ välineet 2 

penkki 1 

asfalttipolku 2 

hiekka polku 1 

ruudukko 6 

penkki 5 

rajattu hiekkakenttä 1 

puuropata 3 

pyöräteline 2 

”curlingkehä” 1 

yleisurheilupaikka, jossa 

on korkeushyppypatja ja 

kuulantyöntö 1 

aallokko 2 

roskis 1 

 

 

Kuudesluokkalaisten piirustuksia oli 24 ja piirrettyjä asioita 154. Teemoiksi nousivat vauh-

ti, rimpuilu, alueet, pelialueet, luonto ja muut (Taulukko 7). Alakoulun vanhimmat toivovat 

koulun pihalta runsaasti erilaisia kiikkumisen, roikkumisen, kiipeilemisen ja rimpuilun 

mahdollisuuksia. Myös pelaamisen mahdollisuuksia tulee olla runsaasti. Pelipaikoiksi pe-

liareenat koettiin käytännöllisiksi: ne mahdollistavat jalkapallon, koripallon ja sählyn pe-

laamisen. Tärkeää on, että välitunnilla on mahdollista pelata yhtäaikaisesti useita eri pelejä, 

pihalla soisi olevan useampi pelialue. Varmaan muun muassa sen vuoksi kuudesluokka-

laisten koulujen pihat oli piirretty laajoiksi, reilusti isommiksi kuin pienempien oppilaiden 

pihat. Iän myötä lapsi kaipaa enemmän liikkumistilaa. Kuudesluokkalaiset kiinnittivät pal-

jon huomiota turvallisuuteen ja mukavuuteen. Rimpuilutelineissä oli turvakaiteita ja – 

verkkoja, kiikkujen alla oli kumirouhetta. Pihalla tulee olla nurmikkoa, jossa on polkuja. 

Myös yleisurheilupaikkoja ja curlingpeliä kaivattiin. (Liite 9.) 

6.2 Liikkumiseen kannustava koulupiha  

Aineiston pelkistämisen perusteella tiedämme, mitä aineistossa on sanottu. Nyt aineiston 

moninaisuudesta ja hajanaisuudesta pyritään saamaan esiin lasten piirtämien merkitysten 

muodostamia kokonaisuuksia. Aineiston perusteella voidaan sanoa, että lapsilla on paljon 

näkemyksiä koulun pihasta. Liikkumaan kannustavassa koulun pihassa on tunnistettavissa 

erilaisia ulottuvuuksia, jotka voidaan jakaa fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja 
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psyykkiseen ympäristöön. Pieni osa aineostosta liittyy myös autoiluun ja liikenteeseen, 

mutta niitä en käsittele tutkimuksessani asian epärealistisuuden vuoksi.  

Koulupihan fyysinen ympäristö antaa puitteet erilaisille toiminnoille. Lasten suunnittele-

mat koulupihat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia erilaisille leikeille, peleille, seikkaluille, 

rymistelylle, oleskelulle, rauhoittumiselle ja puutarhan hoitamiselle. Pihalla on mahdolli-

suus toimia yhdessä tai yksin, kehittää taitoja, hakeutua rauhaan ja pitää yllä sosiaalisia 

suhteita. Pihaa voi hyödyntää myös eri aineiden oppimisympäristönä. Aula (2008, 68) ko-

rostaa, että fyysinen ympäristö on lapsille hyvän ja turvallisen elämän kulmakivi, koska 

lapsi elää ja kokee kaikin aistein. Toisin sanoen turvallinen, viihtyisä ja terveellinen ympä-

ristö on lapsen ja lapsuuden arvostamista. 

Fyysinen ympäristö jakaantuu rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Lasten piirustuksissa 

luontoa kuvataan erilaisia luonnosta löytyvinä asioita, joita olivat ruohikko, kuuset, lehti-

puut, kasvimaa, polut, kukkamaa, marja-aitaus, pensaat, aurinko, pilvet, suihkulähde ja 

puro. Metsää on hyödynnetty myös koulupihan rajana. Lisäksi piirustuksissa oli myös yh-

distelty rakennettua ympäristöä ja luontoa siten, että puissa oli kiikkumisen ja kiipeilyn 

mahdollisuuksia. Lisäksi pihan maastomuutokseen on integroitu liukumäki. Luonto koet-

tiin erittäin merkittävänä ulottuvuutena kaikissa ikäluokissa, ja erityisen tärkeäksi sen ko-

kivat kolmos-, viides- ja kuudesluokkalaiset. Luonnonympäristön valitseminen piirustus-

kohteeksi kertoo lasten luontosuhteen tärkeydestä. Luonnonympäristö on rikkain tarjoumi-

en kokonaisuus, koska luonto tarjoaa alati uusia mahdollisuuksia toimintaan (Kyttä & Ho-

relli 2002, 16–17). Luonnonläheinen piha on paitsi miellyttävä, myös sosiaalista toimintaa 

lisäävä (Koskinen 2003, 44). Vastaava sympaattinen havainto saatiin myös Keravalla, mis-

sä koulupihan kunnostamisesta huolimatta lapset kokivat lähimetsän edelleen tärkeäksi 

liikuntapaikaksi (Fogelholm 2008, 68–71). 

Lasten mielestä hyvällä koulupihalla on runsaasti rakennetun ympäristön elementtejä. Ai-

neistosta poimittuja rakennetun ympäristön elementtejä ovat linnakkeet, tornit, sillat, rim-

puilutelineet, -seinät ja -verkot, käsikiipeilyteline, rekit, voimistelurenkaat, liukumäet, hyr-

rät, miniareenat, skeitti- ja scoottirampit, penkit, pöydät, tikkaat sekä erilaiset majat ja kii-

kut. Lasten mielestä koulupiha, joka kannustaa liikkumaan, sisältää erityisesti paikkoja, 

joissa voi kiipeillä, roikkua ja rimpuilla. Aineiston mukaan tarve rimpuilla ei katso lasten 

ikää: niitä toivoivat kaikki luokat. Myös vauhtia tuottavat kiikkumisen ja laskemisen mah-

dollisuudet koettiin joka ikäluokassa olennaisena osana liikuttavaa koulupihaa. Huomatta-
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vaa sen sijaan oli, että tasapainoilun tarve hieman väheni iän myötä. Trampoliini, scootta-

us- ja skeittirampit ja aallokko esiintyivät yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta pitkälti 

vain kakkos- ja kolmosluokkalaisten piirustuksissa. Lasten piirustuksissa on nostettu samo-

ja asioita kuin Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuksessa (2007), jossa lapsille mielui-

simpia liikuntapaikkoja olivat erilaiset ulkoleikkivälinealueet, kiipeily- ja seikkailuradat 

sekä monitoimiareenat, jotka tarjoavat monipuolisia, helposti muunneltavia liikuntamah-

dollisuuksia. Myös lajien lajiliikuntapaikat löytävät listalta. 

Pelit, pelikentät ja pelaamisen mahdollisuus toistuivat piirustuksissa runsaasti varsinkin 

kakkosluokkalaisilla sekä alakoulun vanhimmilla oppilailla. Sen sijaan ykkösluokkalaiset 

eivät pelikenttiä juuri piirtäneet. Perinteisistä palloilulajeista suosituin oli jalkapallo, mutta 

myös muut perinteiset pallopelit kori-, lento- ja pesäpallo sekä salibandy ja jääkiekko mai-

nittiin. Myös minigolf- ja frisbeegolfkenttää toivottiin. Aineiston perusteella ei voi sanoa 

kumpi on parempi; avoin pelialue vai monitoimiareena, sillä kumpaakin toivottiin runsaas-

ti. Olennaisinta oli se, kentillä on mahdollista pelata useita eri pelejä sekä se, että kenttiä 

jäädytetään talvella. Pelialueiden lisäksi koripallokoreja ja maaleja oli pihalla myös yksit-

täin, mitkä mahdollistavat pienpelit, maalinteko- ja maalivahtiharjoitukset sekä korien heit-

telyn. Jalkapallokentissä korostui se, että isolla kentällä oli monta maalia, mikä mahdollis-

taa monet yhtäaikaiset pelit. Ilmiö on tuttu Kirkkomännikön koululta. Aineiston perusteella 

lapset kokevat, että pinnoista nurmi houkuttelee liikkumaan kaikista eniten. Yhteenvetona 

rakennetun ympäristön elementeistä voidaan sanoa, että liikuttava piha sisältää paljon väli-

neitä, jotka kehittävät kokonaisvaltaisesti oppilaiden kunto- ja liikehallintakykyjä, kuten 

kestävyyttä, nopeutta, liikkuvuutta, voimaa, tasapainoa ja motorista taitavuutta.  

Koulupiha tarjoaa lapsille mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan. Juuri toiminnan kautta 

lapsi rakentaa suhdetta rakennettuun ympäristöön. Kytän ja Horellin (2002) mukaan ympä-

ristön ominaisuudet ovat yhtä kuin tarjoumia toimintaan. Esimerkkejä lähiympäristön tar-

joumista ovat erilaiset pinnat, esineet, paikat, materiaalit ja rakenteet. Maaston sileät pinnat 

mahdollistavat pyöräilemisen, juoksemisen, narun tai ruutujen hyppimisen, pyörimisen, 

esineiden työntämisen, hiihtämisen ja pelaamisen. Sileillä rinteillä voi laskea mäkeä erilai-

silla välineillä. Irralliset esineet ja luontoelementit tarjoavat mahdollisuuksia heitellä pal-

loa, kaivaa maata, rakentaa ja leikkiä kasveilla. Kiinteät esineet kannustavat hyppimään ja 

taipuisat esineet keinumaan ja roikkumaan. Kiipeilypaikoissa voi myös tasapainoilla ja 

katsella maisemia, suojaisissa paikoissa voi leikkiä piilosta, olla rauhassa tai suojassa. 

Muovattavien materiaalien avulla lapsi voi leikkiä hiekalla, muovailla savesta sekä raken-
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nella lumilinnoja, lumiukkoja ja veistoksia. Läpinäkyvien rakenteiden läpi voi katsoa ulos, 

läpi ja vakoilla. (Kyttä & Horelli 2002, 17.) 

Ympäristöä voidaan tarkastella myös sosiaalisena paikkana, jossa ihmisten on mahdollista 

toimia yksin ja yhdessä (Forsman & Piironen 2008, 86). Lasten piirtämillä pihoilla on pal-

jon mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle. Aineistosta poimittuja sosiaalisen ulot-

tuvuuden elementtejä ovat myös pelivuorot, -alueet ja -välineet. Sovitut pelivuorot ja -

alueet sekä riittävä määrä välineitä takaavat sen, että kaikki pääsevät tasapuolisesti leikki-

mään ja pelaamaan. Näin vältetään jonotus, kilpailu tai mahdolliset riidat pelialueen tai 

välineiden käytöstä. Sosiaalisena ulottuvuutena voidaan nähdä myös lipputanko ja Suomen 

lippu, mitkä toistuivat useassa piirustuksessa. Lipputanko, jossa liehuu Suomen lippu, on 

isänmaallinen ja juhlallinen. Kokoonnutaanhan kouluissa lipputangon ympärille, mikä luo 

yhteisöllisyyden ja arvokkaan hetken tuntua. Yrjönkosken (1987, 77) mukaan lippu on 

valtiollisen itsenäisyyden vertauskuva. Lisäksi lippu viestii kansallista identiteettiä, samais-

tumista omaan itsenäiseen maahan. Lippua, kansallislaulua ja liputuspäiviä on aina kunni-

oitettava. Yrjönkoski (1987, 84) jatkaa, että sosiaaliset ympäristötekijät säätelevät ihmisten 

toimintamahdollisuuksia aivan kuten fyysinen ympäristö. Kuuluminen sosiaaliseen ympä-

ristöön on ihmiselle tärkeää. Vuorovaikutuksessa ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan. 

Voidaan olettaa, että lasten piirtämillä pihoilla on myös psyykkisiä ulottuvuuksia, mutta 

niitä on vaikea piirustuksista havainnoida, koska se on jokaiselle ihmiselle ympäristö yksi-

löllinen. Yrjönkosken (1987, 84) mukaan psyykkisellä ympäristöllä tarkoitetaan ympäris-

töä sellaisena kuin sen itse koemme. Se myös vaikuttaa meihin, kuten käyttäytymiseen, eri 

tavoin. Jokainen näkee ympäristössään myös sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei voi näh-

dä. Niitä ovat esimerkiksi muistot. 

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että lasten mielestä piha kannustaa liikkumaan, mikäli 

se on värikäs ja raikas, mikä taataan puhtailla, kylläisillä, raikkailla ja voimakkailla väreil-

lä. Värejä on välineissä, pihan pinnassa, luonnossa ja koulun seinissä. Värit lisäävät viihty-

vyyttä ja korostavat yksityiskohtia esimerkiksi kiipeilyseinän otteissa ja kiikuissa. Grön-

holmin ym. (1977, 70) mukaan värit vaikuttavat oleellisesti siihen, miten viihdymme ym-

päristömme. Värien tehtäviä ovat lisätä viihtyvyyttä, varoittaa, suojata, tiedottaa, herättää 

huomiota ja symboloida. Myös lasten piirustuksissa värejä oli käytetty eri tehtävissä. Esi-

merkiksi pitkissä liukumäissä oli varoittavat liikennevalot ja symboliikkaa Suomen lipusta. 

Värien ohella myös aurinko luo pihalle iloista tunnelmaa. On huomioitava asia, että ympä-
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ristöstä saamamme elämykset ovat erilaisia aurinkoisella säällä kuin sadesäällä (Grönholm 

ym. 1977, 70). Koulupihoilla on mahdollisuus leikkiä myös sadesäällä. Sen takaavat ka-

tokset, erilaiset linnakkeet ja pihan pintamateriaali. 

Liikuttava koulun piha on ennen kaikkea turvallinen, mikä korostui eritoten vanhempien 

oppilaiden kuvissa. Mitä korkeampia ja monipuolisempia välineitä lapset suunnittelivat, 

sitä enemmän he ottivat huomioon turvallisuuden. Esimerkiksi rimpuilutelineissä turvalli-

suus taataan verkoilla, tukikaiteilla ja pehmeillä patjoilla. Turvallisuuden merkitystä ei 

voine tarpeeksi korostaa. Turvalliset olosuhteet antavat rohkeutta toimia, liikkua ja kokeilla 

sekä haastaa ja kehittää omia taitoja esimerkiksi kiipeilyssä, rekkitangoilla, voimisteluren-

kaissa ja tasapainoa vaativissa välineissä. 

Piirtämisen ohjeena oli, että paperille voi joko piirtää yksittäisiä, liikkumaan kannustavia 

asioita tai suunnitella koko pihan kokonaisuuden. Töissä, joissa oli pelkästään yksittäisiä 

välineitä, piirustuksissa toistuivat pelikentät, rimpuilutelineet ja erilaiset kiikut. Lapset, 

jotka suunnittelivat paperille koko koulun pihan, yhtäläistä piirustuksissa oli se, että pihan 

elementit sijoitettiin tarkasti suhteessa toisiinsa. Mitään elementti ei ollut liian lähelle toi-

sia, vaan pihalle, varsinkin keskelle pihaa, jätettiin tilan tuntua. Isolle pihalle on tilaa kaik-

kien lasten leikeille ja peleille. Kytän ja Horelli (2002, 16–17) korostavat, että avoin tilakin 

voi olla täynnä houkutuksia. Se voi suorastaan pakottaa juoksemaan ja keksimään erilaisia 

leikkejä. 

6.3 Tyrnäväläisiä lapsia liikuttavat koulujen pihat 

Tässä luvussa aineistosta nousseet merkityskokonaisuudet tuodaan yhteen ja vastaan ky-

symyksiin, miten Kirkkomännikön koulun pihaa tulisi kunnostaa, että se liikuttaisi varsin-

kin alakoulun nuorimpia lapsia ja millaiseksi Matintienkoulun piha tulisi suunnitella, että 

se liikuttaisi erityisesti 3-6 -luokkalaisia lapsia? Tuloksissa otan huomioon sen, että koulun 

pihat toimivat kaikkien kuntalaisten lähiliikuntapaikkana. 

Vaikka tutkimuksen kohderyhmän ikähaitari on noin kuusi vuotta, löytyy koulujen pihois-

sa paljon yhtäläisyyksiä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että lapsilla on paljon 

näkemyksiä koulun pihasta. Yhteistä lasten piirtämille pihoille olivat runsas tarjoumien 

määrä, pihan luonnonläheisyys ja värikkyys. Lapset huomioivat pihasuunnitelmissaan 

myös vuodenaikojen vaihtelut ja turvallisuuden. Lasten piirustukset kuvastavat Kytän 
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(2008; 2004; 2003) nimeämistä ympäristötyypeistä eniten lapsiystävällisintä melukylää, 

missä ympäristö houkuttelee lasta liikkumaan ulkona eri tavoin ja vahvistaa uusien toimin-

tamahdollisuuksien löytymistä (Kyttä 2008; 2004; 2003). Eri-ikäisten lasten piirustuksista 

oli myös eroavaisuuksia ja niitä käsittelen enemmän luvun lopussa. 

Koulujen pihoilla tulee olla riittävästi tarjoumia, jolloin välitunneilla riittää tekemistä, väl-

tetään jonotus sekä mahdolliset riidat välineistä. Tarjoumia voi hyödyntää myös eri ainei-

den oppimisympäristönä. Koulunpihojen tulee liikuttaa lapsia kaikkina vuodenaikoina, ja 

siksi välineiden tulee olla monikäyttöisiä. Monikäyttöisyydellä tarkoitan esimerkiksi peli-

alueen jäädyttämistä, latu-urien ja luistelubaanojen tekemistä ja mäen laskun mahdollista-

mista. Koulupiha tulisi myös liikuttaa kaikilla säillä. Välineiden tulee olla turvallisia, sa-

toipa sitten vettä, räntää tai lunta. Vaihtelevissa säissä myös pihan pinta korostuu: on syytä 

harkita pihan pinnaksi sellainen, joka kestää kovan kulutuksen eikä ole herkkä säälle tai 

vuodenajoille. Koulupihojen suunnittelussa tulee huomioida myös tila. Grönholmin (2004, 

330–331) mukaan koulupihan ei tarvitse olla valmiiksi rakennettu, vaan sen tulee antaa 

tilaa lapsen omaan luovaan liikkumiseen ja itsensä toteuttamiseen.  

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että luonnonläheiset pihat ovat lapsille kaikista mie-

luisimpia. Luonto esiintyi lähes joka piirustuksessa. Piirustusten perusteella lasten luon-

tosuhdetta voidaan kuvata vahvaksi. Luonnonmaastot ovat monimuotoisia ympäristöjä, 

joissa mahdollistuvat uuden löytäminen ja keksiminen (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 

56). Aineiston perusteella voidaan sanoa, että pihojen olemassa oleva kasvillisuus tulisi 

säilyttää. Kirkkomännikön pihan laitamilla olevat isot vanhat puut antavat loistavat puitteet 

monille leikeille, ja ne ovatkin kovassa käytössä välitunneilla. Myös Matintiellä oleva kas-

villisuus kannattaa säilyttää. Luonnonläheisyyden puolesta puhuu myös nurmikkoalueet. 

Asfalttipinta voi tehdä ympäristöstä liian yksipuolisen (Kyttä 2003). Lapsen suhdetta kou-

luympäristöön voi vahvistaa esimerkiksi istuttamalla pihaan lasten kanssa lisää uusia puita 

ja pensaita. Miksei jokaisella luokalla voisi olla pihassa oma nimikkopuu? Puun istuttami-

sesta ja kasvattamisesta jää varmasti hyviä muistoja, mikä laajentaa myös pihan psyykkistä 

ulottuvuutta. Olisi hyvä, jos lapset voisivat osallistua aktiivisemmin pihan suunnitteluun ja 

hoitoon: miten onnistuisi vaikkapa kasvi- tai kukkamaan tekeminen?  

Tutkimuksen mukaan koulupihojen suunnittelussa kannattaa ehdottomasti hyödyntää jo 

tarjolla olevia mahdollisuuksia, joita koulujen ympäristössä on runsaasti. Matinmäki mah-

dollistaa talvella mäen laskemisen ja hiihtomaan tekemisen, mikä palvelisi myös liikunta-
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tunteja. Aineistosta nousi vahvasti esille liikunnan eri lajit ja muodot, ja siksi koulujen lä-

hellä olevaa urheilukenttää, frisbeerataa, tenniskenttiä ja kaukaloita tulisi ehdottomasti 

hyödyntää välitunneilla. Yksi vaihtoehto olisi, että koulupäivän aikana olisi pidempi väli-

tunti, jonka aikana olisi mahdollisuus käyttää urheilualueen mahdollisuuksia ja sen vä-

lineistöä. Koulupäivän rakenteella on vaikutusta fyysisen aktiivisuuden määrään koulupäi-

vän aikana (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008, 36–37). Toisin sanoen 

lapset voisivat tehdä koulupäivän aikana asioita, joita ei voi vapaa-ajalla tehdä, elleivät 

oppilaat omista välineitä tai avaimia välinevarastoihin. Esimerkiksi korkeushypyn, keihään 

heittämisen ja kuulan työntämisen harjoittelussa korostuvat välineet, joita harva omistaa, 

ellei harrasta lajia aktiivisesti. Talvisin alueella olisi mahdollisuus hiihtää, luistella ja pela-

ta kaukaloissa. Pitkällä välitunnilla voi myös järjestää pienimuotia turnauksia, luokkien 

välisiä pelejä ja kilpailuja. Tämän toteutuminen vaatisi koulujen henkilökunnalta hyvää 

suunnittelua, valvontaa, sitoutumista ja selkeitä sääntöjä. Jos koulujen läheisyydessä olevia 

valmiita mahdollisuuksia ei hyödynnetä koulun arjessa, tilanne muistuttaa liikkumismah-

dollisuuksiltaan akvaariomallia (ks. Kyttä 2003), joka tarjoaa runsaasti houkuttelevia mah-

dollisuuksia, mutta ei anna vapauksia liikkua. Lapsi ikään kuin katselee ympäristöä ikku-

nan takaa tietäen, että sieltä löytyy kaikenlaisia liikkumiseen motivoivia tarjoumia, mutta 

hän ei pääse niihin käsiksi. 

Kirkkomännikön koulun ja Matintien koulun pihoissa on paljon yhtäläisyyksiä. Koulupiho-

jen suunnittelussa on kuitenkin tärkeää huomioida se, että kouluihin tulee eri-ikäisiä lapsia. 

Koska pihan tarjoumien tulee tukea lapsen ikää ja kehityskautta vastaavaa liikuntaa, tulee 

koulujen pihoista tehdä joiltain osin erilaiset. Myös tutkimuksen aineiston perusteella voi-

daan sanoa, että eri-ikäisillä lapsilla on erilaisia näkemyksiä siitä, millainen on liikuttava 

koulun piha. 

Tutkimuksen perusteella Kirkkomännikön koulun pihan tulisi tukea enemmän vapaan lei-

kin mahdollisuutta. Leikkiä tukevat erityisesti luonnon tarjoamat elementit ja rakennetuista 

ulottuvuuksista rimpuilutelineet, erilaiset kiikut ja liukumäet. Tavallisten kiikkujen lisäksi 

pihalla tuli olla hämähäkinseitti-, linnunpesä- ja rengaskiikku, jotka mahdollistavat kiik-

kumisen eri tavoin ja erikokoisissa ryhmissä. Myös tasapainoilun mahdollisuuksia on hyvä 

olla. Pelaamisen mahdollisuuksia tulee olla runsaasti, sillä kakkosluokkalaiset kaipaavat 

selkeästi jo paljon pelaamista – enemmän kuin nykyinen piha tarjoaa. Jalkapallon ohella 

välitunneilla halutaan pelata myös koripalloa, lentopalloa ja salibandya. Yksi vaihtoehto 

olisi asentaa nykyisen pelikentän tilalle tekonurmi tai kumirouhekenttä, jossa voisi olla 
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rajoja perinteisten pallopelien lisäksi eri leikeille, kuten toivotuille muuripadalle, ruutu-

hyppelylle ja juoksuradoille. Tulee myös muistaa, että ilman suuria muutoksia ja kustan-

nuksia kouluissa voidaan saada paljon liikettä aikaiseksi. Asanti (2013, 631) vinkkaa, että 

esimerkiksi oppilaiden itse suunnittelemat ja toteuttamat pihamaalaukset ja palloseinät 

voivat innostaa liikkumaan. Myös pienet kaukalot mahdollistavat esimerkiksi koulun sisäi-

set turnaukset. 

Tutkimuksen perusteella Matintien koululla soisi näkevän monipuolisesti mahdollisuuksia 

eri pallopeleille. Toivottavaa on, että pihalla olisi mahdollisuus pelata yhtäaikaisesti useita 

eri pelejä. Se onnistuu hyvin monitoimiareenalla, jonka päädyissä ovat maalit ja korit, mi-

kä mahdollistaisi ainakin koripallon, sählyn, käsi- ja jalkapallon pelaamisen. Jonottamisen 

välttämiseksi monitoimiareenoita tulisi olla enemmän kuin yksi. Pihalla olisi hyvä olla 

mahdollisuus pelata pienpelejä, kuten katukorista. Hyvän pelipaikan pinta on tekonurmi tai 

kumirouhe. On huomioitavan arvoista, että Kuulammen koululla asfalttipohjainen moni-

toimiareena ei ole läheskään niin kovassa käytössä kuin areena, jonka pinta on tekonurmea. 

Koskinen (2003, 44) alleviivaa, että koulun pihan laatu vaikuttaa oppilaiden toiminnan 

määrään ja laatuun. 

Mikäli koulun pihalle tulisi pelikenttien lisäksi muutakin aluetta tekonurmella, siinä voisi 

olla rajoja muillekin leikeille aivan kuten Kirkkomännikön ehdotuksessa. Pihalla olisi hyvä 

olla asfaltoitu alue, joka mahdollistaa liiduilla piirtämisen, korien heittelemisen ja katuko-

riksen pelaamisen. Muuten pihan pinnan tulisi olla nurmikkoa. Samoin kuin Kirkkomänni-

kön koululla, myös Matintien koulun pihalla tulisi olla samoja hämähäkki-, linnunpesä- ja 

rengaskiikkuja sekä ja monitasoinen rimpuiluteline, jossa on mahdollisuus roikkua, kiipeil-

lä ja rimpuilla monipuolisesti. Lasten mielestä toiminnot mahdollistavat rekkitangot, voi-

mistelurenkaat, kiipeilyseinät, -katos ja - verkot, pyörivä kiipeilyseinä ja käsikiipeilyteline. 

Rimpuilutelineissä tulisi olla myös eri tasoja ja siltoja. Kooltaan välineiden tulisi olla kui-

tenkin isompia kuin Kirkkomännikön koululla, koska välineiden tulee vastata oppilaiden 

kehitys- ja taitotasoa. Rimpuilutelineiden monipuolisuus tuli esille varsinkin neljäs-, vii-

des- ja kuudesluokkalaisten piirustuksissa. 

Koulun yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tuntua voi vahvistaa kesäteatterilavan tyyli-

sellä lavalla, jonka ympärillä voisi viettää pienimuotoisia koulun juhlia tai esityksiä. Lavan 

ympärille voi kokoontua myös aamunavauksiin, laulamaan tai pitämään palkintojakotilai-

suuksia. Hyvä ympäristö lisää sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä (Kyttä & Horelli 2002, 14–
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15; Horelli & Kyttä 2001, 28). Lipputanko koulun pihalla on ehdoton. Lasten toivoman 

lentopallokentän voisi korvata hiekkalentopallokentällä. Mikäli urheilukentän hiekkalento-

pallokenttä jää koulurakennuksen alle, voisi koulun pihalle suunnitella uuden beacvolley 

kentän, mikä on myös suosittu harrastus monille aikuisille ja palvelisi näin kaikkia kunta-

laisia. Koska koulupiha on myös lähiliikuntapaikka ja sen tulisi kannustaa kaikkia kunta-

laisia liikkumaan turvallisesti, voisiko koulun pihalla suunnitella kaikenikäisille ja -

kuntoisille sopivaa ulkoilukuntoilupaikkaa tai kuntoilupuistoa? Pihan suunnittelussa on 

tärkeää huomioida kaikki käyttäjät, koska lähiliikuntapaikat ovat yksi vastaus liikunnalli-

sen polarisaation ehkäisemiseen. 
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7 POHDINTA 

 

Tässä luvussa arvioin tekemiäni valintoja tutkimusprosessin aikana. Kerron myös haasteis-

ta, joihin olen tutkimusprosessissa törmännyt ja pohdin kriittisesti tutkimuksen luottavuutta 

ja etiikkaa. Tutkimuksen lopuksi kokoan tulokset, teen yhteenvedon ja kerron tutkimuksen 

hyödynnettävyydestä. Päätelmiä tehdessä olen pyrkinyt vapauttamaan itseni aineistolähtöi-

syyden asettamista rajoista ja tarkastelemaan saatuja tuloksia tutkimuksen kannalta merki-

tyksellisestä näkökulmasta. Vertaan tuloksia muihin tutkimuksiin ja teen yleistettäviä joh-

topäätöksiä. Raportoinnissa näkyy myös oma henkilökohtainen ymmärrykseni ja keskuste-

lu kirjallisuuden kanssa. (Laine 2010, 44.) 

7.1 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Tutkimuksen raportointi antaa kuvan toteutuneesta tutkimusprosessista ja lukijalle muo-

dostuu millaisten lähtökohtien, vaiheiden ja ratkaisujen pohjalta lopputuloksiin on päädyt-

ty. Fenomenologisessa tutkimuksessa raportoinnissa on tärkeää tehdä näkyväksi matka, 

jossa tutkijan esiymmärrys asteittain jäsentyy kohteen, aineiston ja tutkijan vuorovaikutuk-

sessa. (Huhtinen ym. 1994, 166–167, 174.) Raportoinnissa olen pyrkinyt läpivalaisten ker-

tomaan kaikista yksityiskohdista tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämäl-

lä tavalla. Tutkimuksen luetettavuuden perustana on tiedeyhteisön tunnustamia toimintata-

pojen noudattaminen: rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus kaikissa tutkimustyön vaiheissa 

(mm. Tuomi & Sarajärvi 2012, 132–133). Raportoinnin tavoitteena ovat myös johdonmu-

kaisuus ja toistettavuus.  

Tutkimus perustuu osallistujien vapaaehtoisuuteen. Ennen tutkimukseen osallistumista 

lapsilta ja heidän vanhemmiltaan pyydettiin luvat piirustuksen käyttöön ja mahdolliseen 

haastatteluun (Liite 1). Osallistujat olivat tietoisia töiden hyödynnettävyydestä. Tietoa tut-

kimuksesta ja hankkeen etenemisestä annettiin sekä suullisesti että kirjallisesti. Tutkittavi-

en suojaan kuuluu tieto tutkimuksen tavoitteista, vapaaehtoinen suostumus ja tutkimustie-

tojen luottamuksellisuus (Tuomi & Sarajärvi 2009, 128–129). Kuvien piirtäjät säilyttävät 

tutkimuksessa anonymiteettinsä. Se taataan sillä, että tutkimuksessa ei mainita oppilaiden 

nimiä eikä luokkien tunnuksia. Piirustuksissa, joihin oppilas oli kirjoittanut nimensä piirus-

tuksen etupuolelle, rajattiin kuvankäsittelyohjelmalla pois. Myös tutkimusaineistoa käsitel-
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lään huolellisesti. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että olen itse tehnyt tutkimusluvat, 

hankkinut aineiston ja analysoinut sen. 

Tutkimuksessa lapsia pyydettiin piirtämään koulun pihasta, millä he mieluiten liikkuisivat. 

Tutkimuksen aineisto oli 125 piirustusta. Piirtäminen soveltui hyvin 7-12 -vuotiaiden las-

ten mielipiteen ilmaisemiseen. Piirrokset olivat pääosin selkeitä ja niitä ymmärsi katsele-

malla. Näkemäni mukaan lapset olivat motivoituneita suunnittelemaan koulupihaa ja he 

kertoivat mielipiteensä mielellään piirtäen.  

Niin kuin kaikissa tutkimusmenetelmissä, on tässäkin menetelmässä riskinsä. Kaikille lap-

sille mielipiteen ilmaiseminen visuaalisesti ei ole luonnollisin väline. Hakkolan yms. 

(1991) mukaan ilmaisultaan epävarma lapsi saattaa katsoa mallia muilta. Lapset myös saat-

tavat piirtää sisällöllisesti köyhempiä kuvia kuin mihin heillä on mahdollisuus. (Hakkolan 

yms. 1991, 22.) Vaihtoehtoisesti samojen asioiden piirtäminen voidaan nähdä osoituksena 

ystävyydestä (Roos 2015, 103). Salmisen (1988) mukaan noin kymmenen vuoden ikäinen 

lapsi alkaa tajuta, että kuvan on tultava ymmärretyksi ilman selityksiä ja lapsi tulee kriitti-

semmäksi. Jos lapsi kokee, ettei hän pysty tekemään todentuntuisia kuvia, hän saattaa luo-

vuttaa tai turvautua liioitteluun (Salminen 1988, 61–62.) Väitöskirjassaan lasten piirustuk-

sia analysoinut Roos (2015) muistuttaakin, että lopputulos, joka muodostuu paperille, ei 

ole koko totuus, vaan piirroksia tulkittaessa tulee huomioida prosessiin vaikuttaneet eri 

tekijät (Roos 2015, 42). Lisäksi erilaiset välineet ja materiaalit vaikuttavat prosessiin ja 

lopputulokseen. Heikentävästi ne vaikuttavat, mikäli lapsella ei ole taitoja käyttää välinei-

tä. Tutkimuksessa lapsen ilmaisemisen esteitä pyrittiin minimoimaan tarjoamalla vaihtoeh-

toja. Oppilaat saivat valita itselleen mieluisat värit ja paperin. Myös kuvan sisällöstä, ku-

vausperspektiivistä ja ajankäytöstä sai kukin oppilas päättää itse. Ratkaisuilla pyrittiin ta-

kaamaan piirtämisen mielekkyys. 

Kun lasten tekemiä kuvia tulkitaan, on tunnettava tilanne, jossa ne ovat syntyneet (Hakkola 

ym. 1991, 17). Aineiston hankintaa ja luotettavuutta olen pohtinut enemmän luvussa 5.4: 

Kohderyhmän työskentely tunnilla. Yleisesti voi sanoa, että tutkimus noudatti pitkälti fe-

nomenologis-hermeneuttista tulkintaa: Mitä enemmän yksittäisiä piirustuksia tulkitsi, sitä 

enemmän ymmärrys kokonaisuudesta kasvoi. Piirroksista nousi joka kerta jotain uutta. 

Koska hermeneuttinen kehä on sulkeutumaton, ei tulkintaprosessilla ole päätepistettä. Siksi 

tutkijan on vaikea rajata, mihin tulkitsemisensa päättää. 
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Olennaista aineiston keruussa oli, kuten osallisuudessakin, aikuisen läsnä oleva ja välitön 

kohtaaminen lasten kanssa. Tutkijan aito kiinnostus lasten töitä ja kokemusmaailmaa koh-

taan on tärkeää. Myös aineistoon suhtaudutaan kunnioituksella ja vakavasti (Lehtovaara 

1995, 81). Lasten ohjeistaminen työhön oli mielestäni tärkein osa tutkimusta, koska se oh-

jasi lasten tekemistä ja vaikutti töiden lopputuloksiin. Tärkeä lähtökohta tutkimuksen on-

nistumiselle oli se, että kaikki tutkimukseen osallistuvat saivat saman ohjeistuksen. Kun 

luokanopettajat kuulivat ohjeistukseni, he osasivat neuvoa työssä eteenpäin tutkimuksen 

kannalta toivotulla tavalla.  Pilottitutkimuksen avulla tutkimukseen sai kohdennettua lapsia 

motivoivan ohjeistuksen. Ohjeistuksen onnistuminen näkyi työn aloittamisessa, tekemisen 

syvyydessä, piirrosten jäljessä, huolellisuudessa ja yksityiskohtaisissa sisällöissä. Työt ovat 

vaatineet lapsilta suunnittelua, pohdintaa, arvioimista ja valintojen tekemistä, ja siksi töissä 

näkyy toivottua prosessimaisuutta. Myös se, että lapset piirsivät heille tutussa ympäristös-

sä, teki työskentelystä mutkatonta. Kenties tieto siitä, että lasten piirroksilla oli laajempaa 

merkitystä, lisäsi lasten motivaatiota tehdä työtä. Roos (2015, 42–43) vahvistaa, että anne-

tut ohjeet vaikuttavat olennaisesti syntyviin kuviin samoin kuin lasten sitoutuneisuus ja 

kiinnostus tehtävää ja piirtämistä kohtaan. 

Aineiston määrä oli vähintäänkin riittävä, sillä samat asiat alkoivat kertautua aineistossa 

(Hirsjärvi 2004, 171). Myös kohderyhmä oli tutkimukseen sopiva. Kohderyhmän valinnas-

sa täyttyi kolme olennaista kriteeriä: tutkittavilla oli suhteellisen samankaltainen koke-

musmaailma, he tiesivät tutkimusongelmasta ja olivat kiinnostuneita tutkimuksesta (Eskola 

ja Suoranta 2008, 63). Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä pienempi aineiston 

määrä, jolloin yksittäiseen piirrokseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Tutkimuksen 

luotettavuutta olisi lisännyt myös piirtämisen havainnointi. Tällöin selville olisi saanut 

esimerkiksi sen, missä järjestyksessä lapset piirsivät asioita. Hakkolan ym. (1991, 17–18) 

arvelevat, että se, missä järjestyksessä asiat on piirretty, on tärkeämpää kuin piirrettyjen 

asioiden kokoerot. Havainnointia puoltaa myös se, että joskus lapsen itsensä antama selitys 

kuvasta muuttaa täysin sen tulkinnan. Myös Ojasen (2001, 24) mukaan piirtäminen on hy-

vä ja lapsille sopiva menetelmä, mutta edellyttää varsinkin pienempien lasten kohdalla 

kuuntelua. Päinvastoin kuin Hakkolan ym. (1991) ajattelevat, Salmisen (1979, 233) mieles-

tä varsinkin pienemmät lapset piirtävät emotionaalisesta perspektiivistä tai arvoperspektii-

vistä, jolloin lapset liioittelevat värin, ääriviivan tai muodon kokoa tai voimakkuutta silloin 

kun asiat liittyvät lasten tärkeisiin asioihin. 
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Lasten piirroksia on käytetty vähän tutkimusten aineistona ja ymmärrän hyvin miksi. 

Vaikka tulkinnassa tulee välttää subjektiivisuutta, sitä ei voi välttää. Tutkijan on tärkeää 

tiedostaa oma esiymmärrys, mikä sisältää muistot ja kokemukset omista kouluajoista ja 

välitunneista, mutta sivuuttaa ne analyysia tehdessä. Haastetta lisäsi se, että kuvaa voi tul-

kita tai sen voi käsittää monella tapaa (Sokolowski 2000, 82–83) varsinkin, kun aikuinen 

tulkitsee itselleen tuntemattomien lapsien piirustuksia. On syytä varmasti kyseenalaistaa, 

onko aikuisen edes mahdollista saavuttaa lapsen ajatusmaailmaa. Lisäksi tulkitseminen oli 

aikaa vievää. Vielä työläämpää, mutta tutkimuksen kannalta todella tärkeää ja olennaista 

tietoa olisi saanut, jos lasten piirtämistä oli kuunnellut enemmän. Tutkimuksessa tiedoste-

taan, mutta ei huomioitu enempää sitä, että jopa samanikäiset lapset voivat piirtää hyvin eri 

tavalla. Se johtuu siitä, että piirtäminen kehittyy vaiheittain (Hakkola yms. 1991, 26–29; 

Salminen 1988, 55–60). Aineiston analysointivaiheessa olisi ollut hyvä, jos tulkitsijoita 

olisi ollut vähintäänkin kaksi, mikä olisi varmasti lisännyt objektiivisuutta ja rikastuttanut 

tulkintaa. Vastaavasti aineistoa olisi voinut rajata vain muutamaan piirustukseen tai tarkas-

tella piirustuksia useammassa ryhmässä. Erilainen aineiston ryhmittely ja pienempi otanta 

olisi kuitenkin saattanut tuottaa erilaiset vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Piirrosten lisäksi haastattelu olisi varmasti tuonut paljon lisää tietoa lasten kokemusmaail-

masta. Kun yhteistyö koulun hanketyöryhmän kanssa alkoi helmikuussa 2014, alkuperäi-

nen suunnitelma oli kerätä 3.-6.-luokkalaisilta lapsilta 60 piirusta ja haastatella muutamaa 

eri-ikäistä lasta. Kun tutkimus laajeni syksyllä 2014 myös nykyisen alakoulun pihan kun-

nostamisen suunnitteluun, tuli tutkimukseen mukaan myös alkuopetuksen oppilaat, mikä 

kasvatti piirustusten määrä runsaasti. Syntyi päätös jättää haastatteluluvat hyödyntämättä ja 

keskittyä yhteen menetelmään. Päätös on tehty tietoisena siitä, että vain yhtä menetelmää 

käyttämällä ei saa niin syvällistä lopputulosta kuin minkä olisi saanut kahta menetelmää 

hyödyntämällä. Kyselemällä piirustuksesta aikuinen voi päästä osalliseksi lasten kuvamaa-

ilmasta (Salminen 1988, 60). Roos (2015) pitää piirroksia ja lasten haastattelua hyvänä 

yhdistelmänä, koska piirrosten merkitysten tuottamista voi jatkaa haastattelussa. Takeita 

kahden menetelmän käyttämistä ei aina ole, sillä haastatteluissa lasten kerronta saattaa ka-

rata kauas aiheesta siinä missä osa lapsista kertoo vain sen, mitä kuvastakin on jo nähtävis-

sä. (2015, 103–105.) Hankitut tutkimusluvat hyödynnettiin, ja tutkimus sai täydennystä, 

kun kurssikaverini Satu Korpelaja ja Maija Junttila tekivät tutkimuksen haastatteluosuudet 

omaan pro gradu -tutkielmaansa. 
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Kirjallisuuden ja tutkimustulosten avulla perehdyin koulupihojen merkityksiin ja mahdolli-

suuksiin, lapsiystävällinen ja liikkumaan kannustavaan ympäristöön sekä lasten osallisuu-

teen. Tutkimuksessa lapsiystävällisen ympäristön osuus ja osallisuuden käsite perustuvat 

kotimaan asiantuntijoiden tutkimustuloksiin ja väitöskirjoihin. Liikkumista koskevassa 

osuudessa on koottu yhteen viimeisin kotimainen ja kansainvälinen tutkimustietoa siitä, 

miten liikkuminen vaikuttaa oppimiseen, mistä esimerkkinä syksyllä 2014 julkaistu Heidi 

Syväojan väitöskirja ja tutkimusartikkelit. Fenomenologian osuus perustuu kansainvälisen 

tutkijoiden (Gallagher 2012; Zahavi 2012; Sokolowski 2000; Carr 1999; Morse 1994) asi-

antuntijuuteen, mitä tukevat kotimaiset alan asiantuntijat. Rohkenin valitsemaan menetel-

mäksi piirtämisen Piia Roosin (2015), Heli Villasen (2014) ja Felice Yuen (2004) esimerk-

kien ansiosta. Teoriaosuus koulupihoista pohjautuu kotimaiseen lähdekirjallisuuteen, koska 

koulupihaan ja välitunteihin liittyvä tutkimus on pitkälle kulttuurisidonnainen asia. Koulu-

pihoja koskevassa lähdekirjallisuudessa on käytetty tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta 

katsottuna iäkkäitä lähteitä tai oppaita. Se johtuu siitä, ettei tuoreempia primäärilähteitä 

aiheesta ole juuri julkaistu. Se kertoo osaltaan myös tutkimuksen tarpeellisuudesta. Poh-

dinnassa tuloksia on vertailtu kansainväliseen tutkimustietoon koulupihoista. 

7.2 Yhteenveto ja päätelmät 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja lisätä ymmärrystä siitä, millainen koulupiha 

kannustaa lapsia liikkumaan. Tutkimuksen tavoitteena oli, että lasten asiantuntijuutta ja 

tutkimuksen tuloksia hyödynnetään uuden koulupihan suunnittelussa ja nykyisen alakoulun 

pihan kunnostamisessa. Tutkimuksessa perehdyttiin myös osallisuuden merkityksiin sekä 

liikuttavan ja lapsiystävällisen koulupihan ulottuvuuksiin. Laineen (2010) mukaan tutki-

mus on onnistunut, mikäli se auttaa meitä näkemään ilmiön aikaisempaa selkeämmin ja 

monipuolisemmin sekä ymmärtämään asiaa paremmin kuin tutkimuksen alussa. (Laine 

2010, 41, 43–44.) Jos tutkimuksen tuloksia vertaa vain Laineen väitteeseen, voidaan huo-

jentuneena päätellä, että tutkimus on onnistunut. Lasten vastaukset sekä yksittäin että ryh-

missä valottivat paljon sitä, millaisella pihalla lapset mieluiten liikkuvat. Tutkimuksessa 

lasten piirrosten avulla syntyi ideoita Tyrnävän kunnan kahden alakoulun pihan kehittämi-

seen: uuden pihan suunnittelemiseen ja nykyisen koulupihan kunnostamiseen. Tuloksista 

kerrotaan tarkemmin luvuissa 6.2 ja 6.3. Lisäksi tutkimus antoi tietoa osallisuuden ja toi-

mivan koulupihan merkityksistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. 
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Lisää liikettä koulupäivään ja – pihoille 

Välitunneilla ja sitä kautta koulun pihalla on valtaisa merkitys lapsen fyysisen toimintaky-

vyn, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen ulottuvuuden kannalta, koska välitun-

nilla vietetään runsaasti aikaa. On tärkeää, että kouluissa tarjotaan paljon erilaisia liikkumi-

sen mahdollisuuksia. On ensisijaisen tärkeää löytää keinot, miten lapset innostuisivat liik-

kumaan. Jos saisimme kaikki Suomen peruskoulun pihat liikkumaan kannustaviksi, sai-

simme kerralla liikkeelle yli puoli miljoonaa lasta. Liikkumiseen kannustava koulun piha 

on tärkeä, ei vain oppilaiden kannalta, vaan kaikkien kuntalaisten. Lähiliikuntapaikan mer-

kitys on ymmärretty kattavasti Suomen lainsäädännössä, hallitusohjelmissa, valtakunnalli-

sissa kampanjoissa ja lähiliikuntapaikkojen rakentamisessa. 

Suomen peruskoulut tarvitsevat liikkumiseen kannustavaa ympäristöä, jotta oppilaiden 

koulupäivään saataisiin lisää liikettä. Koulupäivällä on myös iso merkitys lasten fyysisen 

aktiivisuden kerryttäjänä. Useat tutkimustulokset (esim. Kantomaa ym. 2013b) vahvistavat, 

että liikkumisella on paljon positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. 

Myös liikkumisella ja oppimisella on tutkittu olevan vahva yhteys (mm. Syväoja 2014). On 

perusteltua, että koulujen pihat päivitettäisiin tälle vuosikymmenelle vastaamaan vallalla 

olevaa oppimiskäsitystä. Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuksessa (2007) havaittiin, 

että koulupihan kunnostamisella ja välineistöllä on huomattavia vaikutuksia lasten liikunta-

aktiivisuuteen. Muita positiivisia vaikutuksia olivat koululaisten parantunut keskittyminen 

oppitunneilla ja häiriökäyttäytymisen vähentyminen välitunneilla. Lisäksi liikuntapaikko-

jen monipuolisuus rauhoittivat välituntitoimintaa, kun lasten ei enää tarvinnut kilpailla 

harvoista, ruuhkautuneista liikunta- ja leikkipaikoista. Sotkamossa Liikkumisesta kansa-

laistaito – ohjelman vaikutuksia tutkinut Gråstén (2014) sanoo, että monipuolisen välitun-

titoiminnan lisääminen ja kouluympäristön muokkaaminen fyysistä aktiivisuutta tukevaksi 

innostaa oppilaita liikkumaan. Tutkimuksessa korostettiin, että välituntitoiminnan tulisi 

olla sellaista, johon oppilas voi itse vaikuttaa. 

Tutkimuksessa vahvistui käsitys siitä, että kouluilla on kiistatta keskeinen asema lapsen 

arkipäivän liikuttajana, liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa ja liikkumattomien op-

pilaiden tavoittamisessa, koska koulu tavoittaa kaikki ikäluokat ja sillä on otolliset puitteet 

fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Koulun pihoissa ja välitunneissa on paljon hyödyntä-

mätöntä potentiaalia, joilla voi vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Koulupihaan on 

perusteltua panostaa. Hyvä ympäristö poistaa osallistumisen esteitä ja syrjäytymistä 
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(Forsman & Piironen 2008, 86). Toimiva koulupiha kannustaa oppilasta liikkumaan ja tu-

kee osaltaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja liikunnan tavoitteita oppiaineena. 

Liikuntatunnit eivät yksistään riitä oppiaineen tavoitteisiin pääsemisessä (Asanti 2013; 

Kantomaa ym. 2013; Tammelin ym.2013; Muutosta liikkeelle! 2013; Lasten ja nuorten 

liikunnan asiantuntijaryhmä).  

Välituntien merkitys ymmärretään aiempaa paremmin, ja sitä on huomioitu myös tutki-

muksissa yhä enenevässä määrin. Esimerkiksi valtakunnallisessa lasten liikunta-

aktiivisuuden perusselvityksessä (Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, Pehkonen & Tam-

melin 2010) kiinnostus laajeni koululiikunnan ja vapaa-ajan liikunnan ohella myös välitun-

tiliikkumiseen. Tutkimustulosten mukaan oppilaiden yleisimmät välituntitoiminnot olivat 

juttelu kavereiden kanssa, kävely, liikuntaleikit ja pallon pelaaminen. Pallon pelaamista 

lukuun ottamatta tytöt toimivat poikia yleisimmin kaikissa toiminnoissa. Oppilaiden iän 

myötä leikkiminen väheni ja kavereiden kanssa juttelu, seisoskelu, kävely ja muiden katse-

lu lisääntyivät. (Nupponen ym. 2010, 33, 133–135, 163). Myös Fogelholmin (2003) tutki-

muksessa huomattiin, että uudet leikkivälineet innostavat vielä kolmosluokkalaisia, mutta 

jo kuutosluokkalaisten toiminnassa näkyi leikkimielisen liikkumisen vähentyminen. 

Tutkimuksessani on havaittavissa samat yleisimmät oppilaiden välituntitoiminnot kuin 

Nupposen yms.  (2010) tutkimuksessa. Tutkimukseni antaa kuitenkin toivoa siitä, että liik-

kuminen jatkuisi läpi alakoulun. Aineiston perusteella alakoulun vanhimmat oppilaat löy-

sivät liikuttavalle pihasta runsaasti tarjoumia. Määrällisesti mitattuna kuudesluokkalaiset 

piirsivät huomattavasti enemmän tarjoumia koulupihalle kuin alakoulun nuorimmat. Se voi 

johtua siitä, että alakoulun vanhimmat oppilaat näkevät kokemustensa vuoksi pihalla pal-

jon tarjoumia, mutta he eivät enää hyödynnä niitä. Kyttä (2003) sanoo, että liikunnan mah-

dollistava ympäristö sisältää lukemattoman määrän potentiaalisia tarjoumia, joista jokainen 

itse päättää, mitä he kulloinkin havaitsevat ja hyödyntävät. Tarjoumien havaitsemiseen 

vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, kuten fyysiset taidot ja tilanne. Erilaisissa tilanteissa 

ympäristö näyttäytyy erilaisena. Myös sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät määrittelevät, mitä 

havaituista tarjoumista hyödynnetään. (Kyttä 2003, 54–55; Kyttä & Horelli 2002, 15.) Vä-

lituntitoimintoihin saattaa vaikuttaa ryhmän paine. Varhaisnuoruudessa kavereiden mieli-

pide merkitsee paljon: Kehdataanko leikkiä, jos muut eivät leiki? Onkin perusteltua pohtia, 

miten välitunnilla liikkuminen jatkuisi läpi peruskoulun ajan, tai ainakin edes alakoulun?  
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Yksi keino saada lapset liikkumaan välitunneilla, on ottaa heidät mukaan suunnittelemaan 

koulun pihaa. Lasten tarpeiden mukaan kunnostetuilla koulupihoilla on huomattu aktiivis-

ten leikkien ja mielikuvitusleikkien lisääntyvän samalla kun vetäytyvä käyttäytyminen, 

vandalismi ja metelöinti ovat vähentyneet (Koskinen 2003, 44). Osallistumisen kautta teh-

dystä liikuntapaikoista tulee käyttäjien tarpeiden mukaisia ja käytettyjä (Kukkonen & Ho-

relli 2002, 28). Lapsia kuuntelemalla heitä itseään koskevissa asioissa tehdään toimivam-

paa ympäristöä kaikille (Koskinen 2009, 38, 40; Kiilakoski 2007, 10, 15; Aula 2007, 23). 

Asanti (2013) vinkkaa ottamaan oppilaat vahvemmin mukaan koulun toimintakulttuurin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yksi keino saada alakoulun vanhimmat oppilaat liikku-

maan enemmän välitunneilla on kouluttaa heidät välituntien ohjaajiksi tai leikittäjiksi. 

Huomaamattaan ohjaajat liikkuvat itsekin, jolloin tapahtuu niin sanottu positiivinen hui-

jaaminen (ks. Eloranta 2007, 227–228).  Pro gradu työssään välineistön ja välituntiliikutta-

jien merkityksiä tutkineen Aholan (2013) mukaan välituntiliikuttajien kokemukset ohjaa-

misesta olivat pelkästään positiivisia. Yhden koulun otannassa välituntiliikuttajat ja vä-

lineistö lisäsivät koulussa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä monipuolistivat liikkumista. 

Suurin osa lapsista piirsi papereihin melko tavanomaisia koulupihan välineitä, mikä tekee 

tutkimuksesta lohdullisen. Useimmalle alakouluikäiselle lapselle riittää, että koulun pihalla 

on erilaisia keinuja ja iso rimpuiluteline. Myös nurmikenttä ja pelialue, jotka mahdollista-

vat monipuoliset ja yhtäaikaiset pelit, ovat monelle riittäviä. Vastauksissa kävi ilmi, että 

tutkittaville keskeistä koulun pihalla ovat leikin, pelaamisen, seikkailun, rauhallisen oles-

kelun ja pihan hoitamisen mahdollisuudet. Myös Alho ja Martikainen (2013) saivat gra-

dussaan vastaavanlaisen, yhtä lohdullisen tuloksen tutkiessaan koulupihan kehittämisestä 

Oulun normaalikoulussa. Heidän mukaan lapset eivät kaipaa koulupihalle erikoisia laittei-

ta, vaan tavallisia, ehjiä ja monipuolisia välineitä. Myös pihan materiaalit ja säännöt koet-

tiin olennaisiksi.  

Kronqvist ja Kumpulainen (2011) painottavat, että kiikkujakin tarvitaan, mutta pelkät kii-

kut koulun pihalla eivät ole riittäviä kiikkumisen rutiininomaisuuden, toistavuuden ja rajal-

listen variaatioiden vuoksi. Ympäristön tulee avata mahdollisuuksia uuden oivaltamiseen ja 

rikkaaseen vuorovaikutukseen ja siksi ympäristön tulisi tarjota myös odotettuja ja piilotet-

tuja affordansseja. Odotetut affordanssit perustuvat uuden löytämiseen ja keksimiseen mo-

nimuotoisessa ympäristössä, mikä mahdollistuu parhaiten luonnonmaastoissa, missä leik-

kiessä kehittyvät myös lasten tasapaino ja koordinaatio. Piiloiset affordanssit ovat haasteel-
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lisin, mutta leikin ja oppimisen kannalta ihanteellisin paikka. Niiden havaitsemiseen lapsi 

tarvitsee vinkkejä tai opettajan ohjausta. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 56.) 

Tanskalaisessa tutkimuksessa (Nielsen, Bugge, Hermansen, Svensson & Andersen 2012) 

tutkittiin koulupihan välineistön vaikutusta lasten päivittäisen liikkumiseen. Tutkimuksen 

mukaan ympäristöllä on vahva vaikutus lasten liikkumiseen. Kun koulupihalle lisätään 

välineitä, kasvattaa se pysyvästi lasten päivittäistä liikunnan määrää sekä koulussa että 

vapaa-ajalla. Mitä enemmän koulun pihalla oli välineitä, sitä enemmän varsinkin 9-10-

vuotiaat lapset liikkuvat. Mikäli välineitä on vähän, niistä syntyy kilpailua. Monipuoliset 

mahdollisuudet toimia välitunnilla tekee koulupäivästä lapselle mielekkäämmän. Myös 

turvalliset koulumatkat ja – ympäristö kannustavat liikkumaan. Tutkimuksessa oli mukana 

594 oppilasta, jotka osallistuivat tutkimukseen 6-7-vuotiaina ja uudelleen 9-10-vuotiaina 

(n=518 oppilasta). Tutkimus tehtiin 18 koulussa eri puolilla Tanskaa. Lasten fyysinen ak-

tiivisuus mitattiin kiihtyvyysantureilla. Tanskan lisäksi Uudessa-Seelannissa koulujen pi-

hoille lisättiin kymmenen välinettä, mikä lisäsi oppilaiden liikkumista 38 prosenttia koulu-

aikana ja kolmanneksen vapaa-ajalla. Tanskassa ei ylletty samaan. Maiden ero tulee sillä, 

että Uudessa Seelannissa on tapana jäädä koulupihalla koulupäivä jälkeen, kun Tanskassa 

lähdetään koulusta suoraan kotiin. Myös tunnin ruokatauko Uudessa-Seelannissa mahdol-

listaa runsaan liikkumisen koulupäivän aikana. (Nielsen ym. 2012, 108–113.) Myös aineis-

toni mukaan lapset tarvitsevat enemmän tarjoumia pihoille kuin standardoiduissa pihoissa 

on (ks. Gellin ym. 2012, 143). 

Koulupihan välineiden määrän lisäksi lasten liikkumisen kannalta on merkitystä, miten 

pihan välineet vastaavat lasten taitotasoa ja mielenkiintoa, ovatko välineet turvallisia, in-

nostavia ja käytettävissä. Kyttä ja Horelli (2003; 2002) kertovat, että lapsi huomaa sellaiset 

tarjoumat, jotka sopivat hänen fyysisiin mittasuhteisiinsa ja kykyihinsä tai jotka haastavat 

häntä kehittämään valmiuksiaan. Hyvä yhteensopivuus fyysisen ympäristön ja lapsen ky-

kyjen välillä tuottaa hyvinvointia (Kyttä 2003, 54–55; Kyttä & Horelli 2002, 14–15; Horel-

li & Kyttä 2001, 28.) Koulupihalla tulisi olla monipuolisia tarjoumia (ks. Kyttä 2003), jot-

ka tukevat lapsen ikää ja kehityskautta vastaavaa liikuntaa (Grönholm 2004, 330–331). 

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan lasten ulkoympäristöjen tulisi tarjota erilaisia laittei-

ta, jotka haastavat ja kannustavat liikkumaan taitotasoltaan kaikkia lapsia (Sutterby & Frost 

2002, 36–41). Myös välineiden sijoitusratkaisut vaikuttavat toimintaan: olennaista on hou-

kutteleeko välituntialue juoksemaan, pelaamaan ja leikkimään sekä löytämään uutta. 

http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sutterby,+John+A./$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Frost,+Joe+L./$N?accountid=13031


61 

 

 

Kasvattajien tulee tiedostaa, että liikuntapaikan kunnostaminen tai uudet välineet eivät 

yksistään riitä lisäämään liikunnan määrää välitunneilla. Mahdollisuus on, että ne vain 

muuttavat liikkumisen muotoja, kuten kävi Keravalla (Fogelholm 2008). Pihoille tarvitaan 

mahdollisuuksien näyttäjiä, kuten leikittäjiä, välituntiohjaajia, erilaisia tempauksia ja muu-

ta pedagogisesti ohjattua toimintaa. Kasvattajien aktiivinen osallistuminen vaikuttaa mer-

kittävästi lasten fyysiseen aktiivisuuteen (Sutterby & Frost 2002, 36–41). Pihalla on myös 

perusteltua viettää koulun yhteisöllisyyttä nostattavia tapahtumia, jotka tuottavat elämyk-

siä, kokemuksia ja muistoja, mitkä vahvistavat lapsen suhdetta ympäristöön. Lisäksi tarvi-

taan aikuisia näyttämään ympäristöstä piiloisia affordansseja (ks. Kronqvist & Kumpulai-

nen 2011, 56). Myös yhdysvaltalainen tutkimus (Thornton, Moore, Johnson & Stellino, 

2014) osoittaa, että välineiden määrä ei takaa välitunneille liikettä. Aktiivisimmat oppilaat 

ovat kouluissa, joissa panostetaan tietoisesti välituntien määrään, välineisiin, elementtien 

sijoitteluun, tilan käyttöön ja valvontaan. Australialaisen tutkimuksen (Evans 2003) mu-

kaan välituntien tulisi olla lasten omaa aikaa ja ohjatun toiminnan tulisi olla minimaalista. 

Vaikka menetelmässä on riskinsä, on oma aika lasten itsenäistymisen kannalta tärkeää. 

Tutkijoiden mukaan hyvin suunniteltu ja rytmitetty koulupäivä antaa oppilaille osallistumi-

sen tunteita ja iloisuutta. 

Koulupihan kunnon ja välineistön ohella koulun toimintakulttuurilla ”koulun tapaa ajatella, 

toimia ja toteuttaa kasvatus- ja opetustehtävää” (Asanti 2013, 621–622) on erittäin merkit-

tävä rooli oppilaan liikunnallisessa koulupäivässä ja liikkuvan elämäntavan omaksumises-

sa. Esimerkiksi välituntien säännöt ja pituus, välitunneille pääseminen (vrt. tuntien veny-

minen), pelivuorojen ja – alueiden toimivuus, turvallisuus, mahdollisuus hoitaa pihaa, 

mahdolliset riidat ja niiden selvittäminen vaikuttavat lapsen aktiivisuuteen liikkua välitun-

nilla. Myös se, mitä välineitä kouluun voi tuoda, vaikuttavat välineellisesti myös siihen, 

mitä välitunneilla voi tehdä, jos niiden käyttö sallitaan. Liiallisella suojelevuudella voidaan 

lapsi altistaa Kytän (2003) kuvaamalle akvaarioympäristölle. Kun tiedostamme koulun 

motivaatioilmaston merkityksen, voimme paremmin auttaa tavoitteessa edistää lasten koet-

tua fyysistä pätevyyttä, sisäistä motivaatiota ja nautintoa liikunnan parissa (Gråstén 2014). 

Huomioitava asia tutkimuksessa oli myös se, että vaikka älypuhelimet vievät ison osan 

lasten huomiosta ja vapaa-ajasta, älypuhelimia ei yhdistetty juurikaan liikkumiseen väli-

tunnilla. Vain kahteen piirustukseen oli piirretty kännykkä siten, että se liittyi tekemiseen. 

Voidaan siis päätellä, etteivät lapset yhdistä älypuhelimia liikkumiseen. Koska tavoitteena 

on lisätä lasten liikkumisen määrää, on syytä pohtia vakavasti, tulisiko kännyköiden käyt-

http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sutterby,+John+A./$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Frost,+Joe+L./$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Thornton,+Michelle+L/$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Thornton,+Michelle+L/$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Johnson,+Christine/$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Johnson,+Christine/$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Stellino,+Megan+Babkes/$N?accountid=13031
http://search.proquest.com.pc124152.oulu.fi:8080/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Stellino,+Megan+Babkes/$N?accountid=13031
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töä rajoittaa myös välitunneilla? Näin energiaa vapautuisi pihan tarjoumien näkemiseen ja 

niiden hyödyntämiseen. Samalla torjutaan Kytän (2008, 117) pelkoa siitä, että yhä useampi 

lapsi elää akvaarioelämää, jossa ympäristöön tutustutaan internetin välityksellä kuin itse-

näisesti tutkimalla. 

 

Lisää osallisuutta koulun ja kunnan arkeen 

Jotta koulujen pihat ja välitunnit saataisiin liikuttavimmiksi, on perusteltua kysyä asiantun-

tijoilta eli käyttäjiltä itseltään, millainen piha kannustaa heitä liikkumaan. Kertomalla oman 

mielipiteensä piirtäen oppilaat pääsevät osallistumaan suunnitteluprosessiin ja vaikutta-

maan lopputulokseen. Muun muassa Horellin (2001;2002) mukaan merkitykselliset ja vas-

tuulliset roolit omassa lähiympäristössä kasvattavat vastuunottamiseen ja johtavat positiivi-

seen ympäristösuhteen syntymiseen. Aktiivinen ympäristösuhde edistää syvien tiedollisten 

ja tunnesiteiden kehittymistä lapsen ja ympäristön välille. (Kukkonen & Horelli 2002, 28; 

Horelli & Kyttä 2001, 30–31.) Itse suunniteltuun ympäristöön sisältyy paljon tunnearvoa ja 

panostusta. Se sitouttaa ympäristöön, estää ulkopuolisuuden tunnetta ja vähentää vanda-

lismia. (Koskinen 2003, 45; Kuuskoski 2003, 3; Horelli & Kyttä 2001, 30–31; Lähiliikun-

tapaikkojen arviointitutkimus 2007, 56.)  

Vallalla oleva käsitys on, ettei lapsuutta enää nähdä keskeneräisenä, joksikin tulevana, 

vaan se koetaan yhtä arvokkaana kuin muutkin elämänvaiheet (mm. Kronqvist & Kumpu-

lainen 2011, 15, 17). Kouluissakaan oppilaita ei tule nähdä liikunnan kohteena liikuteltavia 

objekteina, vaan heidät tulee aktiivisesti ottaa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 

liikuntaa. Oppilaat ovat aktiivisia toimintakulttuurin rakentajia siinä missä aikuisetkin. 

Osallistuminen sitouttaa yksilön yhteisöön ja kouluun, mikä auttaa oppilasta kokemaan 

koulun omakseen (Asanti 2013, 628.) On tärkeää, että lapsi kokee koulun pihan tärkeäksi 

osana ympäristöään, sillä lapsen ja ympäristön suhde vahvistaa lapsen identiteettiä ja tukee 

näin lapsen kuulumista johonkin (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 15, 47). Ympäristön 

avulla ihminen luo ja ylläpitää minuuttaan ja rakentaa identiteettiään (Koskinen 2002, 44). 

Osallisuuden tunne tai sen puuttuminen olivat nähtävissä lasten piirroksissa. Muutamalla 

oppilaalla ideat olivat karanneet pilvilinnojen korkuisiksi. Gellin ym. (2012) kertovat, että 

silloin, kun lasten toiveet ympäristösuunnittelussa ovat epärealistisia, kuten tässä aineistos-

sa uimahalli, maauimala, pelihalli, vuoristorata ja Hartwall-areena kertovat tilanteista, jois-
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sa tutkittavat eivät joko ottaneet osallistumista tosissaan tai heiltä puuttui kokemuksia 

kuulluksi tulemisesta. Tutkijat kuitenkin vakuuttavat, minkä sain myös itse huomata, että 

kun aikuiset ovat tosissaan, myös lapset ovat tosissaan. Hyviä tuloksia saadaan, kun oppi-

laille tarjotaan aitoa mahdollisuutta vaikuttaa. (Gellin ym. 2012, 144.) Tutkimuksessa las-

ten tosissaan ottaminen heijastui lopputuloksissa ja muutamien oppilaiden huolessa, onko 

kunnalla kaikkiin välineisiin varaa. Oppilaat ovat käyttäneet töihin aikaa, eikä värejäkään 

ole säästetty. Esimerkiksi rimpuilutelineet, joita piirsivät kaiken ikäiset lapset, olivat omaa 

luokkaansa. Niistä löytyi todella monta tasoa ja ulottuvuutta. Monia rimpuilutelineitä voisi 

kuvailla jopa arkkitehtuurisiksi taideteoksiksi.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuunnella lasta, saada lasten ääni kuuluviin ja tarjota mah-

dollisuus osallistua. Tutkimukseni on yksi vastaus Koskisen (2010, 56) hätähuutoon siitä, 

että lasten ja nuorten osallistumisen ahtaita raameja tulisi laajentaa niin kouluissa kuin 

kunnissa. Gradun aiheessa on kuultu myös Bergin ja Piirtolan (2014, 83) toive käsitellä 

tutkimuksissa lasten ja nuorten osallistamista liikunnan kontekstissa. Tulee kuitenkin muis-

taa, että koska osallisuus on enemmän asenne kuin projekti, ei yhdellä piirustuksella saada 

kovinkaan suuria muutoksia aikaan, ei kunnan vaikuttamisrakenteisiin eikä lasten osalli-

suuteen. Piirustuksella voi kuitenkin olla oma arvokas tehtävänsä. Gretshel (2002) pitää 

hetkellisiä vaikuttamisen kokemuksia tärkeinä, varsinkin, jos niistä jää pysyviä mielikuvia 

omasta vaikuttamisen mahdollisuuksista (Gretshel 2002, 87). Osallisuuden tunteen synty-

miseksi on tärkeää, että osallistuminen tuottaa jotakin konkreettisia tuloksia (Horelli, 

Haikkola ym. 2007, 222) kuten tässä tutkimuksessa piirustukset ja koulupiha. 

Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvetaan omien kokemusten kautta. Näitä kasvunpaikkoja 

tulisi perheen, koulun ja kunnan tarjota runsaasti. Osallistuakseen lapsi tarvitsee tuekseen 

aikuisen ja yhteisön. Täten lasten oikeudet voidaan nähdä aikuisten velvollisuuksina (Kos-

kinen, 2010). Kouluilla on oivat mahdollisuudet vahvistaa lasten osallisuutta. Mikäli halu-

amme lapsistamme aktiivisia tulevaisuuden toimijoita, heille on opetettava jo varhain taito-

ja, miten vaikuttaa (Kiilakoski 2007, Koskinen 2009; 2007; 2003). Kauniit sanat ja tavoit-

teet on käännettävä teoiksi, näkyviksi toiminnoiksi. Muutos lähtee yksilöistä, ihmisten vä-

lisestä kanssakäymisestä, kohtaamisista. Myös tutkijat allekirjoittavat, että osallisuuden 

toteutumisessa olennaista on ihmisen välisen vuorovaikutuksen laatu (Kiilakoski, Gret-

schel ym. 2012, 26; Koskinen 2007,136; 2003, 45). Sinä ja minä voimme yhdessä siis vai-

kuttaa tähän asiaan. 
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Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tutkimustietoa lasten osallisuuden tärkeydestä. Koulupi-

han suunnittelu on yksi esimerkki lasten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elinympäris-

töönsä. Lasten osallisuuden kokemuksia ja pihasuunnittelun onnistumista voidaan arvioida 

vasta, kun koulujen pihat ovat valmiit. Koulujen pihasuunnitelmissa ja toteutuksissa on 

onnistuttu, mikäli koulupihan liikkumis- ja toimintamahdollisuudet muodostavat positiivi-

sen kehän (ks. Kyttä 2003): Kun lapsi liikkuu ja löytää itseään kiinnostavia asioita, hän 

myös motivoituu liikkumaan ympäristössä enemmän. Eli jos pihalla on toimintaa ja liikettä 

välituntisin ja koulupäivän jälkeen, on pihojen suunnittelussa onnistuttu. Jatkotutkimuksen 

voisi tehdä lasten kokemuksista suunnittelusta ja osallisuudesta sen jälkeen, kun pihat ovat 

käytössä. Olisi kiinnostavaa tietää, näkevätkö lapset koulujen pihoissa omaa käden jälkiä ja 

kokivatko he tulleensa kuulluksi pihan suunnittelussa?  Jatkotutkimusta aiheesta on jo teh-

ty. Kurssikaverini Maija Junttila ja Satu Korpela tekevät pro gradu -tutkielman siitä, mil-

laisilla tekijöillä on merkitystä lasten hyvinvointiin koulupihalla. Lisäksi tutkimuksessa 

tutkitaan lasten näkemyksiä turvallisesta koulupihasta. Tutkimuksessaan he hyödyntävät 

hankkimiani tutkimuslupien haastatteluosuutta sekä osaa aineistoa haastatteluosuuden tu-

kena. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Matintien koulun pihan 

suunnittelussa sekä koulun arjessa. 

Tutkimukseni koulujen pihoista on lasten kokemaa todellisuutta ja tutkimuksen tulokset 

ovat hyödynnettävissä parhaiten tyrnäväläisissä koulupihoissa. Tyrnävän kunnasta on an-

nettu palautetta, että pro gradu -tutkielma on antanut heille tärkeää tietoa siitä, mitä eri-

ikäiset lapset toivovat koulujen piha-alueille. Tutkimusprosessi on ollut myös heille erin-

omainen tapa osallistaa oppilaita koulun suunnitteluun ja kehittämiseen. Ilman tutkimusta 

kunnassa ei olisi pystytty tekemään vastaavaa työtä samassa laajuudessa. Tutkimuksessa 

saatuja tuloksia tullaan käyttämään Kirkkomännikön koulun piha-alueen kehittämisessä. 

Kehittämistyö alkaa mahdollisesti jo kevään 2015 aikana, mikäli Tyrnävän kunta saa ha-

kemaansa rahoitusta. Uuden kouluhankkeen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja koulun 

suunnittelijoiden kilpailutus on käynnissä. Kun koulun suunnittelijat on valittu, suunnitteli-

joilla on mahdollisuus hyödyntää työssään tutkimusta ja sen tuloksia. Vaikka fenomenolo-

gisessa tutkimuksessa ja tapaustutkimuksessa ei ole tarkoitus löytää tutkittavalle ilmiölle 

yleistyksiä (Laine 2010, 30–31; Huhtinen 1994, 166), on tutkimuksen kautta mahdollista 

ymmärtää enemmän lapsuutta. Syventynyttä ymmärrystä voi hyödyntää osallistuneita kou-

luja yleisemmällä tasolla esimerkiksi lähialueiden koulupihojen suunnittelussa ja kunnos-

tamisessa. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Tutkimuslupakysely oppilaiden vanhemmille 

Tyrnävän kirkonkylälle suunnitellaan parhaillaan uutta alakoulua, 

joka otetaan käyttöön syksyllä 2017. Teen tulevan koulun pihaan 

liittyen kandidaatin ja pro gradu -tutkimukset, mitkä sisältyvät opin-

toihini Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, missä opis-

kelen taide- ja taitopainotteiseksi luokanopettajaksi. 

Tutkimukseni aiheena on koulupiha ja sen suunnittelu lasten näkökulma huomioon ottaen. Tähän 

liittyen pyydän oppilaita piirtämään aiheesta ”millainen on liikuttava koulupiha”. Tutkimukseni 

taustalla on pyrkimys hyödyntää lasten asiantuntijuutta heitä koskevissa asioissa. Tutkimustulok-

set tulevat koulun hanketyöryhmän käyttöön ja niitä hyödynnetään koulupihan suunnitelmissa. 

Tutkimukseen osallistuu Kirkonkylän ja Kuulammen koulun kultakin 1.-6-luokka-asteelta yksi luok-

ka. Lisäksi haastattelen muutamaa eri-ikäistä piirtäjää, jotka valikoituvat tehtyjen piirustusten 

pohjalta.  Piirrokset tehdään koulussa kuvaamataidon töinä lähiviikkojen aikana. Tutkimusmateri-

aalit tulevat vain tutkimuskäyttöön. Tutkimuksessa ei mainita piirtäjien eikä haastateltavien nimiä. 

Lapsesi luokka on valikoitunut mukaan tutkimukseen. Pyydän tutkimuslupaa oppilaan vanhem-

malta. Merkitse rasti mikäli  

       lapseni piirustusta saa käyttää pro gradu tutkimukseen 

       lastani saa haastatella, mikäli hän valikoituu yhdeksi haastateltavaksi 

_____________________ ________  _________________________ 

Oppilaan nimi    luokka   huoltajan allekirjoitus 

Kiitos yhteistyöstä! Jos sinulla tulee kysyttävää, kerron mielelläni lisää. Voit tarvittaessa  

olla yhteydessä myös graduohjaajani Jani Kukkolaan. Yhteystietomme ovat: 

 

Anu Kirstinä  

luokanopettajaopiskelija  

anu.kirstina(at)student.oulu.fi 

p. 044*** 

Jani Kukkola, KT, yliopistonlehtori 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

PL2000, 90014 Oulun yliopisto 

jani.kukkola(at)oulu.fi 

p. 0503504575 

 



 

 

 

LIITE 2: Piirustusohjeistus Kuulammen koululla 

 

”Millainen on hyvä koulupiha? 

”Millainen on liikuttava koulupiha? 

Piirrä se paperille. 

 

Suunnittelethan työsi huolella. Piirustuksia hyödynnetään uuden, Matintielle  

sijoittuvan koulun pihasuunnittelussa. 

Tulevan koulun välittömässä läheisyydessä ovat Kirkkomännikön alakoulu,  

leikkipuisto, terveyskeskus ja urheilualue, missä ovat yleisurheilukenttä ja  

frisbeegolfrata, kesäisin tennis- ja pesäpallokenttä sekä talvisin kaksi luistelu- 

kaukaloa ja latuja. 

Halutessasi voit täydentää piirustustasi kirjoittamalla siitä. 

 

TYÖN VAIHEET 

Luonnostelu: Pohdi, mitä haluat sisällyttää piirustukseesi ja luonnostele se paperille lyijy-

kynällä.  

Piirtäminen: Voit valita työhösi joko A4- tai A3-kokoisen piirustuspaperin. Väreinä voit 

käyttää esimerkiksi puu- tai vahavärejä. 

Kirjoittaminen: Halutessasi voit täydentää kuvaasi kirjoittamalla siitä. Voit kirjoittaa tyy-

lillesi sopivasti joko luettelon asioista tai tunnelmoida pidemmälti. 

Viimeistely: Voit lisätä työn mukaan nimesi, mutta riittää, että kirjoitat siihen luokka-

asteesi, ikäsi ja sukupuolesi. Mikäli teet sekä piirustuksen ja kirjoituksen, yhdistäthän ne 

nitojalla. 

 

Kiitos ajastasi! 
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LIITE 3: Piirustusohjeistus Kirkkomännikön koululla 

 

Millainen on hyvä koulupiha? 

Millaisella pihalla sinä liikkuisit? 

Piirrä se paperille. 

 

Suunnittelethan työsi huolella. Piirustuksia hyödynnetään uuden, Matintielle  

sijoittuvan koulun pihasuunnittelussa. 

Halutessasi voit täydentää piirustustasi kirjoittamalla siitä. 

 

 

TYÖN VAIHEET 

Luonnostelu: Pohdi, mitä haluat sisällyttää piirustukseesi. Voit luonnostella sen paperille 

lyijykynällä. 

Piirtäminen: Voit valita työhösi joko A4- tai A3-kokoisen piirustuspaperin. Väreinä voit 

käyttää esimerkiksi puu- tai vahavärejä. 

Kirjoittaminen: Halutessasi voit täydentää kuvaasi kirjoittamalla siitä. Voit kirjoittaa tyy-

lillesi sopivasti joko luettelon asioista tai tunnelmoida pidemmälti. 

Viimeistely: Voit lisätä työn mukaan nimesi, mutta riittää, että kirjoitat siihen luokka-

asteesi, ikäsi ja sukupuolesi. Mikäli teet sekä piirustuksen ja kirjoituksen, yhdistäthän ne 

nitojalla. 

 

Kiitos ajastasi! 

  



 

 

 

LIITE 4: Ykkösluokkalaisten piirustuksia 1/2 

 

Tyttö 1lk 

 

 

Tyttö 1lk 
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2/2 

 

Poika 1lk 

 

Poika 1lk 

  



 

 

 

LIITE 5: Kakkosluokkalaisten piirustuksia 1/ 2 

 

Poika 2lk   

 

Tyttö 2lk 
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2/2  

 

Poika 2lk 

 

Tyttö 2lk   



 

 

 

LIITE 6: Kolmosluokkalaisten piirustuksia 1/2 

 

Tyttö 3lk 

 

Poika 3lk
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2/2 

 

Poika 3lk 

 

Tyttö 3lk  



 

 

 

LIITE 7: Nelosluokkalaisten piirustuksia 1/2 

 

Poika 4lk 

 

Tyttö 4lk  
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2 / 2 

  

Tyttö 4lk  

 

Tyttö 4lk   



 

 

 

LIITE 8: Viidesluokkalaisten piirustuksia 

 

Tyttö 5lk 

 

Poika 5lk 

 

Tyttö 5lk  
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LIITE 9: Kuudesluokkalaisten piirustuksia 1/2 

 

Tyttö 6lk 

 

Poika 6lk 

 

Tyttö 6lk  



 

 

 

2 / 2 

 

Tyttö 6lk 

 

Tyttö 6lk 

 

Tyttö 6lk 


