
 

 

 

 

 

 

Oulangan tiedeleirikoulu 2015 – oppilaiden 

oppimiskokemukset ja tiedeleirikoulun tavoitteiden 

toteutuminen 

 

Ninnu Korpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologian aineenopettajan Pro gradu-tutkielma 

Biologian tutkinto-ohjelma 

Oulun yliopisto 

Helmikuu 2017 



 

Oulun yliopisto  TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ (liite FM-tutkielmaan) 

Luonnontieteellinen tiedekunta Maisterintutkinnon kypsyysnäyte 

Laitos: Biologian tutkinto-ohjelma Pääaine Biologia  

Tekijä (Sukunimi ja etunimet) 

Korpi Ninnu Marika 2186537 

Tutkielman  

sivumäärä 58 + 7 liit. 

Työn nimi 

Oulangan tiedeleirikoulu 2015 - oppilaiden oppimiskokemukset ja tiedeleirikoulun tavoitteiden toetutuminen 
Asiasanat: tiedeleirikoulu, opetussuunnitelma, tutkiva oppiminen, toiminnallisuus, oppimisen tavoitteet, oppimiskokemus 

Tiivistelmä 

Syksyllä 2015 järjestettiin biologia- maantiede painotteinen tiedeleirikoulu yläkoululaisille Oulangan tutkimusasemalla Oulun LUMA-
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1. Johdanto 

Oulangan tiedeleirikoulu järjestettiin syksyllä 2015 Oulun LUMA-keskuksen (OuLUMA) 

toimesta, joka on osa valtakunnallista LUMA-keskusta. LUMA-keskuksen tavoitteena on 

oppilaiden innostaminen luonnontieteiden ja teknologian pariin uusien opetustapojen avulla 

sekä tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen niin varhaiskasvatuksessa kuin 

korkeakouluissakin. Keskuksen tavoitteena on myös kehittää tutkimuspohjaista opetusta. 

LUMA-keskus jatkaa Opetushallituksen LUMA-projektia, joka toimi vuosina 1996–2002. 

(LUMA.) Tiedeleirikoulu järjestettiin tutkivalla otteella LUMA-keskuksen periaatteiden 

mukaisesti. Tavoitteena oli innostaa oppilaita luonnontieteiden opiskelun pariin toiminnallisen, 

elämyksellisen ja tutkivan oppimisen kautta. Tiedeleirikoulu järjestettiin Oulangan 

kansallispuiston alueella Oulangan tutkimusasemalla syksyllä 2015. Tiedeleirikouluun 

osallistui 17 oppilaan ryhmä Laanilan koulusta, jotka olivat 9-luokkalaisia, ja 17 oppilaan 

ryhmä Pateniemen koulusta, jotka olivat 8-luokkalaisia. Kummatkin ryhmät olivat valinnaisen 

biologian LUMA-ryhmiä. Tiedeleirikoulu suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana 

seuraavat henkilöt: Oulun LUMA-keskuksen yhteyshenkilö Kati Kyllönen, Oulun yliopiston 

yliopisto-opettaja Anne Pellikka, Thule-instituutin tutkimuskoordinaattori Jouko Inkeröinen, 

tutkimusaseman johtaja Riku Paavola, jatko-opiskelija Eerika Virranmäki, sekä 

aineenopettajaopiskelijat Maria Rajakallio, Sara-Juulia Hästbacka, Leena Rinta-Runsala, Outi 

Kivelä, Auli Heikkilä, Mira Niemelä ja Ninnu Korpi. Yhteistyötä tehtiin Oulangan 

tutkimusaseman henkilökunnan, Oulangan luontokeskuksen, sekä osallistuvien koulun 

opettajien kanssa: Anne Kähkönen ja Jussi Tomberg Laanilan koulusta, sekä Ari Kähkönen ja 

Miia Halonen Pateniemen koulusta.  

Tiedeleirikoulu oli tiedettävästi ensimmäinen laatuaan tästä näkökulmasta ja ensimmäinen 

Oulun LUMA-keskuksen järjestämä. Toki luonnontieteiden opetukseen liittyviä leirikouluja on 

järjestetty aikaisemminkin. Esimerkiksi 2013 järjestettiin ilmiöpohjainen tiedeleirikoulu 

maankohoamiseen liittyen Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden toimesta (ks. Virranmäki 

2013) ja 2016 Raahen, Kalajoen, Siikajoen ja Pyhäjoen lukiot järjestivät tiedeleirikoulun 

otsikolla Revontulten alla (ks. Tiedeleirikoulu 2016). Tämä tutkimus toimii myös pohjana 

mahdollisesti uudestaan järjestettävälle tiedeleirikoululle. Tutkimuksen avulla pyritään 

selvittämään mitä uutta oppilaat oppivat ja millaisia oppimiskokemuksia he saivat. Tarkoitus 

on tutkia myös, miten tiedeleirikoulu onnistui saavuttamaan työpajoille asetetut tavoitteet 

oppilaiden oppimisessa, ja miten tiedeleirikoulua voitaisiin edelleen kehittää.  
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1.1 Tiedeleirikoulun tavoitteet 

Tavoitteet on laadittu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta: 

Tiedeleirikoulun opetuksen tavoitteena on kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata 

oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa paikallistasolla Oulangan ainutlaatuisessa 

luonnonympäristössä. Opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta 

ja yhteyttä ympäristön tilaan. Opetuksen tarkoituksena on myös luoda perustaa erilaisten 

alueellisten näkökulmien ja ristiriitojen ymmärtämiseksi. Opetuksessa otetaan huomioon 

luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää 

kokonaiskuvaa monimuotoisesta Oulangan alueesta ja sen toiminnasta. Ympäristötietoisuuden 

vahvistamisen lisäksi leirin yhtenä päätavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus kerätä ja 

tutkia aineistoa maasto- ja laboratorio-olosuhteissa sekä tulkita tuloksia biologian ja 

maantieteen tieteenaloille ominaisin keinoin. Näin vahvistetaan oppilaan tieteellisen 

tutkimuksen tekemisen taitoja. 

Tiedeleirikoulun opetus huomioi myös kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia edistäviä 

toimintatapoja tuomalla opetukseen oppiainerajat ylittäviä tavoitteita sekä soveltamalla 

opetuksessa opetussuunnitelman (2014) laaja-alaisia kokonaisuuksia. Tiedeleirikoulussa 

korostuvat laaja-alaiset kokonaisuudet ovat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) sekä 

työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s.22–

24).  

Tiedeleirikoulun tiedollisiin tavoitteisiin kuuluu ohjata oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan 

Oulangan pinnanmuotojen ja elollisen luonnon erityispiirteitä, esimerkiksi tulvia, 

selkärangattomia ja mikroilmastoa. Tavoitteena on ohjata ja tukea oppilasta luonnontieteellisen 

tiedon hankinnassa eri lähteistä, esimerkiksi maastossa ja laboratoriossa, sekä kirjallisuudessa. 

Oppilasta tulee myös kannustaa pohtimaan luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta sekä tieteen 

keinoja ratkaista kestävään elämäntapaan ohjaavia keinoja. 

Tiedeleirikoulun taidollisia tavoitteita on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 

ajattelutaitoa sekä syy- seuraussuhteen ymmärtämistä. Oppilasta tulee ohjata kehittämään 

laboratoriotyöskentely- sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) taitojaan, ja tukea oppilasta 

retkeilytaitojen kehittämisessä (L3). Taidollisena tavoitteena on myös tukea oppilasta 

yhteisöllisen oppimisen ja kommunikoinnin taidoissa.  

Tiedeleirikoulun arvotavoitteina on innostaa ja tukea oppilasta oman luontosuhteen 

tunnistamisessa ja vahvistamisessa, ohjata oppilasta kohti oman lähiympäristön ja 

paikallisluonnon kasvavaa arvostusta, sekä innostaa ja tukea oppilasta ideoimaan yrittäjyyden 
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mahdollisuuksia Oulangan ja oman kotiseutunsa alueella (L6). Tavoitteena on myös tukea 

oppilaan ymmärrystä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta ja siten kannustaa oppilaan 

kasvua ympäristövastuulliseksi aikuiseksi. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida tiedeleirikoulua ja nimenomaan sitä, miten työpajojen 

suunnittelu ja toteutus onnistuivat. Tutkimusta ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia oppimiskokemuksia oppilaat saivat tiedeleirikoulusta?  

 Mitä uutta oppilaat oppivat?  

 Millaiset asiat jäivät erityisesti oppilaiden mieleen? 

 Toteutuivatko työpajoille asetetut tavoitteet oppilaiden oppimisessa? 

2. Miltä osin leiriä ja työpajoja voidaan kehittää, jotta se saavuttaisi tavoitteensa 

paremmin? 

 

2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

Tiedeleirikoulu suunniteltiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta. 

Kyseinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 lukujen 1-12 osalta. 7- luokkalaisten 

kohdalla opetussuunnitelma 2014 otetaan käyttöön 1.8.2017, 8- luokkalaisten kohdalla 

1.8.2018 ja 9- luokkalaisten kohdalla 1.8.2019. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, s.3.) Tiedeleirikoulun tavoitteena oli oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittyminen 

biologisen ja maantieteellisen tutkimuksen kautta. Lähtökohtana opetuksen suunnittelulle toimi 

tutkiva oppiminen, sekä toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa. Tarkoituksena oli 

tutustuttaa oppilaat luonnontieteelliseen tutkimukseen ja sen vaiheisiin nimenomaan siten, että 

oppilaat itse toimivat tutkijoina. Työpajoilla oppilaat ottivat itse tarvittavat näytteet, analysoivat 

ne ja pohtivat saatuja tuloksia. Tiedeleirikoulu loppui seminaaripäivään Oulun yliopistolla, 

jonka tavoitteena oli tutustuttaa oppilaat tieteellisen tiedon esittämiseen sekä tieteellisen 

tutkimuksen loppuvaiheisiin.  

 

2.1 Perusopetuksen tehtävä  

Perusopetuksen tehtävä on moniulotteinen, josta voidaan erottaa monta näkökulmaa: opetus- ja 

kasvatustehtävä, yhteiskunnallinen tehtävä, kulttuuritehtävä ja tulevaisuustehtävä. Opetus- ja 

kasvatustehtävä on jokaisella perusopetusta tarjoavalla koululla ja tämä toteutetaan kodin ja 

koulun yhteistyönä. Perusopetuksen tehtävä on kasvattaa yksilöstä vastuullinen ja 
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yhteistyökykyinen yhteiskunnan jäsen. Arvoperustana perusopetukselle toimii jokaisen yksilön 

ainutlaatuisuus, kasvu ihmisyyteen, monikulttuurisuus, sekä kestävän kehityksen edistäminen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) on rakennettu ajatukseen, että oppilas itse on 

aktiivinen toimija. Oppilas itse on tärkeässä asemassa omassa oppimisessaan ja oppiminen 

tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden, aikuisten, kuten opettajien, sekä yhteisöjen ja 

oppimisympäristöjen kanssa. Tähän oppimiskäsitykseen kuuluu oppilaan tietoisuuden 

kasvattaminen omien toimiensa ja niiden seurauksien arvioimisesta. Oppilaalla tulee olla myös 

oma tahto ja halu kehittyä ja toimia yhteisön osana vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Tarkoitus on kehittää oppilaan oppimisen taitoja ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen sekä 

omien kiinnostuksen kohteiden löytymiseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, s.17–18.)  

 

2.2 Laaja-alaiset kokonaisuudet 

Yksi perusopetuksen tavoitteista on laaja-alainen osaaminen, jonka osa-alueita ovat tieto, taito, 

arvot, asenteet ja yksilön tahto. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka 

perusopetuksessa pyritään välittämään yksilölle. Tavoitteena on myös, että oppilas osaa 

itsenäisesti hyödyntää oppimaansa ja omaksumiaan arvoja ja asenteita. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 2014 on määritelty seitsemän laaja-alaisen osaamisen 

ulottuvuutta, joita pyritään opetuksessa kehittämään. Näitä ovat ajattelu ja oppimaan 

oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen 

taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys 

sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Itsestä 

huolehtimisen ja arjen taitojen kokonaisuudessa (L3) on tärkeää, että oppilas ymmärtää, että 

hän voi itse vaikuttaa omaan ja muiden ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. 

Oppilasta kannustetaan itsestään ja toisista ihmisistä huolehtimiseen, arjen taitojen 

harjoittelemiseen, ja ymmärtämään miten voi vaikuttaa oman ympäristönsä hyvinvointiin. 

Oppilasta tulee tukea kehittämään tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan, sekä tukea oppilaan 

ymmärrystä ihmissuhteiden tärkeydestä. Oppilasta ohjataan käyttämään sekä ymmärtämään 

teknologiaa ja sen vastuullista käyttöä ja ohjataan kulutukseen liittyvissä asioissa. Oppilaan 

tulee oppia tekemään sellaisia valintoja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja oppia kestävän 

elämäntavan mukaisia toimintatapoja. Työelämätaidon ja yrittäjyys (L6) on laaja- alainen 

kokonaisuus, joka tukee oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työelämää kohtaan, 

sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oman vastuunsa yhteiskunnan jäsenenä. Oppilasta ohjataan 

ymmärtämään, mikä merkitys on koulussa ja vapaa-ajalla hankitulla tiedolla työelämässä. 

Oppilaan tulee päästä tutustumaan työelämään ja oppia työelämässä tarvittavia taitoja 
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käytännössä, kuten asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja. Oppilas oppii itsenäistä 

työskentelyä sekä tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Oppilasta ohjataan pitkäjänteiseen ja 

järjestelmälliseen työhön, ja huomaamaan oman osansa kokonaisuudessa. Oppilaalle tulee 

tarjota mahdollisuus suunnitella työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, sekä tekemään 

johtopäätöksiä toiminnallisten tehtävien kautta. Oppilasta tuetaan jatko-opintovalinnoissaan ja 

ammatinvalinnassaan siten että oppilas arvioi ne omista lähtökohdistaan ja osaa perustella ne 

itse. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 20–24.) 

 

2.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

Oppimisympäristöt ovat myös tärkeässä asemassa oppimisprosessissa ja sen kehityksessä. 

Lyhyesti määriteltynä oppimisympäristö tarkoittaa tilaa ja paikkaa jossa oppiminen tapahtuu. 

Siihen kuuluvat myös ympäristö, yhteisö, sekä toimintakäytännöt. Monipuoliset 

oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta ja kehittävät oppilaan omaa halua oppia. 

Oppimisympäristöjen tulisi myös antaa oppilaalle mahdollisuus tarkastella opittavia asioita ja 

ilmiöitä uudesta näkökulmasta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 29.) 

Opetusta voidaan antaa siten myös koulun ulkopuolella. Koulun ulkopuolinen opetus käsittää 

kaikkea opetusta, mikä tapahtuu koulun ulkopuolella pois perinteisestä luokkahuoneesta. 

Opetus on aina suunniteltua, ja sisältää kasvatuksellisia päämääriä. Termi ”outdoor education” 

on usein synonyymi tai yläkäsite ympäristökasvatukselle ja seikkailukasvatukselle, jotka 

tarjoavat usein puitteet kokemukselliselle oppimiselle. Biologian opetuksessa koulun 

ulkopuolinen opetus tapahtuu yleisimmin luontoympäristöissä maasto-opetuksena tai 

erityisissä retki- tai vierailukohteissa, kuten leirikoulussa. (Uitto 2005b, s. 194–195.) 

 

Monipuoliset työtavat ovat tärkeitä oppilaan oppimisen kannalta. Ne tukevat eritasoisia 

oppilaita ja motivoivat oppilaita oppimaan. Erityisesti kokemukselliset ja toiminnalliset 

työtavat lisäävät oppimisen iloa ja elämyksellisyyttä, mitä kautta niillä on suuri merkitys 

oppilaan motivaatiossa ja halukkuudessa oppia. Työtavat tulee suunnitella siten, että ne 

edistävät laaja-alaista osaamista ja oppilaiden itseohjautuvuutta. Tutkiva ja ongelmalähtöinen 

opiskelutapa edistävä sekä oppilaan menetelmällisiä, että soveltavia taitoja, ja opettaa kriittistä 

ja luovaa ajattelua. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 30.) Tutkiva 

oppiminen kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua ja oppilas ymmärtää paremmin 

biologisia ilmiöitä, etenkin kun oppiminen yhdistetään oppilaan aikaisempiin kokemuksiin ja 

arkeen (Jeronen 2005a, s. 25).  
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2.4 Biologia 

Biologian opetuksessa oppilas saa työkaluja biologiaan liittyvien alojen opiskeluun ja 

työelämään. Biologian opetus antaa myös oppilaille ymmärrystä, miten biologian tietoja ja 

taitoja voi hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten uutisten 

seuraamisessa, ja miten voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksena on 

myös lisätä oppilaiden ympäristötietoisuutta sekä halua vaalia ympäristön monimuotoisuutta. 

Oppilas saa valmiuksia oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja siihen vaikuttamiseen. 

Tavoitteena on ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärrykseen. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 379–380.) Biologia oppiaineena on 

sekä kokeellinen, että kokemuksellinen. Biologian opetuksessa havainnoidaan ympäristöä ja 

sen ilmiöitä, eli tehdään havaintoja ja niiden perusteella päätelmiä. Näistä päätelmistä voidaan 

tehdä sääntöjä, teorioita tai luonnonlakeja. (Eloranta 2005. s. 32.) 

 

2.5 Maantieto 

Maantieto on monitieteinen oppiaine, jossa huomioidaan sekä luonnontieteellinen, 

yhteiskuntatieteellinen, että ihmistieteellinen näkökulma. Opetuksen tehtävänä on oppilaan 

maailmankuvan rakentumisen tukeminen. Oppilasta ohjataan seuraamaan mitä tapahtuu 

omassa lähiympäristössä sekä muualla maailmassa. Maantiedon opetuksessa yhtenä tärkeänä 

aiheena on luonnon ja ihmisen vuorovaikutus ja sen yhteys ympäristön tilaan. Oppilaan tulisi 

ymmärtää myös maantieteellisiä syy-seuraussuhteita, ja pystyä analysoimaan niitä. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 384.) Omat havainnot ja kokemukset 

ovat tärkeitä tiedonlähteitä maantiedon opetuksessa välillisten tiedonlähteiden ohella. Välillisiä 

tiedonlähteitä ovat erilaiset kartat, graafiset esitykset, tilastot, kuvat ja kertomukset. Tärkeää 

maantieteen opetuksessa on alueellisuus. Opetuksessa maantieteelliset ilmiöt tulee liittää 

johonkin alueeseen, oli se sitten maailmanlaajuinen tai paikallinen alue. Maantieteen opetuksen 

myötä oppilaiden maantieteellinen maailmankuva rakentuu laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi. 

Maantieteen opetuksessa keskitytään myös erilaisten ympäristöjen tutkimiseen, kuten 

luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, kulttuurinen ympäristö, taloudellinen ympäristö, sekä 

sosiaalinen ympäristö. (Cantell ym. 2007, s. 26, 43.) 



 

7 
 

3. Konstruktivistinen ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tieto on aina yksilön tai yhteisön rakentamaa. 

Tieto ei ole koskaan objektiivista, tekijästä riippumatonta totuutta todellisuudesta. 

Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa, jolloin hän 

rakentaa uutta tietoa tulkitsemalla havaintojaan aikaisemman kokemuksensa ja tietonsa 

pohjalta. Oppiminen ei tällöin ole vain tiedon passiivista vastaanottamista. (Tynjälä 2002, s.37–

38.) Opetussuunnitelmassakin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 17) 

todetaan, että opitut asiat tulee liittää aikaisemmin opittuun, jotta oppilas oppisi uusia käsitteitä 

tai pystyisi syventämään tietoaan. Konstruktivistisen käsityksen mukaan emme voi saada tietoa 

todellisuudesta pelkästään aistihavaintojen kautta, sillä ihminen kokee ne omien sisäisten 

rakenteidensa pohjalta. Nämä sisäiset käsitejärjestelmät kehittyvät koko ajan. Tästä syystä 

ihmiset, jotka elävät eri kulttuureissa ja näin ollen eri käsitejärjestelmissä, rakentavat tietoa 

maailmasta eri tavalla. Tiedon merkitys riippuu sen kontekstista. (Tynjälä 2002, s.25, 57.)  

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen kuuluu monia suuntauksia (Biggs 1996 s.347). Nämä 

voidaan kuitenkin erottaa kahteen päähaaraan: yksilökeskeiseen konstruktivismiin ja 

sosiaaliseen konstruktivismiin. Yksilökeskeisessä konstruktivismissa ajatellaan, että yksilö 

muodostaa tietoa omien sisäisten rakenteidensa pohjalta. Sosiaalisessa konstruktivismissa 

ajatellaan tiedon muodostuvan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja yhteisön kanssa, 

yhteisen kielen kautta. Tiedonmuodostus on niin sanotusti kollektiivista. Sosiaalisessa 

konstruktivismissa tärkeintä tiedonmuodostuksessa on yhteisö. Tieto ei ole merkityksellistä 

ennen kuin joku toinen ihminen antaa sille merkityksen. Tiedon muodostukseen tarvitaan näin 

ollen vähintään kaksi henkilöä. (Tynjälä 2002, s.26, 57.) Kaikille konstruktivismin 

suuntauksille yhteistä on kuitenkin käsitys siitä, että oppija itse luo tiedon merkityksen 

aktiivisesti rakentamalla omaa tietoaan. Tämä tapahtuu joko itsenäisen tai sosiaalisen 

aktivisuuden kautta. Jokaiseen opetus- ja oppimistilanteeseen oppilas tuo omat käsityksensä, 

motiivinsa ja aikeensa sekä aikaisemmin opitun tietonsa. (Biggs 1996, s.348.) 

Yksi konstruktivistisen pedagogiikan piirre on syväoppiminen. Se tarkoittaa että oppija on itse 

vastuussa omasta oppimisprosessistaan ja tiedonmuodostuksestaan. (Jeronen 2005b, s.51.) 

Oppiminen tapahtuu reflektion ja poissulkemisen kautta, joiden avulla ihminen muodostaa 

käsitteellisiä rakenteita todellisuudesta. Näin ollen oppiminen vaati oppijalta itsesäätelykykyä. 

(Steffe & Gale 1995, s.14.) Konstruktivistisessa pedagogiikassa opetus tulee suunnitella 

tarkkaan, sillä opetus, ohjaaminen ja oppiminen perustuvat asetetuille tavoitteille. 

Konstruktivistisessa pedagogiikassa tulee käyttää monia eri opetusmenetelmiä ja työtapoja, 

jotta oppijalla on mahdollisuus aktiiviseen opiskeluun. (Jeronen 2005b, s.51.)  
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4. Tutkiva oppiminen ja toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa 

Luonnontieteille on ominaista kokeellisuus ja tutkiminen, ja tämän tulee näkyä myös biologian 

ja muiden luonnontieteiden opetuksessa (Yli-Panula 2005, s.97).  Tutkiva ote ja kokeellisuus, 

sekä niiden kautta syntyvä oppimisen elämyksellisyys työtavoissa aktivoivat oppilasta 

oppimaan. (Palmberg. 2005, s.97.) Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, ja sen tavoitteena 

on tukea oppilasta oppimaan asiantuntijalle tyypillisen tiedonhankinnan periaatteilla 

(Hakkarainen ym. 2005, s.29). Tutkiva oppiminen käsittää maasto-opetuksen, 

laboratoriotyöskentelyn sekä kenttätyön (Palmberg 2005, s.97). Tutkivan oppimisen kautta 

oppilas oppii luonnontieteille tyypillisen ajattelutavan, kokeellisen tiedonhankinnan taidon, 

sekä tiedon soveltamisen taidon. Tutkiva oppiminen sopii hyvin erilaisten luonnontieteellisten 

ilmiöiden oppimiseen, sillä usein ilmiöt ovat vaiheittain eteneviä ja täten vaikea hahmottaa. 

Tutkivan oppimisen avulla oppilas törmää vieraisiin käsitteisiin, jotka tulee selvittää ja sisäistää 

ennen oppimisen etenemistä. Esimerkiksi erityisesti biologiassa on vaikeita käsitteitä, jotka voi 

olla hankala ymmärtää ennen konkreettista tutkimista. (Yli-Panula 2005, s. 99, 101–102.) 

Tutkivassa oppimisessa oppilaan tulee rakentaa ja purkaa tietoa, eikä tietoa vaan anneta 

oppilaalle valmiina. Kun oppilas perehtyy tehtävään tutkivan oppimisen periaatteilla, voi siitä 

tulla osa hänen älyllistä toimintaansa. Tutkivassa oppimisessa tärkeintä on se, että oppilas 

toimii tiedon parissa ja oppii mitä tiedolla ja kysymyksillä tulee tehdä. (Hakkarainen ym. 2005, 

s.30–31.)  

Toiminnallinen oppiminen tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu itse tekemällä ja osallistumalla 

(Vuorinen 1998, s.179). Toiminnallinen oppiminen on oppimisen ja pohdinnan jatkuva 

prosessi, joka tapahtuu ryhmässä muiden osallistujien avustuksella. Toiminnan avulla 

tapahtuvaan oppimiseen liittyy aina reflektointi eli pohdinta siitä, miten opittu asia liittyy 

aikaisemmin opittuun, miten toiminta on järkevää ja mahdollisesti saada uusia toimintatapoja 

tulevaisuuden varalta. (McGill & Brockbank 2004, s.11,13.) Koulumaailmassa toiminnallisen 

oppimisen välineitä ovat esimerkiksi erilaiset demonstraatiot, simuloinnit ja draama. Näiden 

toimintatapojen avulla voidaan tuoda teoriaa lähemmäksi käytäntöä. Toiminnallisen oppimisen 

kautta opetus konkretisoituu oppilaalle, jolloin oppiminen liitetään omaan kokemukseen ja 

oppilas saa siitä palautteen heti. Oppilas pääsee oppimaan itse kokeillen, harjoitellen ja 

osallistuen. Toiminnallinen oppiminen soveltuu erityisesti taitojen oppimiseen, mutta myös 

asenteelliseen oppimiseen. Tällöin tarvitaan tueksi muuta opetusta. Yksi toiminnallisen 

oppimisen muoto on tutkimustehtävät ja ne soveltuvat eritysesti luonnontieteiden opetukseen. 

Tutkimustehtävän tarkoituksena on hankkia tietoa omasta ympäristöstä. Ne auttavat oppilasta 

myös ymmärtämään tutkimustiedon luonnetta ja sen käyttöä. (Vuorinen 1998, s. 180–181, 190–
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191.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (s. 17) on kirjattu seuraavasti: 

”Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, 

kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova 

toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.” Toiminnallinen 

oppiminen tarjoaa oppilaalle edellä mainittuja asioita ja niitä tiedeleirikoulussa haluttiin 

oppilaille tuottaa.  

 

4.1 Maasto-opetus 

Biologiassa maasto-opetuksella tarkoitetaan ekologiapainotteista, ulkona tapahtuvaa opetusta 

(Uitto 2005a, s. 124). Maantiedossa kenttäopetuksella tarkoitetaan opetusta, joka tapahtuu 

koulun ulkopuolella ja sisältää ympäristön havainnointia ja tutkimista. Siihen kuuluvat erilaiset 

kulttuurimaantieteelliset kenttätutkimukset, luonnonmaantieteellinen maasto-opetus, sekä 

retkeily luonnossa. (Cantell ym. 2007, s.156.) Luokan ulkopuolinen opetus tarjoaa oppilaalle 

elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta, joka motivoi oppilasta (Uitto 2005a, s.128).  Keskeisiä 

biologian opetuksen sisältöjä ovat tutkimusretket luontoon ja lähiympäristöön (S2). Biologian 

opetuksen oppimisympäristöjen tavoitteisiin kuuluu, että oppilaalla tulee olla myös 

mahdollisuus työskennellä erilaisissa oppimisympäristöissä, jotka tukevat tutkimuksellisuutta, 

sekä koulussa, että sen ulkopuolella. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 

381.) 

Maastotöiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon opetuksen tavoitteet. Tiedollinen tavoite 

maasto-opetukselle on ekologian opetuksen tukeminen ja sen havainnollistaminen luonnossa. 

Taidollisia tavoitteita maasto-opetukselle ovat työskentelytaitojen ja yhteistyötaitojen 

kehittäminen. Oppilas oppii tekemään myös oikeita ja luotettavia havaintoja ympäristöstään, 

sekä oppii tutkivan oppimisen taitoja. Näihin lukeutuu oleellisten tutkimuskysymyksien 

esittäminen ja vastausten etsiminen ja löytäminen. Oppilas oppii myös pohtimaan saatuja 

tuloksia ja arvioimaan niitä. Huomioon otettavia asenteellisia tavoitteita ovat oppilaan 

kiinnostuksen herättäminen luontoa kohtaan, sekä ympäristövastuullisuuden herättäminen. 

Maasto-opetuksen asenteellisena tavoitteena voi olla myös oppilaan luontorakkauden 

herättäminen tai luontoharrastuksen löytyminen. Maasto-opetus voi myös vahvistaa suhdetta 

opettajaan ja luokkatovereihin. Edellä mainitut tavoitteet Uitto on koonnut Poijärven (1989) ja 

Hungerfordin ja Volkin (1990) ympäristökasvatusmalleihin perustuen. (Uitto. 2005a, s.125.) 

Maastotyöt ovat tärkeä osa opetusta, sillä ne voivat vaikuttaa oppilaan persoonallisuuden sekä 

ympäristövastuullisuuden kehittymiseen niin, että oppilas oppii luontokeskeisempää 
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ajattelutapaa ihmiskeskeisen ajattelutavan sijaan. Siksi koulussa tapahtuvat luontokokemukset 

ovat tärkeitä. Opettajan on suunniteltava maasto-opetus hyvin etukäteen ja tutustuttava 

kohteeseen huolella. Biologian opetuksessa opettajan tulee selvittää kohteen bioottiset eli 

elolliset, sekä abioottiset eli elottomat tekijät. Opetus voi edetä opettajan johdolla tai tutkivan 

oppimisen periaatteiden mukaisesti oppilaiden laatimien tutkimuskysymysten avulla. (Uitto 

2005a, s.125–126.) Maantiedossa maasto-opetuksen tehtävänä on hankkia tietoa ja kokemuksia 

maisemasta ja ympäristöstä, sen piirteistä ja ominaisuuksista. Luonnonmaantieteellisissä 

kenttätöissä usein otetaan näytteitä ja tehdään mittauksia, havainnoidaan luontoa tai laaditaan 

karttoja. Kulttuurimaantieteellisissä kenttätöissä käytetään enemmän laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. Aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi kyselyiden tai haastattelujen avulla 

ja ympäristöä voidaan dokumentoida esimerkiksi kuvien tai äänitallenteiden avulla. (Cantell 

ym. 2007, s.156–157.) 

 

4.2 Laborointi 

Laboroinnit ovat biologian opetuksessa tyypillisiä kokeellisia työtapoja (Palmberg 2005, 

s.118). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 380) asetetaan yhdeksi 

biologian opetuksen tavoitteeksi vuosiluokille 7-9 erilaisten biologisten tutkimusvälineiden 

käytön opastamisen oppilaille (T8). Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee osata 

työskennellä laboratoriossa turvallisesti ja tavoitteellisesti, sekä osata käyttää biologista 

tutkimusvälineistöä tarkoituksenmukaisesti (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, s. 383). 

Laborointi käsitteenä kattaa monta työskentelymuotoa. Yksi näistä on mikroskopointi, joka on 

hyvin perinteinen biologian opetusmuoto. Mikroskooppeja on erilaisia, yksi näistä on 

stereomikroskooppi. Stereomikroskoopin avulla voidaan tutkia kolmiulotteisesti eläviä eliöitä 

ja erilaisia näytteitä, kuten esimerkiksi bakteeriviljelmiä. (Palmberg 2005, s.122.) 

Stereomikroskooppia käytettiin tiedeleirikoulussa työvälineenä laboratoriotyöpajassa.  
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5. Oulangan kansallispuiston bioottiset ja abioottiset piirteet 

Oulangan kansallispuisto toimi erinomaisena ympäristönä tiedeleirikoululle. Kansallispuiston 

luonto on lajirikasta ja runsasta, ja erityislaatuiset maisemat ovat omiaan syventämään oppilaan 

luontosuhdetta. Tiedeleirikoulun maisemat tarjosivat oppilaille myös monia luontokokemuksia 

ja -elämyksiä. 

 

5.1 Geomorfologia ja ilmasto 

Oulangan kansallispuiston kokonaispinta-ala on noin 107 km2. Noin 30 km2 kansallispuistosta 

sijaistee Sallan kunnassa, ja loppu sijaitsee Kuusamon kunnassa. (Söyrinki ym. 1977, s. 7.) 

Oulangan kansallispuistossa kohtaavat mantereinen ilmasto, sekä merellinen ilmasto. 

Kansallispuisto sijaitsee Suomen mantereisimmassa osassa, mutta Golf-virta lauhduttaa ja luo 

merellistä ilmastoa.. Kansallispuistoon alueellista ilmastollista vaihtelua tuovat korkeussuhteet 

sekä ilmasto-olojen yhteisvaikutus. Auringon valo ei jakaudu tasaisesti, jolloin syntyy paiste- 

ja varjorinteitä. Näin ollen paisterinteille syntyy eteläiset ja varjorinteille arktiset olosuhteet. 

Oulangan kansallispuistossa yhdistyvätkin pohjoisen arktinen luonto, sekä etelän rehevä 

kasvillisuus. Pohjoisen rytmin mukaan kesät ovat Oulangan kansallispuistossa lyhyitä ja talvet 

pitkiä, runsaslumisia ja pimeitä. Tämä jättää jälkensä Oulangan luontoon ja sen 

omaleimaisuuteen. (Viramo 1980a, s.17.)  

Oulangan kansallispuisto on osa Kuusamon ylänköä, joka kuuluu Itä-Suomen halki menevään 

Maanselkään. Kansallispuiston pohjoinen osa on 200–240 metriä merenpintaa korkeampi 

kulumistasanne eli peneplaani. Eteläosa puolestaan kohoaa samassa tasossa olevasta ylängöstä 

vielä 50–100 metriä. Oulankajokilaakso on Kuusamon ylängöstä 50–100 metriä sen 

alapuolella, alhaisimmillaan 140 metriä merenpinnan yläpuolella. (Koutaniemi 1980, s. 25.) 

Oulangan maisemalle ovat tyypillisiä vaarat ja kummut, jokilaaksot ja puronuomat. Pohjoinen 

osa kansallispuistoa on kuitenkin tasaista suomaastoa. (Söyrinki ym.1977, s.7.) Oulangan 

kansallispuiston vaihteleva korkokuva johtuu kallioperän epätasaisuuksista. Nämä kallioperän 

muodot johtuvat kallioperäliikunnoista, kivilajien erilaisista kulutuskestävyydestä sekä 

jääkauden aikaisesta kulutuksesta. (Koutaniemi 1980, s.25.) Oulangan kansallispuiston alueella 

ei varsinaisia tuntureita ole (Söyrinki ym. 1977, s.7). 

 

5.2 Kasvillisuus 

Oulangan kasvillisuus on rehevää ja lajirunsasta, sillä maaperä on kalkkipitoista ja 

kansallispuiston alueelta löytyy monenlaisia kasvupaikkoja vaihtelevan korkokuvan vuoksi. 
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Sen kasvistosta suurin osa on alkuperäistä kasvistoa, jotka ovat sinne levinneet vuosituhansien 

saatossa. (Saari 1980, s. 31.) Kansallispuiston lajistosta löytyy myös harvinaisuuksia, kuten 

esimerkiksi neidonkenkä (Calypso bulbosa) (Bizhon & Kolppanen 2014, s.30). 

Kansallispuiston pinta-alasta noin 70 % on kasvullista metsämaata. Yleisin puulaji on mänty 

(Pinus sylvestris), mutta myös kuusta (Picea abies) ja koivua (Betula) löytyy paljon. Oulangan 

puustoon kuuluvat myös esimerkiksi harvinainen halava (Salix pentandra), pihlaja (Sorbus 

aucuparia), mustuvapaju (Salix myrsinifolia) ja tuomi (Prunus padus). Rannoilla tavataan 

esimerkiksi haapaa (Populus tremula) ja harmaaleppää (Alnus incana). Oulangan 

kansallispuisto on osa Peräpohjan kasvillisuusvyöhykettä. Kansallispuiston yleisimmät 

metsätyypit ovat variksenmara-mustikkatyyppi (EMT, 53 % metsän pinta-alasta) ja kanerva-

jäkälätyyppi (CCIT, 16 % metsän pinta-alasta), jotka kuuluvat kuiviin kangasmetsiin sekä 

paksusammaltyyppi (HMT, 30 % metsän pinta-alasta), joka kuuluu tuoreisiin kangasmetsiin. 

Alueella on myös kurjenpolvi-mustikkatyypin metsää (GMT, 2 % metsän pinta-alasta), joka on 

tuore lehtomainen metsä. Oulangan kansallispuiston metsätyyppeihin kuuluvat myös 

kurjenpolvi-metsäimarretyyppi (GDT), joka on tuore lehto, kurjenpolvi-mesiangervotyyppi 

(GFT), joka on kostea lehto sekä rehevän saniaistyypin lehto (FT). Nämä lehdot ovat kuitenkin 

hyvin pienialaisia. Oulangan kansallispuiston alueesta 22 % on suota ja ne ovat melko 

pienialaisia. Retkeilijä ei kuitenkaan niitä usein kohtaa, sillä retkeilypolut eivät kulje 

suoalueilla. Oulangan kansallispuistossa on märkiä niittyjä, kuten tulvaniittyjä, jokiniittyjä ja 

rantaniittyjä, sekä tuoreita ja kuivia niittyjä. Tulvaniityt ovat erityisen merkittäviä jokilaakson 

maisemassa. Jokiniittyjen lajistoa ovat esimerkiksi järvikorte (Equisetum fluviatile), 

rantapalpakko (Sparganium emersum) ja pullosara (Carex rostrata) ja rantaniityillä viihtyvät 

esimerkiksi viiltosara (Carex acuta), luhtasara (Carex vesicaria) ja vuohennokka (Scutellaria). 

Tuoreiden ja kuivien niittyjen lajistoon kuuluvat esimerkiksi nurmirölli (Acrostis capillaris), 

tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) ja nurmilauha (Deschampsia cespitosa). Oulangan 

niityistä vesiniityt ja märät niityt ovat yleensä luonnonvaraisia, mutta tuoreet ja kuivat niityt 

ovat ihmisen raivaamia. Oulangan vesikasvillisuus on keskittynyt Oulankajokeen sekä siihen 

laskeviin Aventojokeen ja Savinajokeen. Tavallisimmat kelluslehtiset ovat heinävita 

(Potamogeton gramineus), purovita (Potamogeton alpinus), pohjanlumme (Nymphaea 

candida) ja ulpukka (Nuphar lutea). Tavallisimmat uposlehtiset ovat puolestaan ahvenvita 

(Potamogeton perfoliatus) ja ärviä (Myriophyllum). Vesistöjen pohjakasveihin kuuluvat 

esimerkiksi tummalahnaruoho (Isoetes lacustris) ja rantaleinikki (Ranunculus reptans). 

Oulangan kansallispuistossa kasvaa myös tunturilajeja rotkolaaksoissa eli kuruissa. Tästä 

esimerkkinä voitaisiin mainita lapinvuokko (Dryas octopetala). Kurut ovat tärkein kasvupaikka 

tunturikasveille, sillä kansallispuistossa ei tuntureita ole. Kurut luovat kasveille sopivan 
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pienilmaston, jossa ne ovat pystyneet säilymään ajan saatossa. (Saari 1980, s.31-.36, 41,45–

47.)  

 

5.3 Nisäkkäät ja linnut 

Oulangan vaihtelevat olosuhteet toimivat myös elinympäristönä monenlaisille eläinlajeille: 

kansallispuistosta löytyykin pohjoisia, eteläisiä sekä itäisiä lajeja. Siksi alueen lajisto onkin 

runsas. Monille pohjoisille ja arktisille lajeille Oulangan kansallispuisto on eteläisin 

esiintymispaikka. Nisäkäslajeja kansallispuistossa on 28, mikä on pohjoiselle sijainnille paljon. 

Puolet näistä lajeista ovat yleisiä koko Suomessa. Pohjoisia lajeja Oulangan kansallispuiston 

alueella ovat esimerkiksi lapinmyyrä (Microtus oeconomous), harmaakuvemyyrä (Myodes 

rufocanus) sekä poro (Rangifer tarandus). Eteläisiä lajeja ovat pohjanlepakko (Eptesicus 

nilssonii), piisami (Ondatra zibethicus) ja kotihiiri (Mus musculus), jotka ovat pohjoisessa 

varsin harvalukuisia. Yleisin puiston nisäkäslaji on metsämyyrä (Myodes glareolus). 

Kansallispuiston itäisiä nisäkäslajeja ovat suurpedot karhu (Ursus arctos), susi (Canis lupus) ja 

ahma (Gulo gulo). (Sulkava 1980, s.51.)  

Oulangan kansallispuiston linnusto on runsaslajinen ja monipuolinen, tosin lajien yksilötiheys 

ja tiheys on pieni. Pohjoiset lajit ovat kansallispuistolle luonteenomaisempia. Lajit edustavat 

siperialaista eläimistötyyppiä ja niiden päälevinneisyysalue on Pohjois-Venäjän ja Siperian 

taiga eli havumetsävyöhyke. Näistä lajeista yleisimpiä ovat muun muassa kuukkeli (Perisoreus 

infaustus), pohjantikka (Picoides tridactylus), lapintiainen (Poecile cinctus) ja urpiainen 

(Carduelis flammea). Harvemmin kansallispuistossa tavattavia samaa eläimistötyyppiä olevia 

lintuja ovat isolepinkäinen (Lanius excubitor), hiiripöllö (Surnia ulula) ja taviokuurna (Pinicola 

enucleator). Todellisia harvinaisuuksia kansallispuiston alueella taigalajeista ovat sinipyrstö 

(Tarsiger cyanurus), lapinuunilintu (Phylloscopus borealis), vuorivästäräkki (Motacilla 

cinerea) ja pikkusirkku (Emberiza pusilla). Eteläisiä yleisiä lintulajeja kansallispuiston alueella 

ovat esimerkiksi talitiainen (Parus major), hömötiainen (Poecile montanus) ja puukiipijä 

(Certhia familiaris). Kansallispuistossa tavataan harvemmin eteläisä lajeja, kuten 

mehiläishaukkaa (Pernis apivorus), sepelkyyhkyä (Columba palumbus) ja pyrstötiaista 

(Aegithalos caudatus). Oulangan rämeille tyypillisimmät lintulajit ovat järripeippo (Fringilla 

montifringilla) ja pajulintu (Phylloscopus trochilus), sekä kahlaajista taivaanvuohi (Gallinago 

gallinago), liro (Tringa glareola) ja suokukko (Philomachus pugnax). Nevoilla tavataan 

esimerkiksi jänkäkurppaa (Lymnocryptes minimus), pikkukuovia (Numenious phaeopus), tylliä 

(Charadrius hiaticula) ja kapustarintaa (Pluvialis apricaria), jotka ovat pohjoiselle harvinaisia 

kahlaajalajeja. Nevoille muita tyypillisiä lajeja ovat pajulintu ja pajusirkku (Emberiza 
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schoeniclus). Talvella kansallispuistossa linnusto on puolestaan niukkaa. (Sulkava 1980, s. 56–

63.) 

 

5.4 Pohjaeläimet 

Kuten muukin lajisto Oulangan alueella, myös selkärangattomat ovat lajirikas ryhmä, johon 

kuuluvat esimerkiksi alkueläimet, äyriäiset, ”madot”, nilviäiset, hämähäkkieläimet ja muut 

hyönteiset (Viramo 1980b, s.77). Oulankajoki on suomenpuolinen osa Koutajoen vesistöä ja 

Koutajoen pohjaeläinfauna on Suomen lajirikkain (Malmqvist ym. 2009, s. 315, 320). 

Oulankajoki käsittää monia erilaisia elinympäristöjä. Järven laskujoen elinympäristöstä 

kertovat Oulankajoessa elävät simpukka (Sphaerium corneum), etanat (Bathyomphalus 

contortus) ja Lymnaea palustris sekä vesiperhonen Neureclipsis bimaculata. Pienestä virtaavan 

veden habitaatista kertoo puolestaan vesiperhonen Rhyacophila obliterata, ja suurelle virtaavan 

joen habitaatille tyypillisiä ovat vesiperhoset Cheumatopsyche lepida, Ithytricha lamellaris ja 

Micrasema setiferum, päivänkorento Heptagenia dalecarlica ja kaksisiipiäinen Atherix ibis. 

Olankajoesta löytyy myös esimerkiksi siira Asellus aquaticus, päivänkorento Baetis rhodani ja 

koskikorento Nemoura cinerea. (Heino & Mykrä 2006.) Edellä on mainittu vain muutama 

monista Oulankajoen pohjaeläinlajista.  
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6. Tiedeleirikoulun työpajat  

Seuraavassa osiossa käsitellään tiedeleirikoulun toteutuneiden työpajojen luonnontieteelliset 

viitekehykset. Osiossa käydään läpi myös tiedeleirikoulun ja sen työpajojen toteutus, sekä 

työpajakohtaiset tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteisiin 2014. Jokaiselle työpajalle asetettiin tiedolliset ja taidolliset tavoitteet, sekä 

arvotavoitteet ennen tiedeleirikoulua, jotta tiedeleirikoulu toteutettaisiin opetussuunnitelman 

mukaan. Jokaisen työpajan tavoitteet on laatinut työpajan suunnittelija, poikkeuksena 

matkailutyöpaja. Kyseisen työpajan tavoitteet ohjaajat laativat yhdessä. Oulangan 

tutkimusasema tarjosi tiedeleirikoululle erinomaiset puitteet, sillä se sijaitsee Oulangan 

kansallispuiston alueella ja siellä on erinomaiset majoitustilat leirikoulua varten. Saimme myös 

tutkimusaseman henkilökunnalta paljon apua ja neuvoja tiedeleirikoulun suunnittelussa ja 

toteuttamisessa.  

 

6.1 Tiedeleirikoulun toteutus 

Tiedeleirikoulu alkoi aloitusseminaarilla 11.9.2015, joka järjestettiin Oulun yliopiston 

kasvitieteellisellä puutarhalla. Aloitusseminaarin tarkoituksena oli oppilaiden ryhmäytyminen 

ja tutustuttaminen toisiinsa sekä käytännönohjeiden antaminen tiedeleirikoulua varten. 

Tutkimuksen ensimmäinen kysely toteutettiin aloitusseminaarissa. Leirille lähdettiin 

keskiviikkona 16.9.2015. Saavuimme Oulangan tutkimusasemalle noin klo 16, joten 

ensimmäinen ilta meni suurilta osin majoitustiloihin asettuessa. Illalla oli ohjelmassa 

ryhmäytymistä pimeävaelluksen muodossa.  

Torstaina 17.9 aloitimme työpajat. Alkuseminaarissa jaetut työskentelyryhmät kiersivät 

työpajasta toiseen ennalta suunnitellussa järjestyksessä. Ilmastotyöpajasta siirryttiin 

luontoympäristötyöpajaan. Sieltä puolestaan siirryttiin maastotyöpajaan, josta siirryttiin 

laboratoriotyöpajaan, josta siirryttiin edelleen ilmastotyöpajaan. Päivä toteutui seuraavan 

aikataulun mukaisesti: 

klo 8:00 aamupala 

klo 9:00–10:30 1. työpaja 

klo 10:30–12:00 2. työpaja 

klo 12:00–13:00 lounas 

klo 13:00–14:30 3. työpaja 

klo 14:30–16:00 4. työpaja 

klo 17.00 päivällinen 

klo 20.00 iltapala 

Illalla oli vapaata oleskelua. 
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Perjantaina 18.9 aamu alkoi aamupalalla klo 8.00. Klo 9.00 meille oli varattuna esittelytunti 

Oulangan luontokeskuksessa. Esittelyn piti luontokeskuksen työntekijä. Matkailutyöpaja 

toteutettiin heti esittelyn jälkeen. Ennen lounasta pakkasimme reppuja tulevaa vaellusta varten. 

Lounas oli klo 12.00 ja noin klo 13.00 lähdimme päivävaellukselle Oulangan kansallispuistoon 

pienelle karhunkierrokselle. Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa vaelluksen aikana kaksi 

työpajaa, lahopuutyöpaja, sekä luonnonmaantieteellinen työpaja. Kuitenkin huonon sään 

vuoksi ja oppilaiden keskittymiskyvyn puutteesta ne jäivät pitämättä. Oli myös tarkoituksena 

yöpyä maastossa leiripaikalla teltoissa, mutta sateen vuoksi päätimme majoittua 

tutkimusasemalla. Vapaavalintaisesti osa oppilaista nukkui teltoissa tutkimusaseman pihalla, 

osa sisällä majoitustiloissa. Lauantaina 19.9 pakkasimme leirin ennen aamupalaa, joka oli klo 

9.00. Tämän jälkeen kotimatka alkoi noin klo 10.00 ja saavuimme Ouluun iltapäivästä. 

Loppuseminaari pidettiin 8.10 yliopiston tiloissa. Oppilaat olivat valmistelleet 

seminaariesityksiä työpajojen pohjalta. Jokaisessa seminaariryhmässä oli 3- 5 oppilasta ja 

jokainen piti esityksen vuorollaan. Kaikki opponoivat yhteisesti jokaisen ryhmän esitystä ja 

aiheista keskusteltiin. 

 

6.2 Maastotyöpaja 

Biologian opetuksen tehtävä on auttaa oppilasta ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, sekä 

kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta. Biologian opetukseen kuuluu työskentely luonnossa ja 

oppilaan tutustuttaminen tutkivan oppimisen kautta biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. 

Tämä tarkoittaa sekä maasto-, että laboratoriomenetelmiä. Elämykselliset ja kokemukselliset 

työtavat luovat oppimisen iloa, sekä herättävät oppilaiden kiinnostusta elinympäristön tilan ja 

sen muutosten tarkkailuun. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 379.) 

Maastotyöpajan tarkoituksena olikin opettaa biologista tiedonhankintaa ja maastotyöskentelyä, 

sekä herättää oppilaiden mielenkiinto ympäristön havainnointia kohtaan. Tärkeää oli tutustuttaa 

oppilaat biologisiin näytteenottomenetelmiin ja – varusteisiin. Oppilaat saivat käsityksen siitä, 

millaista maastotyöskentelyä tutkijan ammattiin kuuluu ja sitä kautta oli tarkoitus herättää 

innostus biologiaa kohtaan.  
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6.2.1 Tavoitteet 

Taulukossa 1 on esitetty tavoitteet, jotka maastotyöpajalle laadittiin ennen tiedeleirikoulua. 

Tavoitteet jaettiin kolmeen osioon: tiedollisiin, taidollisiin sekä arvotavoitteisiin.  

Taulukko 1. Maastotyöpajan opetuksen tavoitteet. 
Maastotyöpajalle asetetut opetuksen tiedolliset, taidolliset ja arvotavoitteet.  

Tiedolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- osaa kuvailla jokisysteemin perusrakennetta ja toimintaa, sekä 

miten se eroaa muista ekosysteemeistä. 

 

- osaa kuvailla joen eliöstöä ja jokea elinympäristönä. 

 

- selittää miten ympäristön ja luonnon tutkiminen tuo tietoa 

ympäristön tilasta ja sen muutoksista, jota voidaan hyödyntää 

mm. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Taidolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- osaa käyttää pohjaeläinnäytteenotossa tarvittavia biologisia 

tutkimusvälineitä ja tutkimusmenetelmiä. 

 

- osaa liikkua luonnossa ja työskennellä maastossa ja ottaa 

käytäntöön tutkimusmenetelmiä maastossa, ja pystyy 

selittämään siellä tapahtuvia muutoksia. 

 

- osaa tunnistaa ja kuvailla ekosysteemin syy-seuraussuhteita.  

Arvotavoitteet Oppilas 

- osaa liikkua luonnossa vastuullisesti.  

 

- kokee tutkivan oppimisen kautta elämyksiä, sekä oppimisen 

iloa. 

  

- osaa kunnioittaa ja arvostaa luontoa ja sen elämää. 

 

6.2.2 Toteutus 

Oppilaat jaettiin kolmeen työskentelyryhmään. Yksi ryhmä otti potkuhaavinäytteitä joen 

mutkan suvantokohdasta. Potkuhaavinäyte otetaan siten, että potkuhaavin pää asetetaan joen 

pohjaan niin että sen pussi on pohjan suuntaisesti. Tämän jälkeen potkitaan haavin edessä joen 

pohjaa voimakkaasti niin, että maa-ainesta ja sitä kautta myös pohjaeläimiä kulkeutuu haaviin. 

Tämän jälkeen haavi nostetaan vedestä ja saatu maa-aines tyhjennetään ämpäriin. Haavi 

tarkastetaan vielä lopuksi, jotta kaikki näytteen pohjaeläimet saadaan poimittua. Toinen ryhmä 

tarkasteli saatuja näytteitä ja he myös poimivat näytteistä pohjaeläimiä pieniin purkkeihin 

pinsettien avulla. Kolmas ryhmä piirsi luonnoksen joen törmästä. Piirroksessa tuli ottaa 

huomioon joen törmän muodot, kasvillisuus, virtaama ja ihmisvaikutus. Jokainen ryhmä kiersi 

jokaisen pisteen työpajalla. Työpajassa pohdittiin ohjaajan kysymysten avulla myös jokea 
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ekosysteeminä ja sen ravintoverkkoa, sekä miten jokiekosysteemi ja maaekosysteemi ovat 

kytköksissä toisiinsa.  

 

6.3 Laboratoriotyöpaja 

Maapallon pinta- alasta noin 1 % on makean veden elinympäristöä. Makeissa vesissä elää 

kuitenkin kaikista tunnetuista maailman lajeista noin 10 % ja tunnetuista selkärangattomien 

lajeista yksi kolmannes.(Friberg 2014.) Ricciardi ja Rasmussen (1999) esittävät arvion, että 

makean veden eliöstön sukupuuttoon kuolleisuus on jopa viisi kertaa suurempi kuin 

maaeliöstön. Maatalous, kaupungistuminen ja teollisuus ovat tärkeimmät tekijät 

virtavesiekosysteemien ympäristön vaihtelussa (Friberg 2014). Oppilaiden onkin tärkeää 

ymmärtää, että miksi makean veden eliöstöä täytyy suojella, miten ihminen siihen vaikuttaa 

sekä ongelmien aiheuttajana, että suojelijana, ja miten pohjaeläinten tutkimus tähän liittyy.  

Indikaattorilaji on eliölaji, joka heijastaa ympäristön tilaa ja jonka avulla voidaan tarkkailla 

miten suojelutoimet vaikuttavat ympäristöön (Smeets & Weterings, 1999, s.4). Näillä 

indikaattorilajeilla on keskeinen osa makeiden vesien suojelussa. Niiden avulla saadaan tietoa 

poliittiseen päätöksen tekoon, jotta ekosysteemejä ja sen tuottamia palveluita voitaisiin suojella. 

Jotta virtavesiekosysteemejä voitaisiin suojella ja parantaa, täytyy olla mahdollista mitata miten 

ekosysteemit reagoivat stressitekijöihin, sekä luonnollisiin, että ihmisen aiheuttamiin. 

Indikaattorilajien avulla stressitekijöiden havaitseminen ja mittaaminen on mahdollista. 

(Friberg 2014.) Vesistöjen tutkimisessa onkin tärkeää käyttää biologisia indikaattoreita 

kemiallisten mittausten sijaan, sillä ne antavat suoran vasteen häiriölle, kun kemiallisista 

mittauksista voidaan tehdä vain päätelmiä. Kemialliset mittaukset tarvitsevat myös usein tiheitä 

mittauksia, kun taas biologisissa indikaattoreissa vasteet ympäristön häiriölle säilyvät ajan 

mittaan ja paikan vaihtuessa. Tällöin tiheät mittaukset eivät ole tarpeellisia ja kustannukset ovat 

matalat. (Friberg ym. 2011, s. 5.) Vesiselkärangattomien yhteisöjä pidetään hyvänä 

indikaattorina sisämaan vesielinympäristöjen kunnosta ja suojelun tarpeesta (Chadd & Extence 

2004). Ne ovat yleisiä ja lajisto on monipuolista. Vesiselkärangattomien lajisto on yleisesti 

hyvin tunnettua ja niitä on helppo kerätä. Vesiselkärangattomat ovat myös herkkiä erilaisille 

stressitekijöille ja niiden elinkierron pituus sopii hyvin yhteen stressitekijöiden ajallisen keston 

kanssa. Ne ovat tärkeitä ekosysteemiprosesseissa ja niiden arvo ymmärretään vesistöjen 

suojelussa. (Friberg ym. 2001, s. 10.) Työpajan tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaita biologisen 

tutkimuksen vaiheisiin ja tutustuttaa oppilaat pohjaeläinten monipuoliseen maailmaan.  
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6.3.1 Tavoitteet 

Taulukossa 2 on esitetty laboratoriotyöpajalle asetetut tavoitteet, jotka laadittiin ennen 

tiedeleirikoulua.  

Taulukko 2. Laboratoriotyöpajan opetuksen tavoitteet.  
Laboratoriotyöpajalle asetetut opetuksen tiedolliset, taidolliset ja arvotavoitteet.  

Tiedolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- osaa selittää biologisen tutkimuksen vaiheet. 

 

- osaa kertoa miten biologista aineistoa analysoida 

laboratoriossa. 

 

- tunnistaa pohjaeläimiä heimotasolle. 

 

- osaa kertoa miten ekosysteemejä voidaan tutkia ja miten 

ekosysteemien tilaa voidaan tutkia ja seurata indikaattorilajien 

avulla. 

 

- osaa selittää miten virtavesiluonnon monimuotoisuutta voi 

säilyttää ja osaa kuvailla miten muutokset lähiympäristössä 

vaikuttavat edelleen luonnon monimuotoisuuteen.  

 

Taidolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- kehittää omia ajatteluntaitojaan toiminnallisen ja tutkivan 

työskentelyn kautta. 

 

- osaa tunnistaa asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja 

keskinäisiä yhteyksiä.  

 

- kehittää luovaa ja kriittistä ajatteluaan, sekä 

ongelmanratkaisutaitojaan.  

 

-  osaa tulkita asioita eri näkökulmista.  

 

- osaa toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden, opettajien 

ja muiden aikuisten, oppimisympäristöjen ja muiden 

yhteisöjen kanssa.  

Arvotavoitteet Oppilas 

- osaa kertoa mitä tarkoitetaan kestävällä elämäntavalla ja 

miten kestävää kehitystä edistetään.  

 

- osaa kertoa miten hän omilla valinnoillaan ja teoillaan voi 

edistää kestävää kehitystä ja sitä kautta suojella luonnon 

monimuotoisuutta, esimerkiksi puhtaan veden ja pintavesien 

ekologisen tilan kannalta. 
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6.3.2 Toteutus 

Työpajan ohjaaja johdatteli oppilaita aiheeseen lyhyen luennon avulla. Luento käsitteli 

pohjaeläimiä ja niiden elämänkiertoa, sekä miten ja miksi pohjaeläimiä tutkitaan. Käytiin läpi 

myös pohjaeläinten määrittämistä ja tutustuttiin määrityskaavaan, sekä keskeisiin pohjaeläinten 

rakenteisiin, joiden avulla niitä määritetään. Tämän jälkeen oppilaat saivat itse poimia 

maastotyöpajasta keräämistään näytteistä pohjaeläimiä oppiakseen tämän työskentelyvaiheen 

pohjaeläinten tutkimisessa. Seuraavaksi oppilaat saivat itse määrittää pohjaeläimiä 

määrityskaavan avulla. Näytteet oli ennalta määrätty tunnistamisen helpottamiseksi. Näytteet 

myös edustivat lajeja, joita löytyy Oulankajoesta. Näin pystyttiin yhdistämään työpaja leirin 

toteutuspaikkaan. Laboratoriossa oli myös dokumenttikamera, jonka avulla oppilaat saivat ottaa 

kuvia itse poimimistaan näytteistä.  

 

6.4 Ilmastotyöpaja 

Maapallon keskilämpötila on noussut huomattavasti viimeisen sadan vuoden aikana. 

Lämpeneminen on tapahtunut kahdessa pääjaksossa, joista ensimmäinen tapahtui vuosina 

1910–1945 ja toinen vuodesta 1976 tähän päivään. Voimakkainta ilmaston lämpeneminen on 

ollut jälkimmäisessä jaksossa, mikä on myöskin ollut voimakkainta tuhanteen vuoteen. 

(McCarthy 2001.) Ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat paremmin nähtävissä alueellisesti 

kuin globaalisti. Ilmaston lämpenemisen johdosta alueiden minimilämpötilat ovat nousseet 

huomattavasti verrattuna maksimilämpötilojen nousuun. Tästä johtuen vuorokausittaiset 

lämpötilaerot ovat pienentyneet. Myös jäävapaa- aika on pienentynyt huomattavasti pohjoisilla 

alueilla ja esimerkiksi lumen peittävyys on pienentynyt noin 10 %. (Walther ym. 2002.) On 

tärkeää, että oppilaat ymmärtävät ilmaston lämpenemisen ilmiönä, sekä ilmaston lämpenemisen 

syitä ja seurauksia. 

Ilmasto on suurin tekijä, mikä vaikuttaa veden kiertoon maapallolla ja veden kierto vaikuttaa 

puolestaan ilmastoon takaisinkytkentäperiaatteella. Vedenkierrosta ei kuitenkaan tiedetä vielä 

riittävästi, varsinkin mitä tulee tulviin. Se kuitenkin tiedetään, että jo pienelläkin muutoksella 

ilmastossa on merkittäviä vaikutuksia tulvien suuruuteen ja yleisyyteen. Esimerkiksi ilmaston 

lämpenemisellä ja tulvien suuruuden ja laajuuden kasvamisella on huomattu olevan yhteys. 

(Knox 2000.) Tulva voi aiheutua lumensulamisvesistä tai rankkasateista. Tulvat aiheuttavat 

ympäristössä eroosiota, maa-aineksen kerrostumista ja siirtymää. (Johansson 2008, s.334.)  

Ilmastotyöpajassa vierailimme tulvaniityllä (kuva 1.). Tulvaniityllä tarkoitetaan niittyä, joka on 

raivattu ihmisen toimesta tulvametsistä tai – pensaikoista. Niitä ei kynnetä tai lannoiteta vaan 
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ne saavat ravinteita tulvivan veden lietteistä. Hoitamattomina ne kasvavat umpeen takaisin 

tulvametsiksi ja – pensaikoiksi. Tulvaniityt kuuluvat perinnekasvillisuuteen. (Hanhela 1994, 

s.8-9.)  

 

Kuva 1. Oulangan kansallispuiston tulvaniittymaisema.  
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6.4.1 Tavoitteet 

Taulukossa 3 on esitetty ilmastotyöpajalle laaditut tavoitteet. Kyseiset tavoitteet laadittiin 

opetukselle ennen tiedeleirikoulua.  

Taulukko 3. Ilmastotyöpajan opetuksen tavoitteet. 
Ilmastotyöpajalle asetetut opetuksen tiedolliset, taidolliset ja arvotavoitteet.  

Tiedolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- osaa selittää, miksi tulvimista tapahtuu ja millaisia seurauksia 

tulvimisella on.  

 

- osaa selittää, miten lämpenevä ilmasto ja ilmastonmuutos 

vaikuttavat ympäristöön ja erityisesti pohjoiseen ympäristöön.  

Taidolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- osaa kuvailla mitä luonnossa näkee eli havainnoida luontoa.  

 

- osaa hiljentyä, kuunnella ja keskustella. 

 

- osaa kulkea ja työskennellä ryhmässä. 

 

- osaa tulkita asioita eri näkökulmista.  

 

- osaa Excel- ohjelman perusteet.  

Arvotavoitteet Oppilas 

- osaa tarkastella luontoa ja ympäristöä arvostaen. 

 

- saa positiivisia kokemuksia luonnosta ja arvostaa etuoikeuttaan 

liikkua puhtaassa ympäristössä. 

 

- osaa kuvailla omaa luontosuhdettaan. 

 

- osaa selittää miten hänen omat arkipäiväiset valintansa 

vaikuttavat ympäristöön.  

 

6.4.2 Toteutus 

Työpaja alkoi maastotyöskentelynä. Ohjaaja kierrätti oppilaita ennalta kartoittamallaan reitillä. 

Tähän hän oli saanut apua Oulangan tutkimusaseman kenttämestarilta. Maastossa tarkasteltiin 

tulvan jälkiä Oulangan kansallispuistossa, sekä pohdittiin tulvien seurauksia ja merkitystä 

kansallispuiston luontoon ja ekosysteemeihin. Seuraavaksi tutustuttiin erilaisiin 

mittauslaitteisiin Oulangan tutkimusasemalla. Niiden avulla seurattiin esimerkiksi sademääriä 

ja ilmanpainetta. Laitteita esitteli tutkimusaseman kenttämestari. Lopuksi siirryttiin sisätiloihin 

työskentelemään tietokoneilla. Oppilaat tarkastelivat Ilmatieteen laitoksen sivuilta erilaisia 

aineistoja ja karttoja ja vastasivat heille laadittuihin kysymyksiin. Tarkoituksena oli myös tehdä 

Excel-tehtäviä, mutta ajan puutteen vuoksi niitä ei ehditty tekemään. 
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6.5 Luontoympäristötyöpaja 

Oppilaita tulee ohjata kestävään elämäntapaan. Oppilaan tulee tiedostaa ihmisen olevan osa 

luontoa ja myös ihmisen riippuvaisuuden luonnosta. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat 

ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 16.) Kestävän kehityksen arvojen opettaminen 

mielletään ympäristökasvatukseksi (Cantell 2004, s. 12). Ympäristökasvatuksen tavoitteena on, 

että yksilöiden ja yhteisöjen arvot, sekä tiedot, taidot ja toimintatavat, tukisivat kestävää 

kehitystä. Tavoitteena on myös, että oppilaan luonto- ja ympäristösuhde vahvistuu sekä 

innostus elinikäiseen oppimiseen syttyy. Ympäristökasvatuksen yhtenä päämääränä on 

ihmisten tiedon lisääntyminen omasta elinympäristöstään ja koko maailmasta. Tiedon avulla on 

helpompi tehdä perusteltuja päätöksiä omassa elämässä, sekä ratkoa erilaisia 

ympäristöongelmia. Ympäristökasvatuksen avulla voidaan tarjota ihmisille erilaisia 

kokemuksia ympäristöstä, sekä kielteisiä, että myönteisiä. Ympäristökasvatuksen päämääränä 

on myös ihmisten kannustaminen ympäristötekoihin. Näitä tekoja ovat arkipäiväiset valinnat, 

kuten kuluttaminen, ostaminen, säästäminen, korjaaminen ja kierrättäminen. (Cantell 2011, s. 

337.) Tutkiessaan lähiympäristöään, ihminen oppii tulkitsemaan sitä, sekä sitoutuu siihen. Kun 

hän oppii oman lähiympäristönsä merkityksen, hän saa pohjan globaalimmalle ajattelutavalle 

ja pystyy pohtimaan asioita suuremmassa mittakaavassa. (Nordström 2004, s. 131.) Työpajassa 

oppilaat tutustuivat luontoympäristöön ja tarkkailivat sitä. Heidän tuli miettiä mikä siinä on 

hyvää ja onko jotain huonoa. He myös miettivät sitä, miltä paikka näyttäisi 20 vuoden päästä. 

Näin ollen heitä ohjattiin kestävään ajatteluun ja ympäristön havainnointiin.  
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6.5.1 Tavoitteet 

Taulukossa 4 on esitetty tiedolliset, taidolliset ja arvotavoitteet, jotka laadittiin 

luontoympäristötyöpajalle ennen tiedeleirikoulua.  

Taulukko 4. Luontoympäristötyöpajan opetuksen tavoitteet. 
Luontoympäristötyöpajalle asetetut opetuksen tiedolliset, taidolliset ja arvotavoitteet.  

Tiedolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

-  osaa määritellä oman osansa tutkimuksessa sekä 

merkittävyytensä tuloksien suhteen. 

 

- osaa kertoa tutkimuksen humaanimmasta puolesta ja sen 

menetelmistä.  

Taidolliset 

tavoitteet 

Oppilas  

- osaa perustella, miksi arvostaa jotain seikkaa 

luontoympäristössä ja miksi valitsi tietyn kuvauskohteen 

sanallisesti paperille. 

 

- osaa käyttää tabletin kuvaussovellusta. 

 

Arvotavoitteet Oppilas 

- osaa erotella arvostamiaan tekijöitä luontoympäristöstä 

kertoa niiden olemassaolon merkityksestä itsellensä.  

 

- osaa selittää mitä tarkoitetaan arvostamisella ja 

arvostuksella.  

 

6.5.2 Toteutus 

Ohjaaja johdatti oppilaita ennalta suunnittelemaansa reittiä pitkin Oulangan kansallispuistossa. 

Oppilaat työskentelivät pareittain ja ottivat iPadien avulla kuvia paikoista ja asioista, joiden he 

haluaisivat nähdä siellä olevan vielä 20 vuoden päästäkin.  He ottivat myös kuvia asioista ja 

paikoista, joiden he eivät haluaisi siellä olevan enää 20 vuoden kuluttua. Kierroksen lopuksi 

työskentelyparit valitsivat kaksi kuvaa kummastakin kategoriasta ja perustelivat valintansa 

ryhmän muille jäsenille.  

 

6.6 Matkailutyöpaja 

Matkailu on maantieteellisestä näkökulmasta lähtöalueen ja kohdealueen vuorovaikutusta, ja se 

on aina sidoksissa paikkoihin, reitteihin ja alueisiin. Matkailu voi olla vapaa-ajalla tapahtuvaa 

toimintaa eli turismia, tai työmatkailua. (Hemmi & Vuoristo 1993, s. 10.) Useimmiten turismin 

syy on, että matkailija kokee tarvetta paeta hetkellisesti arkirutiinejaan ja pois omasta 

kotiympäristöstään, sekä sosiaalisesta, että fyysisestä ympäristöstä. Tämä tarve paeta 

kotiympäristöään nousee siitä, että yksilöt pyrkivät omassa arjessaan usein ylläpitämään 
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tasapainoista elämää. Kun tähän tasapainoon tulee häiriö, täytyy sen olla selvä ero arkeen. Kun 

tämä tarve on täytetty, voi yksilö palata taas omaan arkeensa. (Williams & Lew 2015, s. 11.)  

Matkailukohteen luontainen ympäristö luo puitteet kohteen houkuttelevuudelle. Luonnonvarat, 

ekosysteemi ja alueen ekologia luovat pohjan kohteen kaupallisille palveluille ja 

virkistyspaikoille. (Farrell & Runyan 1991.) Kestävä kehitys määritellään seuraavasti: se on 

sellaista kehitystä, joka täyttää nykyiset tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien 

tarpeiden täyttymistä (World Comission on environment and development 1987, s. 43). 

Kohteessa tapahtuva turismi ja sen kehitys aiheuttaa ympäristössä muutoksia, joten turismin 

tulisi olla kestävän kehityksen periaatteen mukaista. Tämä on kuitenkin käytännössä haastavaa. 

(Williams & Lew 2015, s. 107.) Monet kansallispuistot on perustettu, koska kyseiset ympäristöt 

nähtiin arvokkaina ja hyvinä turistikohteina. Näitä arvokkaita alueita on siis välttämätöntä myös 

suojella. (MacEwen & MacEwen 1982.)  

Kuusamon alue alkoi 1880- ja 1900-luvun vaihteessa houkuttelemaan matkailijoita. 

Matkailukohteena oli alueen kaunis ja rikas luonto. Nykyään Oulangan ja Paanajärven alueella 

vaeltaminen on suosittua. Alue tarjoaa reittejä lyhyistä pitkiin ja helpoista haastaviin. Kesällä 

matkailija voi liikkua kajakilla vesireittejä pitkin, ja talvella maastossa voi liikkua hiihtämällä 

tai lumikengin. Oulangan kansallispuiston tunnetuin vaellusreitti on Karhunkierros. Sen pituus 

on 82 kilometriä ja se vie aikaa noin 4-6 päivää. Karhunkierroksen varrella on melkein kaikki 

alueen vetonaulat eli kohteet jotka vetävät matkailijoita alueelle. (Bizhon & Kolppanen 2014, 

s. 50,57,64–65.) Oulangan kansallispuisto ja Metsähallituksen luontokeskus tarjosivat hyvät 

puitteet tarkastella matkailua ilmiönä, sekä sen vaikutuksia alueen luontoon ja ekologiaan.  

 

6.6.1 Tavoitteet 

Taulukossa 5 on esitetty matkailutyöpajalle laaditut tavoitteet. Kyseiset tavoitteet laadittiin 

ennen tiedeleirikoulua ja ne jaetaan kolmeen osaan: tiedollisiin tavoitteisiin, taidollisiin 

tavoitteisiin, sekä arvotavoitteisiin.  



 

26 
 

Taulukko 5. Matkailutyöpajan opetuksen tavoitteet. 
Matkailutyöpajalle asetetut opetuksen tiedolliset, taidolliset ja arvotavoitteet.  

Tiedolliset 

tavoitteet 

Oppilas 

- osaa kertoa kansallispuiston säännöt, miten siellä tulee 

liikkua ja miten jokamiehenoikeudet toteutuvat 

kansallispuistossa. 

 

- osaa selittää mitä luontomatkailulla tarkoitetaan ja miten se 

vaikuttaa kansallispuiston toimintaan.  

 

- osaa selittää matkailua ilmiönä esimerkiksi matkamuistojen 

kautta. 

- osaa kertoa kestävästä matkailusta ja miten matkailu 

vaikuttaa luontoon eri näkökulmista. 

Taidolliset 

tavoitteet 

Oppilas  

- osaa toimia oman ryhmänsä asiantuntijana 

asiantuntijaryhmässä ja osaa välittää oppimaansa tietoa 

muille ryhmänsä jäsenille. 

 

- osaa työskennellä vuorovaikutuksessa muiden 

ryhmänjäsenien kanssa, sekä aikuisten, yhteisöjen ja 

ympäristön kanssa.  

Arvotavoitteet Oppilas  

- osaa selittää miten kestävä kehitys tulee ottaa huomioon 

luontomatkailussa.  

 

- osaa kertoa miten hän omilla valinnoillaan ja teoillaan voi 

edistää kestävää kehitystä ja sitä kautta suojella luonnon 

monimuotoisuutta. 

 

6.6.2 Toteutus 

Matkailutyöpajassa oppilaat jaettiin neljään ryhmään siten, että kussakin ryhmässä oli ainakin 

yksi jäsen jokaisesta leirin työskentelyryhmästä. Yhdessä ryhmässä tutustuttiin kansallispuiston 

sääntöihin. He myös pohtivat luonnonsuojelun ja matkailun paradoksia kansallispuistoissa: 

miten voidaan edistää matkailua samalla suojellen luontoa ja miksi matkailua ylipäätään 

tarvitaan ja harjoitetaan kansallispuistoissa. Toisessa ryhmässä tutustuttiin luontokeskuksen 

kauppaan ja sen tuotteisiin. Pohdittiin mitä tuotevalikoima kertoo matkailijoista Oulangan 

kansallispuistossa ja miksi kyseiset tuotteet on valittu myyntiin. He myös tarkastelivat 

luontokeskuksen ilmoitustaulua ja mitä palveluja ja tuotteita matkailijoille mainostettiin. 

Kolmas ryhmä haastatteli luontokeskuksen työntekijää muun muassa työn luonteesta ja 

työtehtävistä. He saivat itse päättää mitä kysymyksiä esittävät ja mikä heitä erityisesti kiinnosti. 
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Neljäs ryhmä tutustui kansallispuiston kävijöihin. He selvittivät vieraskirjan avulla, mistä 

maista kansallispuistossa oli käynyt matkailijoita, ja tutustuivat kävijälaskureihin. He 

tarkastelivat myös parkkipaikalla olevien autojen rekisterikilpiä ja pyrkivät määrittämään mistä 

päin kävijöitä oli sillä hetkellä kansallispuistossa. He kysyivät myös kahdelta matkailijalta 

syitä, miksi he olivat tulleet Oulangan kansallispuistoon. Lopuksi oppilaat kerääntyivät 

Oulangan tutkimusasemalla omiin leirin työskentelyryhmiin ja toimivat asiantuntijana omasta 

aiheestaan ryhmässä. He saivat vielä ryhmässä pohtia matkailua ilmiönä ja sen vaikutuksia 

Oulangan kansallispuistoon.  

 

7. Aineisto ja menetelmät 

7.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimus on empiirinen ja laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on empiiristä, sillä siinä 

korostuu aineiston havainnointi ja tarkastelu ja sen pohjalta tehty argumentointi. Empiirisessä 

tutkimuksessa tutkittavien henkilöiden henkilöllisyydet pysyvät salassa tutkimuksen etiikan 

vuoksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s.21–22.) Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu 

pyrkimys todellisen elämän kokonaisvaltaisesta kuvaamisesta. Tutkija toimii aina omasta 

kontekstistaan ja arvolähtökohdistaan. Todellista objektiivisuutta ei voi laadullisessa 

tutkimuksessa saavuttaa. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu myös, että tutkimusaineisto kerätään 

todellisissa tilanteissa ja tietoa pyritään hankkimaan kokonaisvaltaisesti tutkittavasta ilmiöstä. 

Tieto kerätään useimmiten ihmisiltä ja tiedon analysointi on induktiivista, eli lähtökohtana 

laadulliselle tutkimukselle ei ole testata jo olemassa olevia teorioita ja hypoteeseja, vaan tuottaa 

uutta tietoa tarkastelemalla saatua aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. Laadullisen 

tutkimuksen luonteeseen kuuluu luonnollisesti myös se, että aineisto kerätään laadullisten 

metodien avulla, esimerkiksi osallistuvalla havainnoinnilla tai ryhmähaastattelulla. Myöskin 

tutkittava kohdejoukko ei yleensä ole satunnainen joukko ihmisiä, vaan tarkoituksenmukaisesti 

valittu. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma ei ole ennalta kovin tarkasti 

määritelty, vaan se voi muuttua tutkimuksen edetessä. Myöskin aineistoa tulkitaan niin että 

jokainen tapaus on ainutlaatuinen. (Hirsjärvi ym. 2009, s.161, 164.) Eskola ja Suoranta (1998, 

s.15) ovat teoksessaan Johdatus laadulliseen tutkimukseen määritelleet laadulliselle 

tutkimukselle samankaltaiset tunnusmerkit: aineistonkeruumenetelmät, tutkittavien 

näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, aineiston laadullis-induktiivinen 

analyysi, hypoteesittomuus, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa sekä tutkijan asema ja 

narratiivisuus.  
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Tutkimus täyttää kaikki laadullisen tutkimuksen piirteet. Tutkimus tapahtui osittain 

luonnollisessa tilanteessa, sillä ohjaajat ja tutkija havainnoivat oppilaita työpajojen aikana 

todellisessa oppimistilanteessa. Kyselyt toteutettiin kuitenkin ennalta määrätyssä tilanteessa. 

Tutkimustieto kerättiin ihmisiltä, oppilailta, ohjaajilta ja tutkijalta, ja tutkimuksen tarkoituksena 

ei ollut testata mitään aiemmin havaittua teoriaa tai ennalta mietittyä hypoteesia. 

Tutkimusmetodeina käytettiin havainnointia ja kyselyä, jotka ovat laadullisia menetelmiä. 

Tutkimuksen kohteena oli ennalta määritelty, tietty kohderyhmä eli tiedeleirikouluun 

osallistuvat oppilaat. Jokaisen oppilaan antamat vastaukset olivat yhtä arvokkaita tutkimuksen 

kannalta. Myöskin tutkimussuunnitelma muotoutui prosessin aikana. Esimerkiksi kaksi 

työpajaa jäi kokonaan tarkastelematta, sillä niitä ei voitu toteuttaa tiedeleirikoulussa.  

 

7.2 Menetelmät 

Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi ja valmiit dokumentit (Tuomi & Sarajärvi 2009, s.71). Erilaisten menetelmien 

käyttöä aineiston hankinnassa kutsutaan menetelmätriangulaatioksi. Näin menetellään, jos 

yhdellä menetelmällä ei saada tarpeeksi kattavaa aineistoa. (Eskola & Suoranta 1998, s.69.) 

Kysely on lomake, jonka tutkittavat täyttävät joko valvotussa tilassa tai kotonaan (Eskola 1975, 

s.158). Avoimet kysymykset kyselyssä mahdollistavat sen, että tutkittava vastaa kysymyksiin 

omin sanoin ja sen mitä hänellä oikeasti on mielessä. Häntä ei johdatella tietynlaisiin 

vastauksiin. Tällöin saadaan tietää mitä tutkittava aidosti pitää tärkeänä ja keskeisenä. Avoimet 

kysymykset näyttävät myös tutkittavan mahdollisen mielenkiinnon ja innokkuuden asiaan. 

(Hirsjärvi ym. 2009, s. 201.)  

Kun kyselyistä saadaan selville mitä tutkittavat ajattelevat ja mitä tutkittavat havainnoivat, 

saadaan ulkopuolisen havainnoinnin avulla selville mitä todella on tapahtunut. Havainnointi 

tuottaa tutkittavasta kohteesta välitöntä tietoa ja se tapahtuu luonnollisessa ympäristössä, mikä 

on kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista. Havainnoinnin avulla nähdään miten ihmiset 

oikeasti toimivat ja vastaako heidän toimintansa sitä mitä he itse sanovat. Havainnointi antaa 

välitöntä tietoa tutkittavasta asiasta ja ehkä havaitaan sellaisia reaktioita ja käyttäytymistä mitä 

tutkittavat eivät halua kertoa. Kritiikkinä havainnoinnille on esitetty havainnoijan 

emotionaalinen kiintyminen tutkittaviin tai tilanteeseen, jolloin havainnoinnin objektiivisuus 

kärsii, sekä havainnoijan häiritsevä vaikutus tutkittaviin havainnointitilanteessa. Joskus on 

myös mahdotonta kirjata havainnoinnin tietoja välittömästi, jolloin havainnoijan täytyy luottaa 

omaan muistiinsa tietojen myöhempää kirjaamista varten. Havainnointi voi olla joko 

systemaattista, tai luonnollista havainnointia. Luonnollinen havainnointi on osallistuvaa 
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havainnointia. Systemaattinen havainnointi on tiukasti säädeltyä ja strukturoitua ja havainnot 

kirjataan jonkinlaisen systeemin, esimerkiksi arviointiskaalan avulla. Arviointiskaalalla 

tarkoitetaan ennalta määrättyjä tasoja (erinomainen, hyvä, keskimääräinen jne.), joiden avulla 

voidaan tehdä laadullisia havaintoja tutkittavasta piirteestä. (Hirsjärvi ym.2009. s. 212–216.) 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Tutkijan 

osallistuminen tutkimustilanteeseen vaihtelee osallistumattomuudesta täydelliseen 

osallistumiseen. Osallistumattomassa havainnoinnissa tutkijan ja tutkittavan välinen 

vuorovaikutussuhde ei ole olennainen tutkimuksen kannalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 82.)  

Menetelmiksi tutkimukseen valikoitui kysely ja havainnointi. Kyselylomakkeen avulla oli 

mahdollista saada vastaukset jokaiselta leirille osallistuvalta nuorelta, ilman että aineiston 

määrä paisuu kohtuuttomaksi. Kyselyyn valittiin avoimia kysymyksiä, jotta saataisiin 

oppilaiden aidot mielipiteet ja näkökulmat esille ilman johdattelua. Oppilaille teetettiin ennen 

tiedeleirikoulun alkua aloitusseminaarissa 11.9.2015 aloituskysely (liite 1), jossa kartoitettiin 

heidän odotuksiaan tiedeleirikoulusta. Myös koulujen opettajille teetettiin samankaltainen 

kysely ennen tiedeleirikoulua sähköpostin välityksellä (liite 2). Tutkimustuloksissa ei 

kuitenkaan käytetty alkukyselyiden tuloksia, sillä ne eivät olleet oleellisia tutkimuskysymysten 

kannalta. Tiedeleirikoulun jälkeen oppilaille teetettiin jälkikysely (liite 3), jonka tarkoituksena 

oli selvittää mitä he olivat oppineet, mitä he ajattelivat tiedeleirikoulun työpajoista ja itse 

tiedeleirikoulusta. Tutkija kävi teetättämässä kyselyn erikseen kummankin koulun oppilaille 

heidän omissa kouluissaan. Laanilan koulun oppilaille kysely teetettiin 30.9.2015 ja 

Pateniemen koulun oppilaille 1.10.2015. Havainnointi tapahtui tiedeleirikoulun ohjaajien 

toimesta heidän omilla työpajoillaan, ja sen lisäksi tutkija toimi havainnoijana. Jokaiselle 

leiriohjaajalle annettiin havainnoinnin tueksi lomake (liite 4), jonka he täyttivät jokaisesta 

ryhmästä. Tutkija kulki satunnaisesti valitun ryhmän mukana työpajasta toiseen täyttäen 

jokaisesta työpajasta havainnointilomakkeen (liite 5). Ohjaajat täyttivät lomaketta joko 

työpajan aikana tai heti työpajan jälkeen kyseisen ryhmän kohdalla. Tutkija täytti lomaketta 

aina työpajan aikana. Eskolan & Suorannan (1998, s.100) mukaan havainnoija voi olla 

osallistuvana osapuolena tai täysin ulkopuolisena havainnoijana tai jotain siltä väliltä. 

Tutkimuksessa tutkija oli täysin ulkopuolinen havainnoija, joka ei puuttunut työpajan kulkuun. 

Muut ohjaajat olivat osallistuvia osapuolia, sillä he toimivat opettajina oppilaille. Oppilaat 

olivat tietoisia havainnoinnista koko ajan.  
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7.3 Sisällönanalyysi  

Sisällönanalyysi on väline, jonka avulla kerätty aineisto saadaan järjestetyksi analyysia varten. 

Sen avulla itsessään ei voida tehdä johtopäätöksiä. (Grönfors 1982, s. 161.) Se on 

perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää yleisesti laadullisessa tutkimuksessa. Kerätty 

aineisto pyritään saamaan sisällönanalyysin avulla tiivistettyyn muotoon, kadottamatta 

aineiston informaatiota. Analyysin tarkoituksena on saada hajanaisesta aineistosta selkeää ja 

yhtenäistä informaatiota, jotta aineiston informaatioarvo kasvaisi. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa emipiirinen aineisto pyritään jäsentämään käsitteelliseen näkemykseen 

tutkittavasta ilmiöstä. Siinä aineistoa tarkastellaan yksittäisenä ilmiönä. Analyysiä ei ohjaa 

aiemmat tutkimukset, havainnot tai teoriat, vaan aineisto käsitellään erillisenä aikaisemmasta 

tutkimustiedosta. Aineistolähtöisestä sisällönanalyysista erotetaan kolme vaihetta: aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä aineiston abstrahointi eli 

teoreettisten käsitteiden muodostaminen. Aineiston pelkistämisessä aineistosta karsitaan pois 

kaikki ylimääräinen, eli se mikä ei ole oleellista tutkimukselle. Tutkimustehtävä ohjaa 

pelkistämistä, sillä jäljelle jää vain tutkimukselle ominaiset ilmaukset. Aineiston ryhmittelyssä 

pelkistetyt ilmaukset käydään tarkasti läpi ja etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. 

Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmitellään ja ne yhdistetään luokaksi. Luokka nimetään sitä 

kuvaavalla käsitteellä. Pelkistetty aineisto voidaan järjestää alaluokiksi ja edelleen yläluokiksi. 

Yläluokat järjestetään pääluokiksi ja ne voidaan puolestaan ryhmitellä yhdistäviksi luokiksi. 

Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä erotetaan ryhmitellystä aineistosta tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto ja pyritään luomaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa aineistosta 

saatu tieto pyritään jäsentämään teoreettisiksi käsiteiksi ja johtopäätöksiksi. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, s.91,95,108–112.) 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi oli aineistolähtöinen, sillä tutkielman tekijä ei käyttänyt 

kysymysten laatimisessa apuna aikaisempia tutkimuksia tai teorioita. Myöskään aineiston 

analyysivaiheessa kysymysten kategorisointia ja luokittelua ei ohjannut teoria tai aiemmat 

tutkimukset. Aineistolähtöisyys valittiin, koska tarkoitus oli tutkia ainoastaan tiedeleirikoulun 

onnistumista, eikä tuloksia pyritty yleistämään. Tutkimus on tapaustutkimus.  

Aineisto analysoitiin kysymys kerrallaan. Ensin jokaisen kysymyksen vastaukset pelkistettiin 

eli redusoitiin lyhempään ja informatiivisempaan muotoon. Tämän jälkeen pelkistetyt 

vastaukset jaettiin luokkiin aiheen mukaan eli klusteroitiin. Jokaisesta kysymyksestä koottiin 

vastaukset omaan taulukkoonsa. Esimerkkinä toimii taulukko 6, jossa on esitetty 

sisällönanalyysin periaate, ja miten aineisto on laitettu taulukkomuotoon. Se kuvaa aineiston 

jäsentämisprosessia vaihe vaiheelta. 
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Taulukko 6. Aineiston jäsennysprosessin eli sisällönalanyysin kulku. 

 Mitä uutta odotat oppivasi tiedeleirikoulussa? Voit mainita montakin asiaa. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Luokka 

”Jotain uutta kasveista (ja 

ötökkälajeista).” 

Tietoa kasveista. 

Tieta ötökkälajeista.  

 

 

LUONTO 

”Kaikkia juttuja luonnosta.” Tietoa luonnosta. 

”Tunnistamaan kasveja ja 

uusia juttuja” 

Tietoa kasveista 

Uusia juttuja.  

 

MUUT TAIDOT 

 

”Selviytymään hengissä 

metsässä ja jotakin josta 

minulle on hyötyä 

koulussa.” 

Jotain tulevaisuuden 

kannalta hyödyllistä. 

Selviytymään luonnossa.  

ERÄTAIDOT 

 

8. Tulokset  

Tässä osiossa esitellään saadut tulokset oppilaiden, ohjaajien ja tutkielman tekijän 

näkökulmasta. Oppilailta saadut jälkikyselyn tulokset kerättiin kyselylomakkeiden avulla ja 

koostettiin sisällönanalyysin avulla taulukoiksi kysymyksittäin. Osaan kysymyksistä tuli liian 

vähän eriäviä vastauksia, joten niistä saatuja tuloksia ei ole koostettu taulukkoon. Ohjaajat 

havainnoivat jokaista ryhmää omalla työpajallaan, ja havainnoinnin tulokset koostettiin myös 

taulukkomuotoon havainnointikysymyksittäin. Tutkijan havainnot perustuvat yhteen ryhmään 

ja ne on esitetty vapaamuotoisesti. Oppilaille teetetyn alkukyselyn vastauksia ja koulujen 

opettajille teetetyn alkukyselyn vastauksia ei päädytty käyttämään tuloksissa, sillä ne eivät 

auttaneet vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. 

 

8.1 Oppilaiden vastaukset 

Tiedeleirikouluun osallistuneille oppilaille teetettiin leirikoulun jälkeen kysely, jossa 

tiedusteltiin heidän oppimiaan asioita, oliko tiedeleirikoulu heidän mielestään hyödyllinen, 

mikä oli vaikeaa ja mikä helppoa, mikä oli puolestaan parasta tiedeleirikoulussa ja mitä he 

muuttaisivat tiedeleirikoulusta (liite 3). Kyselyyn vastasi 33 oppilasta.  
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Taulukko 7. Tiedeleirikoulussa opitut asiat. 

Oppilaiden kootut vastauskategoriat ja niihin perustuva luokat: Mitä uutta opit 

tiedeleirikoulussa?  

Pelkistetyt vastaukset Luokka 
Vastausten 

lkm 

Teltan pystytys (4) 

 

Vaeltaminen vesisateessa ei kannata 

(2) 

 

Opin vaeltamisesta 

 

Retkeilytaitoja 

 

RETKEILY 

 

 

8 

Mikroskoopin käyttäminen (4) 

 

Pohjaeläinten näytteenotto 

potkuhaavilla (5) 

 

Opin tutkimaan pohjaeläimiä (4) 

 

Opin pohjaeläinten määritystä (6) 

 

Opin havainnoimaan luontoa (3) 

 

Opin laittamaan pussilakanan 

 

TUTKIMUSMENETELMÄT/ 

TAIDOT 
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Tietoa luonnosta (6) 

 

Tietoa jokiekosysteemistä (2) 

 

Opin tulvimisesta (7) 

 

Opin pohjaeläimistä (7) 

 

Opin lahopuista (4) 

 

Opin tulvaniityistä 

 

Opin tunnistamaan enemmän kasveja 

 

Tietoa Oulangan kansallispuistosta (2) 

 

Tietoa Oulangasta ekosysteeminä 

 

LUONNONTIETEELLINEN TIETO 
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Luonnonarvostusta ARVOT 

 

1 
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Kuva 2. Tiedeleirikoulussa oppilaat saivat eniten luonnontieteellistä tietoa. Monet olivat myös 

oppineet tutkimusmenetelmistä ja – taidoista. Osa koki oppineensa retkeilytaitoja. Yksi oppilas 
oli oppinut uusia arvoja. 

Taulukossa 7 on koottu oppilaiden vastaukset kysymykseen mitä uutta opit tiedeleirikoulussa. 

Kysymykseen oppilas on saanut mainita monta asiaa. Eriteltyjä vastauksia tähän kysymykseen 

kertyi yhteensä 63 kappaletta. Kuvassa 2 on kuvattu graafisesti, miten eritellyt vastaukset ovat 

jakautuneet eri luokkiin. Oppilaat olivat saaneet eniten luonnontieteellistä tietoa (kuva 2). 

Esimerkiksi seitsemän oppilasta oli oppinut tulvimisesta, kaksi oli oppinut jokiekosysteemistä 

ja seitsemän koki oppineensa pohjaeläimistä (taulukko 7). Suurin osa oppilaista oli oppinut 

tutkimusmenetelmiä ja – taitoja, esimerkiksi tekemään pohjaeläinten määritystä ja 

tunnistamaan luonnosta tulvimisen jälkiä. Muutama oppilas oppi retkeilytaitoja, kuten teltan 

pystyttämistä. Yksi oppilas oli oppinut arvostamaan luontoa. Neljä oppilasta oli oppinut tietoa 

lahopuista. Yksi vaelluksen aikana toteutetuista työpajoista oli lahopuutyöpaja, mutta se ei 

kokonaisuudessaan toteutunut. Osalle oppilasta ohjaaja kutenkin opetti tietoa lahopuista ja 

neljälle heistä oli jäänyt opetus mieleen. 

Kysymykseen oliko tiedeleirikoulussa jotain mikä tuntui liian vaikealta, olivat kaikki oppilaat 

vastanneet, että mikään ei tuntunut liian vaikealta. Myöskin kysymykseen oliko 

tiedeleirikoulussa jotain mikä tuntui liian helpolta, olivat melkein kaikki vastanneet, että 

mikään ei tuntunut liian helpolta. Kaksi oppilasta oli kokenut, että pohjaeläinten tunnistus oli 

ollut helppoa. Yleisesti oppilaat olivat sitä mieltä, että työpajat olivat sopivan haastavia.  

Oppilaista 19 oli sitä mieltä, että tiedeleirikoulusta on hyötyä tulevaisuuden biologian ja 

maantiedon opinnoissa. Kaksitoista oppilasta arveli tiedeleirikoulusta saattavan olla hyötyä 

tulevaisuuden opinnoissa. Kaksi oppilasta ei osannut tätä arvioida. 
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Taulukko 8. Oppilaiden antamat muutosehdotukset. 
Kootut oppilaiden vastaukset kysymykseen: Mitä muuttaisit tiedeleirikoulussa vai muuttaisitko 
mitään?  

Pelkistetyt vastaukset Luokka Vastausten 

lkm 

Leiri saisi olla pidempi. (3) 

Lisää vapaa- aikaa. (3) 

Työpajojen välissä saisi olla pidemmät tauot. 

Vaellus olisi voinut olla pidempi. 

Myöhäisemmät herätykset leirille. 

Muuttaisin leirin ajankohtaa sillä oli huono sää 

vaeltaa. 

 

 

 

AIKATAULU 

 

 

 

10 

Muuttaisin vaelluksen sään takia. (2) 

Olisi ollut mukavaa jos kaikki olisivat 

nukkuneet teltassa. 

Poistaisin vaelluksen, sillä se oli epämukavaa. 

Ei vaellusta huonolla säällä. 

Parempi sää. (2) 

 

 

 

OLOSUHTEET 

 

 

 

7 

En muuttaisi mitään. (20) EI 

MUUTOKSIA 

20 

 

Taulukkoon 8 on koottu oppilaiden vastaukset kysymykseen, mitä muuttaisit tiedeleirikoulussa 

vai muuttaisitko mitään. Eriteltyjä vastauksia tähän kysymykseen kertyi 37 kappaletta. 

Taulukosta 8 huomataan, että kymmenen oppilasta ehdotti muutoksia tiedeleirikoulun 

aikataulutukseen. Esimerkiksi kolme oppilasta ehdotti pidempää leiriä ja yksi oppilas ehdotti 

pidempiä taukoja eri työpajojen välissä. Seitsemän oppilasta ehdotti muutoksia leirin 

olosuhteisiin. Esimerkiksi muutama ehdotti vaelluksen muuttamista, osa sään takia ja yksi sen 

epämukavuuden takia. Suurin osa oppilaista (20) ei muuttaisi leirissä mitään.  
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Taulukko 9. Työpajojen parhaimmat asiat. 
Kootut oppilaiden vastaukset kysymykseen: Mikä tiedeleirikoulussa oli parasta työpajoihin 
liittyen? 

Pelkistetyt vastaukset Luokka 

 

Vastausten 

lkm 

Opin uusi asioita (3) 

 

Luonnossa liikkuminen oppien uutta. 

 

Ilmastotyöpaja 

TIETO 

 

 

5 

Kuvien ottaminen (3) 

 

Ulkoilu (4) 

 

Vaellus (3) 

 

Telttailu (2) 

 

Pohjaeläinten tutkiminen (14) 

 

Näytteenotto (2) 

 

Kahluuhousujen käyttö 

 

Toiminnallinen tekeminen (2) 

 

Laboratoriotyöskentely (2) 

 

Tutkiminen (2) 

 

Työpajojen monipuolisuus 

 

Pimeäkävely 

TOIMINTA 
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Tulvaniitty (5) 

 

Maisemat  

 

Luonto (2) 

ARVO 

 

 

8 

Hyvä ryhmä 

 

Mukavat ohjaajat 

 

Yhteistyö 

YHTEISÖ 

 

 

3 
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Kuva 3. Suurimman osan mielestä parasta työpajoihin liittyen oli toiminnallinen tekeminen. 

Toiseksi eniten oppilaat arvioivat parhaaksi asiaksi arvoihin liittyvät seikat. Muutama oppilas 
piti parhaana asiana saamaansa tietoa. Kolme oppilasta piti leirin parhaana antina yhteisöön 

liittyviä asioita. 

Taulukkoon 9 on koottu oppilaiden vastaukset kysymykseen mikä tiedeleirikoulussa oli parasta 

työpajoihin liittyen. Eriteltyjä vastauksia tähän kysymykseen kertyi yhteensä 53. Kuvassa 3 on 

kuvattu graafisesti miten vastaukset jakautuivat eri luokkiin. Suurin osa oppilaista piti parhaana 

asiana leirin työpajoissa toimintaa (kuva 3). Neljätoista oppilasta oli pitänyt pohjaeläinten 

tutkimista parhaana asiana (taulukko 9). Toiseksi eniten oppilaille jäi mieleen arvoihin liittyviä 

seikkoja (kuva 3), kuten maisemat ja luonto (taulukko 9). Muutama oppilas oli pitänyt 

saamaansa tietoa tiedeleirikoulun parhaimpana asiana ja muutama oli nauttinut muiden 

koululaisten ja ohjaajien kanssa olemisesta (taulukko 9).  
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8.2 Ohjaajien havainnointi 

Tiedeleirikoulun ohjaajat havainnoivat oppilaita työpajan aikana. Nämä asiat on koottu 

taulukoihin 10–13. 

Taulukko 10. Ohjaajien näkökulmasta vaikeat asiat työpisteillä. 
Ohjaajien vastaukset kysymykseen: Mitkä asiat tuntuivat mielestäsi oppilaista vaikeilta 
työpisteelläsi? 

Maastotyöpaja  

(Ohjaajat 1 & 2) 

Ympäristön havainnointi oli osalle vaikeaa. 

 

 

Laboratoriotyöpaja 

(Ohjaajat 3 & 4) 

Määrityskaavan käyttö oli aluksi vaikeaa, mutta alkoi sujua. 

Tehtävät olivat haastavia mutta eivät liian vaikeita. Parille 

oppilaalle määrityskaavan seuraaminen oli vaikeaa. Valejalan 

käsite oli oppilailla vaikea omaksua. 

Ilmastotyöpaja 

(Ohjaaja 5) 

Suurimmalle osalle mikään ei ollut liian vaikeaa. Osalle oli 

hankalaa löytää vastauksia kysymyksiin Ilmatieteenlaitoksen 

sivuilta. 

Luontoympäristötyöpaja 

(Ohjaaja 6) 

Joillekin tuotti vaikeuksia löytää kuvattavia kohteita, 

varsinkin ikäviä asioita ei keksitty. Osalle tuotti vaikeuksia 

perusteluiden keksiminen. Osalle maastossa liikkuminen oli 

hankalaa.  

Matkailutyöpaja 

(Kaikki ohjaajat) 

Työpajan pohdiskeleva luonne tuotti vaikeuksia. 

 

 

Taulukko 11. Ohjaajien näkökulmasta helpot asiat työpisteillä. 
Ohjaajien vastaukset kysymykseen: Mitkä asiat tuntuivat mielestäsi helpoilta? 

Maastotyöpaja 

(Ohjaajat 1 &2) 

 

Yhdelle ryhmälle ympäristön havainnointi oli puolestaan 

helppoa, kun taas toisella ryhmällä joen piirtäminen sujui 

helposti. Potkunäytteenotto oli osalle helppoa. 

 

Laboratoriotyöpaja 

(Ohjaajat 3 & 4) 

Mikään ei ollut liian helppoa vaan sopivan haastavaa. 

 

Ilmastotyöpaja 

(Ohjaaja 5) 

Osalle puolestaan vastauksien löytäminen kysymyksiin oli 

helppoa. 

 

Luontoympäristötyöpaja 

(Ohjaaja 6) 

Yleisesti iPadin käyttö oli kaikille tuttua ja helppoa. Myöskin 

mukavien asioiden kuvauskohteita löydettiin helpommin. Yksi 

ryhmä oli erittäin hyvä perustelemaan kuviaan. 

 

Matkailutyöpaja 

(Kaikki ohjaajat) 

Mikään ei tuntunut liian helpolta. 
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Taulukko 12. Ohjaajien näkökulmasta mielenkiintoa herättäneet asiat työpajoilla. 
Ohjaajien vastaukset kysymykseen: Mitkä asiat herättivät oppilaissa erityistä mielenkiintoa vai 
herättikö mikään? 

Maastotyöpaja 

(Ohjaajat 1 & 2) 

 Mielenkiintoa herätti potkunäytteiden otto, sekä pohjaeläinten 

poiminta. Joki herätti myös mielenkiintoa. 

 

Laboratoriotyöpaja 

(Ohjaajat 3 & 4) 

Mielenkiintoa herätti selvästi pohjaeläinten ulkonäkö, sekä miksi 

niitä tutkitaan. 

 

Ilmastotyöpaja 

(Ohjaaja 5) 

Suurin osa oppilaista oli vaikuttuneita tulvaniityn maisemaan. 

Yksi ryhmä innostui tulvan merkkien etsimisestä ja yksi ryhmä 

piti 

lämpötilatehtävistä 

Luontoympäristötyöpaja 

(Ohjaaja 6) 

Mielenkiintoa herätti iPadin käyttö sekä luonnon muodostumat 

ja yksityiskohdat. 

Matkailutyöpaja 

(Kaikki ohjaajat) 

Mikään ei tuntunut herättävän mielenkiintoa. 

 

 

 

Taulukko 13. Ohjaajien kommentteja työpisteiltä. 
Ohjaajien vastaukset: Muita kommentteja työpisteeltäsi: 

Maastotyöpaja 

(Ohjaaja 1 & 2) 

Työpajan toimiminen riippui paljon ryhmän omasta 

aktiivisuudesta. 

 

 

Laboratoriotyöpaja  

(Ohjaajat 3 & 4) 

Kaikki jaksoivat keskittyä tehtäviin hyvin. Varattu aika oli 

riittävä. 

Ilmastotyöpaja 

(Ohjaaja 5) 

Alun kankeuksien jälkeen työpaja lähti hyvin käyntiin ja 

kaikki sujui kokonaisuudessaan hyvin. 

Luontoympäristötyöpaja 

(Ohjaaja 6) 

Sopivan leppoisa työpaja. Erityisesti tytöt nauttivat kuvien 

ottamisesta ja erilaisen tutkimuksen tekemisestä. Pojat 

innostuivat teknologian käytöstä. 

 

Matkailutyöpaja 

(Kaikki ohjaajat) 

Oppilailla oli hankala tarttua tehtäviin. Heräsi kysymys että 

olivatko tehtävät liian helppoja vai vaikeita, vai vaikuttiko 

leiriväsymys. 
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8.3 Tutkijan havainnot 

Tutkija kiersi tiedeleirikoulun aikana yhden ryhmän mukana työpajalta toiselle ulkopuolisena 

havainnoijana. Matkailutyöpajassa oli eri työskentelyryhmät kuin muissa työpajoissa, joten 

siellä tutkija havainnoi koko oppilasryhmää.  

Maastotyöpajassa oppilaiden tuli piirtää luonnos joen törmästä. Osalle oppilaista luova 

työskentely tuotti vaikeuksia. Mikään tehtävistä ei vaikuttanut oppilaista liian helpolta vaan 

työpajan sisältö oli sopivan haastava. Aluksi oppilaat eivät vaikuttaneet innostuneilta, mutta 

kun he tarttuivat tehtäviin, innostus heräsi. Erityisesti näytteiden poiminta ja itse näytteiden otto 

vaikuttivat kiinnostavan oppilaita. Työpaja oli työntäyteinen. 

Laboratoriotyöpajassa vaikealta tuntui joidenkin selkärangattomien rakenteiden tunnistaminen. 

Työpaja kokonaisuudessaan vaikutti sopivan haastavalta oppilaille. Mielenkiintoa työpajalla 

herätti erityisesti omien näytteiden poiminta ja niiden määrittäminen. Tämän työpajan aikana 

oppilaat olivat erityisen tarkkaavaisia ja olivat hyvin mukana opetuksessa ja toiminnassa.  

Ilmastotyöpajassa vaikealta vaikutti kuvaajien tulkinta. Muuten tietokonetehtävät vaikuttivat 

helpoilta. Oppilaat havaitsivat nopeasti tulvan merkkejä ja konkreettiset merkit, mitä he itse 

havaitsivat, tuntuivat kiinnostavan paljon. Asemalla sijaitsevat mittauslaitteet ja niiden toiminta 

ei vaikuttanut kiinnostavan oppilaita. Työpaja oli ehkä tietosisällöltään liian helppo, eikä 

haastanut oppilaita tarpeeksi. Tulvaniittymaisema tarjosi oppilaille positiivisen 

luontokokemuksen. Työpaja ei ollut niin työntäyteinen kuin muut. Siinä olisi voinut olla 

enemmän sisältöä ja tietokonetehtävät vaikuttivat hieman irrallisilta työpajan kokonaisuudesta.  

Luontoympäristötyöpajassa vaikealta vaikutti perusteluiden keksiminen kuville, joita oppilaat 

olivat valinneet. Mikään ei tuntunut liian helpolta ja osa oppilaista tarttui työhön innolla, 

vaikkakin osa oppilaista vaikutti hieman tylsistyneeltä työpajan aikana. Osalle oppilaista 

tehtävään keskittyminen tuntui vaikealta, osa puolestaan nautti tehtävästä.  

Matkailutyöpajassa oppilailla oli vaikeuksia syventyä pohdiskelutehtäviin ja opetukseen. He 

eivät jaksaneet keskittyä ja vaikuttivat väsyneiltä. Työpaja ja sen sisältö eivät herättäneet 

oppilaissa kiinnostusta.  
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9. Pohdinta 

9.1 Tulosten analyysi 

Tiedeleirikoulun tavoitteiden toteutumista lähdettiin pohtimaan vertailemalla oppilaiden 

kyselyvastauksia työpajoille asetettuihin tavoitteisiin. Vastauksia peilattiin ohjaajien ja tutkijan 

havaintoihin.  

 

9.1.1 Maastotyöpaja 

Maastotyöpajalle asetettiin tiedollisiksi tavoitteiksi, että oppilas osaa kuvailla jokisysteemin 

perusrakennetta ja toimintaa, sekä miten se eroaa muista ekosysteemeistä. Oppilas osaa kuvailla 

joen eliöstöä, sekä jokea elinympäristönä ja hän osaa selittää miten ympäristön ja luonnon 

tutkiminen tuo tietoa ympäristön tilasta ja sen muutoksista, jota voidaan hyödyntää mm. 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Työpajan taidollisina tavoitteina oli 

pohjaeläinnäytteenotossa tarvittavien tutkimusvälineiden ja – menetelmien käytön osaaminen 

sekä ekosysteemin syy-seuraussuhteiden tunnistaminen ja kuvailu. Tavoitteena oli myös, että 

oppilas osaa liikkua luonnossa ja työskennellä maastossa käyttäen tutkimusmenetelmiä, ja että 

hän osaisi myös selittää siellä tapahtuvia muutoksia. Arvotavoitteena työpajalle oli, että oppilas 

osaa liikkua luonnossa vastuullisesti ja kokee elämyksiä tutkivan oppimisen kautta. Tavoitteena 

oli myös, että oppilas osaisi kunnioittaa ja arvostaa luontoa ja sen elämää.  

Tiedolliset tavoitteet jokiekosysteemin toiminnan ja rakenteen kuvailusta ja joen ekosysteemin 

vertaamisesta muihin ekosysteemeihin saattoivat toteutua jollain tavalla kolmen oppilaan 

kohdalla. Taulukosta 7 nähdään, että kaksi oppilasta oli oppinut tietoa jokiekosysteemistä, ja 

yksi oppilas oli oppinut tietoa Oulangasta ekosysteeminä. Tavoitteena oli myös, että oppilas 

osaa kuvailla joen eliöstöä ja jokea eliöiden elinympäristönä, sekä oppilas osaa selittää miten 

ympäristön tilan tutkimusta tehdään. Tämä tavoite on voinut toteutua kuuden oppilaan kohdalla, 

sillä he olivat kokeneet oppineensa tietoa luonnosta (taulukko 7).  

Taidolliset tavoitteet tutkimusvälineiden ja – menetelmien käytöstä toteutuivat yhdeksän 

oppilaan kohdalla. Viisi oppilasta oli oppinut ottamaan pohjaeläinnäytteitä ja neljä oppilasta oli 

oppinut pohjaeläinten tutkimista (taulukko 7). Taidollinen tavoite luonnossa liikkumisesta ja 

tutkimusmenetelmien käytöstä maasto-olosuhteissa on voinut toteutua kolmen oppilaan 

kohdalla, sillä he olivat oppineet havainnoimaan luontoa (taulukko 7). Taidollisena tavoitteena 

oli myös, että oppilas osaa ottaa käytäntöön tutkimusmenetelmiä maastossa. Tämä tavoite on 

toteutunut niiden viiden oppilaan kohdalla, jota olivat oppineet pohjaeläinnäytteenottoa. 

Taidollisia tavoitteita työpajalle oli myös, että oppilas pystyy selittämään ympäristössä 
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tapahtuvia muutoksia. ja, että oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla syy-seuraussuhteita 

ekosysteemeissä. Nämä tavoitteet ovat voineet toteutua 11 oppilaan kohdalla, sillä kolme 

oppilasta oli oppinut havainnoimaan luontoa, kaksi oppilasta oli oppinut tietoa 

jokiekosysteemistä ja kuusi oppilasta oli oppinut tietoa luonnosta (taulukko 7).  

 Arvotavoitteiksi maastotyöpajalle asetettiin elämysten kokeminen tutkivan ja toiminnallisen 

oppimisen kautta ja sitä kautta innostuksen löytäminen luonnon tutkimiseen. Arvotavoitteena 

oli myös luonnonarvostuksen ja ympäristötietoisuuden kokeminen ja vastuullisen liikkumisen 

opetteleminen luonnossa. Ainoastaan yksi oppilas oli kokenut oppineensa luonnonarvostusta 

33 oppilaasta (taulukko 7). Arvotavoitteet eivät siis juurikaan toteutuneet maastotyöpajan 

kohdalla.  

Kun verrataan ohjaajien havainnointia oppilaiden vastauksiin (taulukko 7) voidaan todeta 

niiden olevan yhteneväiset. Esimerkiksi taulukossa 11 ohjaajien havainnoinnin mukaan 

erityistä mielenkiintoa oppilaissa herätti pohjaeläinnäytteiden otto ja pohjaeläinten poiminta. 

Kuten edellä tuli ilmi, yhdeksän oppilasta oli maininnut oppineensa pohjaeläinten tutkimista tai 

pohjaeläinnäytteenottoa (taulukko 7). Lisäksi taulukon 9 mukaan tiedeleirikoulussa oli 

oppilaiden mielestä parasta toimintaan ja erityisesti pohjaeläinten tutkimiseen liittyvät asiat. 

Jopa neljäntoista oppilaan mielestä parasta työpajoihin liittyen oli pohjaeläinten tutkiminen. 

Oppilaat olivat siis selvästi innoissaan pohjaeläinnäytteiden keräämisestä ja olivat 

kiinnostuneita aiheesta. Innostus pysyi kuitenkin melko konkreettisella tasolla ja tutkijan 

havainnoinnin mukaan oppilaat eivät jaksaneet keskittyä aiheen syvällisempään pohtimiseen. 

Ohjaajien havainnoinnin mukaan myös joki itsessään oli herättänyt oppilaissa mielenkiintoa 

(taulukko 12). Vaikka tämä ei tullut oppilaiden vastauksissa esille oppimisena, joki työpajan 

tapahtumapaikkana oli varmasti monelle vaikuttava elämys erityisenä luontoympäristönä. 

Ohjaajien mukaan ympäristön havainnointi oli osalle oppilasta vaikeaa (taulukko 10), mutta 

tämä ei tullut oppilaiden vastauksissa esille, sillä kukaan ei esittänyt mitään liian haastavana. 

Toisaalta ohjaajien mukaan osalle ympäristön havainnointi oli helppoa (taulukko 11). Tutkijan 

havainnot tukevat myös näitä tuloksia, vaikka oppilaiden vastauksista tämä ei ilmennyt. Tämä 

ristiriita oppilaiden vastauksissa ja ohjaajien ja tutkijan havainnoinnissa kertoo siitä, että 

oppilaat tarvitsevat enemmän ohjeistusta luontoympäristön havainnoimiseen. Tutkijan 

havainnoinnin mukaan osalle oppilaista luova työskentely, eli kuvan piirtäminen joen törmästä, 

oli haastavaa.  
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9.1.2 Laboratoriotyöpaja  

Laboratoriotyöpajassa tiedollisiksi tavoitteiksi asetettiin, että oppilas osaa selittää biologisen 

tutkimuksen vaiheet ja että oppilas osaa kertoa miten biologista aineistoa analysoidaan 

laboratoriossa. Lisäksi tavoitteena oli, että oppilas osaa tunnistaa pohjaeläimiä heimotasolle ja 

osaa kertoa miten ekosysteemejä tutkitaan ja miten ekosysteemin tilaa voidaan tutkia 

indikaattorilajien avulla. Tiedollisena tavoitteena työpajalle oli myös, että oppilas osaa selittää 

miten virtavesiluonnon monimuotoisuutta säilytetään ja hän osaa kuvailla miten lähiympäristön 

muutokset voivat vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Taidollisiksi tavoitteiksi työpajalle 

asetettiin oppilaan ajattelutaitojen kehittäminen, kuten esimerkiksi luova ja kriittinen ajattelu, 

sekä ongelmanratkaisutaidot. Hän osaa myös tulkita asioita eri näkökulmista. Oppilas osaa 

tunnistaa asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita sekä osaa toimia vuorovaikutuksessa muiden 

oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten, yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. 

Arvotavoitteiksi työpajalle asetettiin, että oppilas osaa kertoa mitä tarkoitetaan kestävällä 

elämäntavalla ja miten kestävää kehitystä edistetään. Oppilas osaa myös kertoa miten omilla 

valinnoilla ja teoilla voi edistää kestävää kehitystä ja sitä kautta tukea luonnon 

monimuotoisuutta.  

Taulukosta 7 nähdään, että neljä oppilasta oli oppinut tutkimaan pohjaeläimiä, kuusi oppilasta 

koki oppineensa pohjaeläinten määritystä ja kolme oppilasta oppi havainnoimaan luontoa. 

Näiden vastausten perusteella voidaan arvioida, että tiedolliset tavoitteet biologisen 

tutkimuksen vaiheiden selittämisestä ja biologisen aineiston analysoinnista ovat toteutuneet 

näiden oppilaiden oppimisessa. Luokassa luonnontieteellinen tieto seitsemän oppilasta koki 

oppineensa tietoa pohjaeläimistä (taulukko 7). Heidän kohdallaan on todennäköisesti toteutunut 

tavoite pohjaeläinten tunnistamien heimotasolle. Tavoite ekosysteemin toiminnan ja sen tilan 

tutkimisesta on jollain tasolla toteutunut kolmen oppilaan kohdalla, sillä kaksi oppilasta oli 

kokenut oppineensa tietoa jokiekosysteemistä ja yksi oli kokenut oppineensa tietoa Oulangasta 

ekosysteeminä. Oppilaiden vastausten perusteella tiedollinen tavoite virtavesiluonnon ja muun 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ei ole toteutunut (taulukko 7). Tämä voi johtua 

siitä, että työpaja oli käytännönläheinen ja oppilaille on jäänyt mieleen vain käytännön 

tutkiminen, kuten pohjaeläinten määritys. Kun tarkastellaan taulukkoa 9, voidaan todeta, että 

monelle oppilaalle leirikoulun parasta antia on ollut pohjaeläinten tutkimiseen liittyvät asiat, 

sillä neljäntoista oppilaan mielestä parasta tiedeleirikoulussa oli pohjaeläinten tutkiminen. 

Kaksi oppilasta nosti esille laboratoriotyöskentelyn.  

Taidolliset tavoitteet laboratoriotyöpajan kohdalla eivät toteutuneet tarkastellessa oppilaiden 

vastauksia (taulukko 7). Tämä saattaa johtua työpajan käytännönläheisyydestä, ja sille asetetut 
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taidolliset tavoitteet eivät olleet konkreettisia taitoja, vaan ennemminkin oman ajattelun ja 

toiminnan kehittämistä, sekä vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Näitä seikkoja on hankala 

arvioida kyselylomakkeen avulla, ja nimettömän kyselyn pohjalta ei voi tehdä oppilaille 

tarkentavia lisäkysymyksiä. Yksi oppilas koki kuitenkin että parasta tiedeleirikoulussa oli 

yhteistyö (taulukko 9). Hän on kokenut yhdessä tekemisen mielekkääksi, joten voidaan olettaa, 

että hänen vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. 

Myöskin arvotavoitteet ovat jääneet laboratoriotyöpajan kohdalla toteutumatta oppilaiden 

oppimisessa tarkasteltaessa taulukkoa 7. Jotta arvotavoitteiden onnistumista voitaisiin todella 

arvioida, täytyisi oppilaille esittää tarkentavia kysymyksiä, tai heillä olisi pitänyt olla 

mahdollisuus reflektoida omaa oppimistaan asetettuihin arvotavoitteisiin.  

Ohjaajien havainnot tukivat tuloksia. Erityistä mielenkiintoa laboratoriotyöpajassa herätti 

pohjaeläinten ulkonäkö ja myöskin se miksi niitä tutkitaan (taulukko 12). Työpajan sisältö 

ohjaajien näkökulmasta ei ollut liian helppo, vaan sopivan haastavaa (taulukko 11). Kuitenkin 

kaksi oppilasta oli kokenut pohjaeläinten määrityksen helpoksi. Ohjaajien havaintojen mukaan 

joillekin oppilaille määrityskaavan käyttö oli ollut aluksi vaikeaa, ja valejalan käsite oli vaikea 

ymmärtää (taulukko 10). Myös tutkijan havainnon mukaan osalle oppilaista oli vaikeaa 

tunnistaa selkärangattomien rakenteita. Ohjaajat olivat panneet merkille, että oppilaat jaksoivat 

keskittyä tehtäviin hyvin työpajan aikana (taulukko 13). Voidaan olettaa, että työpajan 

haastavuus oli herättänyt oppilaissa onnistumisen kokemuksia, jolloin he ovat kokeneet 

oppineensa uutta ja innostuneet aiheesta. Näin ollen työpaja ja sen sisältö ovat jääneet mieleen 

ja tämä näkyi oppilaiden oppimisessa (ks. taulukko 7). Laboratoriotyöpajaan liittyviä asioita oli 

mainittu paljon tiedeleirikoulun parhaimpina asioina (ks. taulukko 9). Tutkijan havainnot 

tukivat myös näitä tuloksia. Tarkkaillun ryhmän oppilaat innostuivat pohjaeläinten 

määrityksestä, ja keskittyivät tehtävään huolella. He osallistuivat opetukseen aktiivisesti ja 

intensiivisesti.  

9.1.3 Ilmastotyöpaja 

Ilmastotyöpajalle tiedollisiksi tavoitteiksi asetettiin, että oppilas osaa selittää miksi tulvimista 

tapahtuu ja mitä seurauksia tulvimisella on. Tiedollisena tavoitteena työpajalle oli myös, että 

oppilas osaa selittää miten ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön ja etenkin pohjoiseen 

ympäristöön. Taidollisina tavoitteina työpajalle oli että oppilas osaa kuvailla mitä luonnossa 

näkee ja osaa hiljentyä, kuunnella ja keskustella. Tavoitteena oli, että oppilas osaa kulkea ja 

toimia ryhmässä ja osaisi tulkita asioita eri näkökulmista. Taidollisena tavoitteena oli myös, 

että oppilas osaisi Excel-ohjelman perusteet. Arvotavoitteiksi työpajalle asetettiin, että oppilas 

osaisi tarkastella luontoa ja ympäristöä arvostaen, sekä osaisi vastaanottaa positiivisia 
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kokemuksia luonnosta, arvostaa etuoikeuttaan liikkua puhtaassa ympäristössä ja selittää miten 

hänen omat arkipäivän valinnat vaikuttavat ympäristöön. Tavoitteena oli myös, että oppilas 

osaisi kuvailla omaa luontosuhdettaan.  

Tiedollinen tavoite tulvien ja niiden seurauksien selittämisestä on toteutunut ainakin joillain 

tavalla kahdeksan oppilaan kohdalla, sillä seitsemän oppilasta oli oppinut tietoa tulvimisesta ja 

yksi oppilas oli oppinut tulvaniitystä (taulukko 7). Tiedollinen tavoite ilmastonmuutoksen 

vaikutusten selittämisestä ei toteutunut oppilaiden oppimisessa vastausten perusteella.  

Taidollisista tavoitteista luonnon kuvaileminen eli havainnoiminen toteutui kolmen oppilaan 

kohdalla (taulukko 7). Tavoitteet hiljentymisestä, kuuntelemisesta ja keskustelemisesta eivät 

toteutuneet oppilaiden vastausten perusteella (taulukko 7), mutta tutkijan havainnon mukaan 

seurattavan ryhmän oppilaat hiljentyivät luonnossa tulvaniityn maiseman ääressä. Taidolliset 

tavoitteet ryhmätyöskentelytaitojen kehittymisestä eivät toteutuneet oppilaiden vastausten 

perusteella tarkasteltaessa taulukkoa 7. Kuitenkin yhden oppilaan mielestä parasta 

tiedeleirikoulussa työpajoihin liittyen oli yhteistyö (taulukko 9). Tästä voi päätellä, että ainakin 

hänen kohdallaan on voinut tapahtua ryhmätyötaitojen ja ryhmässä liikkumisen kehitystä. 

Tavoite asioiden tulkitsemisesta eri näkökulmista ei toteutunut oppilaiden vastausten 

perusteella. Taidollinen tavoite oppilaiden Excel-taitojen kehittymisestä ei voinut toteutua, sillä 

työpajan aikana oppilaat eivät ehtineet tehdä Excel-tehtäviä. Ohjelman käyttötaitojen 

kehittymiseen ei ollut mahdollisuutta.  

Työpajalle asetetut arvotavoitteet eivät juurikaan toteutuneet tarkasteltaessa oppilaiden 

vastauksi. Ainoastaan yksi oppilas oli kokenut oppineensa luonnonarvostusta (taulukko 7), joka 

vastaa asetettuihin arvotavoitteisiin. Syy tähän, kuten muissakin työpajoissa, saattaa olla, että 

oppilaat ovat ajatelleet oppimiaan asioita enemmän konkreettisella tasolla kuin syvällisemmällä 

tasolla ja vastanneet suoraan kysymykseen suoran ja konkreettisen vastauksen. Viisi oppilasta 

oli sitä mieltä, että paras asia tiedeleirikoulussa työpajoihin liittyen oli tulvaniitty, yksi oppilas 

koki parhaaksi asiaksi maisemat yleisesti, ja kahden oppilaan mielestä parasta oli luonto 

(taulukko 9). Näistä vastauksista voidaan päätellä, että työpajalle asetettu arvotavoite siitä, että 

oppilas ymmärtää etuoikeutensa liikkua puhtaassa ympäristössä, on toteutunut ainakin näiden 

kahdeksan oppilaan kohdalla. Heidän kohdallaan tavoite positiivisten luontokokemusten 

syntymisestä on luultavasti myös toteutunut.  

Ohjaajan havainnot tukevat näitä tuloksia. Ohjaajan näkökulmasta suurimmalle osalle mitkään 

työpajan tehtävistä eivät olleet vaikeita, mutta osalle oppilaista vastausten löytäminen 

Ilmatieteen laitoksen sivuilta oli hieman hankalaa (taulukko 10). Osalle tämä oli ollut 
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puolestaan helppoa (taulukko 11). Tulvaniittymaisema oli herättänyt paljon ihastusta ja 

mielenkiintoa suurimmassa osassa oppilaista (taulukko 12). Yhdessä ryhmässä oppilaat olivat 

innostuneet tulvan merkkien etsimisestä ja toisessa ryhmässä oppilaat kokivat lämpötilatehtävät 

mielekkäiksi (taulukko 12). Myös tutkijan havainnot tukevat ohjaajan havainnointia ja 

tutkimustuloksia. Osalle oppilaista lämpötilatehtävät vaikuttivat helpoilta ja osalle oli kuvaajien 

tulkinta vaikeaa. Tulvaniittymaisema herätti paljon ihastusta ja tunteita oppilaissa ja he 

mielellään hiljentyivät maiseman ääreen. Oppilaat olivat myös kiinnostuneet tulvan jäljistä ja 

niiden havaitsemisesta.  

 

9.1.3 Luontoympäristötyöpaja 

Tiedollisiksi tavoitteiksi työpajalle asetettiin, että oppilas osaa määritellä oman osansa 

tutkimuksessa, sekä oman merkittävyytensä tutkimuksen tuloksien suhteen. Tiedollisena 

tavoitteena oli myös, että oppilas osaa kertoa tutkimuksen humaanimmasta puolesta ja sen 

menetelmistä. Taidollisena tavoitteena luonnonarvostustyöpajalle oli, että oppilas osaa 

perustella miksi valitsi tietyt kuvat ympäristöstä, sekä osaa perustella arvostamansa asiat 

luontoympäristöstä. Taidollinen tavoite työpajalle oli myös, että oppilas osaa käyttää tabletin 

kuvaussovellusta. Arvotavoitteiksi työpajalle asetettiin, että oppilas osaisi erottaa 

luontoympäristöstä arvostamiaan asioita sekä osaisi pohtia niiden merkitystä itsellensä. 

Tavoitteena oli myös, että oppilas osaa selittää mitä tarkoitetaan arvostamisella ja arvostuksella. 

Luontoympäristötyöpajalle asetetut tiedolliset tavoitteet eivät toteutuneet oppilaiden 

oppimisessa verrattaessa taulukkoon 7. Kahden oppilaan mielestä tutkiminen oli ollut 

tiedeleirikoulussa parasta (taulukko 9). Tästä ei kuitenkaan tule ilmi ovatko he pitäneet 

enemmän konkreettisimmista tutkimusmenetelmistä, kuten pohjaeläinten määrittämisestä, vai 

pehmeämmistä tutkimusmenetelmistä, mitä harjoitettiin luontoympäristötyöpajassa.  

Taidolliset tavoitteet työpajalle toteutuivat huonosti. Tarkasteltaessa taulukkoa 7, eivät oppilaat 

olleet kokeneet oppineensa perustelemaan omia kuvavalintojaan, eikä arvostamiaan asioita 

ympäristöstä. Kukaan ei myöskään ollut kokenut oppineensa tabletin kuvaussovelluksen 

käyttöä. Kuitenkin kolme oppilasta oli pitänyt kuvien ottamista tiedeleirikoulun parhaimpana 

asiana (taulukko 9).  

Työpajalle asetetut arvotavoitteet eivät toteutuneet kuin yhden oppilaan vastauksessa 

taulukossa 7. Oppilas oli kokenut oppineensa luonnonarvostusta. Taulukossa 9 kaksi oppilasta 

oli kuitenkin pitänyt leirin parhaana asiana luontoa.  
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Ohjaajan havaintojen mukaan, osalle perusteluiden keksiminen kuvan valitsemiseen tuotti 

hankaluuksia (taulukko 10). Kuitenkin yhdelle ryhmälle perusteluiden keksiminen oli 

vaikuttanut helpolta (taulukko 11). Yleisesti iPadin käyttö oli oppilaille tuttua (taulukko 11). 

Erityistä mielenkiintoa työpajalla oli herättänyt juurikin iPadin käyttö ja kuvien ottaminen 

(taulukko 12). Ohjaaja oli myöskin muissa kommenteissa maininnut, että tytöt erityisesti 

nauttivat kuvien ottamisesta ja pojat tykkäsivät teknologian käytöstä (taulukko 13). Myös 

tutkijan havaintojen perusteella oppilaille tuotti vaikeuksia keksiä perusteluja valitsemalleen 

kuvalle. Tutkijan havaintojen mukaan oppilaat osasivat jo käyttää tabletin 

valokuvaussovellusta. Tällöin tavoite kuvaussovelluksen käytön oppimisesta ei voinut toteutua 

tiedeleirikoulun puitteissa, sillä oppilaat hallitsivat jo kyseisen taidon.  

Yleisesti ottaen luonnonarvostustyöpajalle asetetut tavoitteet eivät juurikaan toteutuneet 

tarkasteltaessa oppilaiden vastauksia. Tämä saattoi johtua työpajan luonteesta, sillä 

tarkoituksena ei ollut oppia uutta tietoa, vaan tarkoituksena oli herätellä oppilaita ajattelemaan 

luontoa ja ympäristöä ja miettimään mitä seikkoja luonnossa erityisesti arvostaa ja mitä ei. 

Työpajan anti oli ennemminkin asenteellinen kuin tiedollinen. Luonnossa kulkiessaan ja sitä 

havainnoidessaan oppilaiden luontosuhde on voinut kehittyä, ja he ovat saaneet 

luontokokemuksia. 

 

9.1.4 Matkailutyöpaja 

Matkailutyöpajalle tiedollisiksi tavoitteiksi asetettiin, että oppilas osaa kertoa kansallispuiston 

säännöt, osaa kertoa miten jokamiehenoikeudet toteutuvat kansallispuistossa sekä miten 

kansallispuistossa saa liikkua ja mitä rajoituksia siellä on. Tavoitteena oli myös että oppilas 

osaa selittää mitä luontomatkailu tarkoittaa ja mikä sen merkitys on kansallispuiston 

toiminnalle, sekä selittää mitä matkailu tarkoittaa ilmiönä. Tiedollisena tavoitteena oli myös, 

että oppilas osaa kertoa kestävästä matkailusta ja sen vaikutuksista luontoon. Taidollisiksi 

tavoitteiksi matkailutyöpajalle asetettiin, että oppilas osaa toimia asiantuntijana 

asiantuntijaryhmässä ja osaa välittää omaksumansa tiedon muille, sekä osaa työskennellä 

vuorovaikutuksessa muiden ryhmäläisten kanssa. Arvotavoitteina työpajalle oli, että oppilas 

osaa selittää miten kestävä kehitys tulee ottaa huomioon luontomatkailussa ja osaa kertoa miten 

hän omilla valinoillaan ja teoillaan voi edistää kestävää kehitystä ja sitä kautta suojella luonnon 

monimuotoisuutta.  

Matkailutyöpajan tiedolliset tavoitteet toteutuivat huonosti oppilaiden oppimisessa 

tarkasteltaessa taulukkoa 7. Kaksi oppilasta koki oppineensa tietoa Oulangan kansallispuistosta. 
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Tämä saattaa vastata tiedolliseen tavoitteeseen kansallispuiston sääntöjen kertomisesta. 

Tässäkin tarkempi analyysi edellyttäisi jatkokysymyksiä oppilaille. Muut työpajalle asetetut 

tavoitteet eivät toteutuneet tarkasteltaessa oppilaiden vastauksia.  

Taidolliset tavoitteet eivät matkailutyöpajan kohdalla toetutuneet oppilaiden oppimisessa. 

Kysymykseen mitä uutta opit tiedeleirikoulussa (taulukko 7), kukaan ei ollut vastannut mitään 

sellaista, mikä olisi viitannut siihen, että oppilas olisi kokenut oppineensa toimimaan 

asiantuntijana. Vastauksista mikään ei myöskään viitannut siihen, että oppilas olisi oppinut 

tiedon välittämistä muille ryhmän jäsenille. Myös ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittymistä eivät oppilaat olleet kokeneet (taulukko 7), vaikkakin yksi oppilas piti 

tiedeleirikoulun parhaana asiana yhteistyötä (taulukko 9). Kuten muissakin työpajoissa, 

voidaan arvella hänen kehittäneen omia ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan, jolloin taidollinen 

tavoite on toteutunut hänen kohdallaan.  

Matkailutyöpajan arvotavoitteet eivät olleet toetutuneet kuin yhden oppilaan kohdalla, joka oli 

kokenut oppineensa luonnon arvostusta (taulukko 7). Kukaan ei ollut maininnut mitään 

sellaista, mikä viittaisi oppineensa luontomatkailusta tai kestävästä matkailusta, eikä niiden 

merkityksestä luontomatkailussa 

Matkailutyöpajan tavoitteet eivät juurikaan toteutuneet oppilaiden oppimisessa. Tutkijan 

havaintojen perusteella suurin syy tähän saattaa olla oppilaiden leiriväsymys. Matkailutyöpaja 

toteutettiin tiedeleirikoulun kolmantena päivänä, jolloin osalla oppilaista oli mahdollisesti kaksi 

huonosti nukuttua yötä alla. Ohjaajien havainnot tukevat näitä päätelmiä. Oppilaille oli ollut 

vaikeaa pohtia asioita työpajan aikana (taulukko 10). Tämä saattoi johtua väsymyksestä ja 

oppilaat eivät jaksaneet keskittyä kunnolla pohtimaan käsiteltäviä aiheita. Ohjaajien 

näkökulmasta mikään ei tuntunut herättävän erityistä mielenkiintoa oppilaissa (taulukko 12). 

Muissa kommenteissa ohjaajat epäilivät oppilaiden tehottomuuden syyksi joko liian vaikeita 

kysymyksiä tai oppilaiden väsymystilaa (taulukko 13). Todennäköisimmin oppilaat olivat vain 

liian väsyneitä keskittyäkseen työpajan tehtäviin.  

 

9.2 Tavoitteiden toteutuminen ja oppilaiden oppimiskokemukset 

Maastotyöpajassa toteutuivat parhaiten taidolliset tavoitteet. Tiedolliset tavoitteet toteutuivat 

heikommin ja arvotavoitteet eivät toteutuneet oppilaiden vastausten perusteella. Arvotavoitteet 

toteutuivat jokaisen työpajan kohdalla ainoastaan yhden oppilaan kohdalla. 

Laboratoriotyöpajan tiedolliset tavoitteet toteutuivat hyvin, kun taas taitotavoitteet eivät 

toteutuneet. Ilmastotyöpajassa tietotavoitteet toteutuivat kohtalaisesti ja taitotavoitteet 
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heikommin. Luontoympäristötyöpajan tieto- ja taitotavoitteet eivät toteutuneet. 

Matkailutyöpajassa tietotavoitteet toteutuivat heikosti ja taitotavoitteet eivät toteutuneet. Kuten 

huomataan, tavoitteiden toteutuminen vaihteli työpajoittain. Tämä voi johtua siitä, että jokaisen 

työpajan vastuuohjaaja määritteli työpajan tavoitteet yksin. Ainoastaan matkailutyöpajan 

tavoitteet laadittiin kaikkien ohjaajien kesken. Tavoitteet ja niiden luonne vaihteli paljon 

ohjaajasta ja hänen tulkinnastaan riippuen. Jos tavoitteet olisi jokaiselle työpajalle tehty yhdessä 

ohjaajien kesken, olisivat ne voineet olla enemmän samankaltaisia ja yhteneväisiä. Työpajat 

olivat luonteeltaan erilaisia, joten työpajakohtaiset tavoitteetkin olivat erilaisia. Esimerkiksi 

laboratoriotyöpajassa keskityttiin käytännön tekemiseen ja oppimiseen, mutta 

luontoympäristötyöpajassa tärkeää oli luontokokemus ja asenteellinen oppiminen. Näin ollen 

työpajoja ja niiden tavoitteiden onnistumista ei ole mielekästä verrata keskenään. 

Mielekkäämpää on tarkastella työpajoja ja tavoitteiden toteutumista yhtenäisenä 

kokonaisuutena.  

Aineistosta huomattiin, että oppilaat kertoivat oppineensa enemmän toiminnan kautta opittuja 

konkreettisia asioita, kuin asenteellisia asioita. Käytännönläheisissä työpajoissa, maasto- ja 

laboratoriotyöpajassa, tavoitteet toteutuivat parhaiten. Kuvasta 3 huomataan että parasta 

tiedeleirikoulussa oppilaiden mielestä olivat toimintaan liittyvät asiat. Tuloksista on 

havaittavissa, että oppilaat ovat vastanneet kysymykseen mitä uutta opit tiedeleirikoulussa 

sellaisia asioita enemmän, jotka olivat heidän mielestään mielekkäitä. Jaakko Aninko Pro 

gradu-tutkielmassaan (2015) oli selvittänyt, että toiminnallinen opetus lisäsi oppilaiden 

motivaatiota, sekä lisäsi oppilaiden omaa aktiivisuutta oppimisprosessissa alakouluikäisillä. 

Engeström (1981, s. 9–10) mukaan oppiminen toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla silloin 

kun se on mielekästä. Silloin oppija ei vain vastaanota ja varastoi oppimaansa tietoa 

mekaanisesti, vaan hän toimii tutkijan tavoin yrittäen ottaa itse selvää opittavasta asiasta. 

Oppimisprosessi on tällöin onnistunut ja tieto opitaan paremmin. Oppilaat pitivät 

tiedeleirikoulun parhaimpina asioina toimintaan liittyviä asioita, esimerkiksi pohjaeläinten 

tutkimista, laboratoriotyöskentelyä ja kuvien ottamista (taulukko 9). Tuloksista on 

havaittavissa, että toiminallisen tekemisen kautta oppilaiden aktiivisuus omassa oppimisessaan 

on lisääntynyt ja opiskelu on ollut mielekästä. Tällöin oppilaat ovat oppineet heille mielekkäitä 

asioita enemmän. Toiminnallisen tekemisen kautta oppilaille on syntynyt uusia, ainutlaatuisia 

oppimiskokemuksia.  

Vaikka oppilaiden vastauksista (taulukko 7) ei ole huomattavissa juurikaan arvotavoitteiden 

oppimista, se ei välttämättä tarkoita etteivätkö arvotavoitteet olisi toteutuneet. Viisi oppilasta 

oli pitänyt tulvaniittyä tiedeleirikoulun parhaimpana asiana, yksi oppilas maisemaa ja kaksi 
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oppilasta luontoa (taulukko 9). Maastotyöpajan ohjaajien mukaan joki itsessään vaikutti 

oppilaista mielenkiintoiselta, luontoympäristötyöpajan ohjaajan mukaan oppilaiden 

mielenkiinto kiinnittyi luonnon muodostumiin ja yksityiskohtiin, ja ilmastotyöpajan ohjaajan 

mukaan oppilaat vaikuttuivat tulvaniityn maisemasta (taulukko 12). Myös tutkijan havainnon 

mukaan oppilaat hiljenivät tulvaniittymaiseman äärellä ja keskittyivät havainnoimaan sitä. 

Rohkenisin väittää, että tiedeleirikoulun aikana luonnossa liikkuessaan ja toimiessaan 

oppilaiden luontosuhde on lähentynyt ja he ovat oppineet havainnoimaan luontoa ja 

arvostamaan sitä. Luontoympäristötyöpajassakin keskityttiin luonnon havainnoimiseen ja siellä 

liikkumiseen. Scott & Oulton (1998) mukaan ympäristökasvatus on oppilaisiin vaikuttavaa 

kasvatusta: se muuttaa oppilaiden asenteita ja käyttäytymistä. Heidän mukaansa arvokasvatus 

on välttämätön osa ympäristökasvatuksen prosessia. Myös Palmberg & Kuru (2000) toteavat, 

että ympäristökasvatus eri muodoissa, esimerkiksi vaelluksen tai opintoretken muodossa, 

vaikuttaa oppilaan luontosuhteeseen, ympäristöherkkyyteen, luonnossa käyttäytymiseen tai 

jopa sosiaalisiin suhteisiin positiivisesti. Vaikka oppilaat eivät itse asiaa ehkä tiedostaneetkaan, 

uskon että monen oppilaan suhde luontoon lähentyi tiedeleirikoulun aikana, jota pitäisin 

oppimiskokemuksena. Kun oppilaat pohtivat mitä haluavat ympäristössä säilyttää ja mitä eivät, 

ovat he joutuneet miettimään omia luontoarvojaan. Jotta arvotavoitteiden toteutuminen olisi 

näkynyt tuloksissa, olisi sekä alku- että jälkikyselyyn voitu lisätä avoimien kysymysten rinnalle 

johdattelevampia kysymyksiä.  

Esimerkiksi: 

”Miksi luonto on sinulle tärkeää?” 

”Mitä arvostat luonnossa?” 

Oppilaiden luontosuhdetta ja siihen liittyviä arvoja olisi voitu testata erilaisilla testeillä ennen 

ja jälkeen tiedeleirikoulun ja niitä olisi voitu verrata keskenään. Esimerkki testistä voisi olla 

seuraava. 

Täydennä lauseet: 

”xxx on minulle tärkeämpää kuin luonto.” 

Luonnossa haluaisin säilyttää… 

Ajatuksia luonnosta:  

… 

Näillä keinoin olisi voitu paremmin tutkia työpajojen arvotavoitteiden toteutumista.  
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Toisaalta oppilasta olisi voitu myös ohjata enemmän syvälliseen ajatteluun, jotta arvotavoitteet 

olisivat toteutuneet. Jotta oppilas olisi itse pystynyt tunnistamaan omien arvokäsitystensä 

muuttumista, olisi hän tarvinnut siihen enemmän ohjausta. Yläasteikäisellä ei välttämättä ole 

tarvittavia ajattelun taitoja omien arvojensa, ja etenkin niiden muuttumisen tunnistamiseen. 

Oppilaiden arvojen kehittymistä on kuitenkin varmasti tiedeleirikoulussa tapahtunut 

toiminnallisen tekemisen ja luonnossa liikkumisen myötä. Opetuksen elämyksellisyys, 

kokemuksellisuus ja toiminnallisuus edistävät oppilaiden kykyä pohtia omia arvojaan 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 381). 

 

9.3 Tiedeleirikoulun kehittäminen  

Tiedeleirikoulu oli kokonaisuudessaan onnistunut. Oppilailta kysyttiin mitä he muuttaisivat 

tiedeleirikoulussa vai muuttaisivatko mitään. Suurin osa oppilaista (20) ei muuttaisi 

tiedeleirikoulussa mitään (taulukko 8).  

”En muuttaisi leirikoulusta mitään, koska kaikki oli suunniteltu hyvin ja itselläni 

oli ainakin hauskaa.” 

”En muuttaisi kun kaikki oli hyvin juuri miten oli.” 

”Mielestäni tiedeleirikoulu oli hyvä kokonaisuus, eikä mieleeni tule mitään 

muutosehdotuksia.” 

Kuten taulukosta 8 nähdään, osa oppilaista olisi toivonut muutoksia tiedeleirikoulun 

aikataulutukseen tai olosuhteisiin, mutta kukaan ei ehdottanut muutoksia työpajojen sisältöön.  

”Vaelluksen muuttaisin vaikka kalastusreissuksi koska satoi vettä koko ajan.” 

 

”Enemmän vapaa-aikaa, koska työpajojen välissä ei ehtinyt tehdä mitään. 

Myöhemmät herätykset, ei vaellusta huonolla säällä.” 

Työpajojen suhteen oppilaat eivät muuttaisi mitään, vaan he olivat niihin tyytyväisiä. Mikään 

ei tuntunut oppilaista liian vaikealta ja vain kahden oppilaan mielestä pohjaeläinten määritys 

oli tuntunut helpolta. Heidän mielestään työpajat olivat suurilta osin sopivan haastavia. 

”Ei, kaikki oli sopivan haastavaa eikä päässyt kyllästymään.” 

 

”Ei oikeastaan ollut liian helppoakaan kaikki oli sopivasti laitettu pähkäiltäväksi että 

oppikin jotain. 

Ohjaajien kommenttien mukaan, työpajat olivat toimivia (taulukko 13). Poikkeuksena 

mainittakoon kuitenkin matkailutyöpaja, sillä oppilaat olivat joko liian väsyneitä tarttuakseen 
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tehtäviin tai pohdittavat kysymykset olivat liian vaikeita tai helppoja. Myös tutkijan 

havainnoinnin mukaan työpajat olivat pääosin toimivia. Työpajat olivat itsessään erinomaisia 

kokonaisuuksia ja oppilaat saivat tehdä asioita itse ja havainnoida itse. He myös pääsivät 

liikkumaan Oulangan kansallispuiston erityslaatuisessa luontoympäristössä. Tutkijan 

havainnoinnin mukaan yksi sisällöllinen muutos työpajoihin voisi olla tietokonetehtävien 

poistaminen ilmastotyöpajasta, sillä ne vaikuttivat irrallisilta muuhun työpajaan nähden. 

Sisällöllisesti kuvaajatulkintatehtävät sopivat työpajan aiheeseen. Oppilaiden oli hankala 

kuitenkin tarttua tehtäviin ulkona olemisen jälkeen, ja vaikutti siltä, että tehtävien tarkoitus jäi 

saavuttamatta. Matkailutyöpajassa tutkijan havainnoinnin mukaan oppilaat olivat liian 

väsyneitä keskittyäkseen kunnolla. Työpaja ei toteutunut halutulla tavalla. Matkailutyöpaja oli 

hyvin suunniteltu kokonaisuus, mutta sisällöllisesti ei sopinut välttämättä tiedeleirikoulun 

toiminnalliseen konseptiin pohtivan luonteen takia.  

Voidaan kuitenkin sanoa, että sisällöllisesti tiedeleirikoulu oli erittäin onnistunut, vaikkakin 

melko tiivis ja oppilaita kuormittava. Tiedeleirikoulua voisi muuttaa siten, että aikataulu olisi 

väljempi ja oppilailla olisi enemmän aikaa käsitellä oppimiaan asioita ja levätä. Vaellus oli 

mukava ja elämyksellinen kokemus oppilaille huolimatta huonosta säästä. Työpajan 

toteuttaminen ennen vaellusta oli kuitenkin liikaa, vaelluspäivänä ei tarvitse olla muuta 

toimintaa kuin itse vaellus. Alun perin oli myös suunniteltu toteuttaa kaksi työpajaa vaelluksen 

aikana: lahopuutyöpaja ja luonnonmaantieteellinen työpaja. Ne olivat kuitenkin liikaa 

vaelluksen aikana ja jäivät osittain siksi toteuttamatta. Vaellus itsessään oli riittävä 

oppimiskokemus oppilaille.  

Tiedeleirikoulua voidaan kehittää myös ohjaajien kautta. Tuloksista huomataan, että oppilaat 

olivat maininneet oppimassaan pääosin konkreettisia asioita. Ohjaajat voisivat ohjeistaa 

oppilaita enemmän tutkivaan oppimiseen ja tutkimuksen vaiheiden ymmärtämiseen. Oppilaan 

oppimisen kannalta ja opetuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi tärkeää että oppilas 

ymmärtää mitä tekee ja miksi niin tekee. Tätä kautta oppilaan ymmärrys luonnosta ja sen 

toiminnasta kasvaa, eikä niinkään käytännön taidot.  

 

9.4 Tutkimuksen eettisyys ja pätevyys 

Ennen kyselyjen suorittamista oppilaille, saatiin tutkimuslupa Oulun sivistyslautakunnalta (liite 

6), sekä oppilailta, että vanhemmilta (liite 7). Kummatkin kyselyt oppilaille toteutettiin 

nimettöminä. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää vastaajan tunnistamattomuus (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, s. 22). Oppilaiden vastauksista ei voitu päätellä henkilöllisyyttä, sillä mitään 
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taustatietoja ei kysytty kyselyssä. Ennen kyselyihin vastaamista oppilaat ohjeistettiin 

vastaamaan kyselyyn huolella ja ajan kanssa. Kysymykset käytiin yhteisesti läpi ennen 

vastaamista. Opettajien kyselyt suoritettiin nimellisinä, sillä he olivat kaikki täysi-ikäisiä. 

Tutkimuksen kohteena oli selvittää tiedeleirikoulun tavoitteiden onnistuminen ja mitä oppilaat 

oppivat tiedeleirikoulussa. Tarkoituksena oli myös pohtia miten tiedeleirikoulua voitaisiin 

kehittää, jotta tavoitteet toteutuisivat paremmin. Jotta saadut tulokset olisivat mahdollisimman 

luotettavia, tutkimuksessa käytettiin metodista triangulaatiota (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 

145). Pääasiallinen paino tulosten analyysissä on oppilaiden vastauksilla, joita verrattiin 

havainnointiaineistoihin. Kyselyaineisto ja kummatkin havainnointiaineistot syntyivät 

toisistaan riippumattomina. Näin ollen tavoitteiden toteutumisesta saatiin tietoa kolmesta eri 

näkökulmasta. Aineiston sisällönanalyysi toteutettiin vain tutkijan toimesta, jolloin aineiston 

pelkistys ja luokittelu pysyivät koko aineiston läpi yhtenäisinä. Myös aineiston tulkinta on 

toteutettu ainoastaan tutkijan toimesta.  

Kyselyt oppilaille toteutettiin avoimilla kysymyksillä, sillä oppilaita ei haluttu johdatella 

kysymyksiin vastattaessa millään tavalla. Tuloksia tarkastellessa tuli ilmi, että oppilaiden 

antamat vastaukset olivat pääosin niukkoja ja luonteeltaan yleisiä. Esimerkkinä seuraava 

oppilaan vastaus kysymykseen: Mitä uutta opit tiedeleirikoulussa? Voit mainita montakin asiaa: 

”Pohjaeliöistä ja luonnosta.” 

Vastauksen perusteella ei voida tietää mitä oppilas on tarkalleen oppinut luonnosta ja mihin 

työpajaan liittyen. Jos kysymykset olisivat olleet yksityiskohtaisempia ja johdattelevampia 

aiheeseen, olisi voitu myös saada oppilaita tarkempia ja yksityiskohtaisempia vastauksia. Tämä 

olisi mahdollisesti tarjonnut enemmän tietoa siitä miten tiedeleirikoulua voitaisiin kehittää, jotta 

se saavuttaisi tavoitteensa paremmin. Jälkimmäiseen kyselyyn oppilaille olisi voinut lisätä 

kysymyksen oliko jotain mistä et pitänyt. Vastausten avulla olisi saatu tietoa oppilailta toisesta 

näkökulmasta ja niistä olisi voinut olla apua tiedeleirikoulun kehittämisessä. Tutkimukseen 

olisi voinut liittää myös muutaman oppilaan haastattelun. Näin haastattelussa oppilaille olisi 

voitu esittää tarkentavia kysymyksiä ja olisi voitu saada yksityiskohtaisempaa 

tutkimusaineistoa. 

Työpajoille laadittuja tavoitteita voidaan myös kehittää. Pohdinnanarvoista on se, että olisiko 

tavoitteita voitu karsia esimerkiksi kolmeen tavoitteeseen työpajaa kohti: yksi tieto-, yksi taito- 

ja yksi arvotavoite. Esimerkiksi laboratoriotyöpajalle voisi asettaa seuraavat tavoitteet: 

tiedollinen tavoite on, että oppilas osaa tunnistaa pohjaeläimet heimotasolle määrityskaavan 

avulla. Taidollinen tavoite on, että oppilas kehittää omia ajattelutaitojaan tutkivan oppimisen 
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kautta. Arvotavoitteena on, että oppilas ymmärtää miten pohjaeläinten tutkiminen edistää 

luonnon monimuotoisuuden suojelua puhtaan veden ja pintavesien ekologisen tilan kannalta. 

Jokainen työpaja kesti vain 90 minuuttia, ja on kunnanhimoista olettaa, että työpajan aikana 

toteutuisi monta eri tavoitetta. Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon tiedeleirikoulun opetusta. 

Voidaankin kysyä. että oliko tavoitteet laadittu niin, että niille oli mahdollista toteutua 

opetuksen puitteissa. Opetusta ei kuitenkaan havainnoitu tässä tutkimuksessa. 

 

10. Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä uutta oppilaat oppivat tiedeleirikoulussa ja miten 

ne vastaavat tiedeleirikoulun työpajoille asetettuihin tavoitteisiin. Tarkoitus oli saada tietoa 

siitä, kuinka tiedeleirikoulu onnistui opettamaan oppilaille luonnontieteellisiä tietoja ja taitoja, 

sekä tarjoamaan oppilaille oppimisen kokemuksia toiminnallisuuden kautta. Oppilaat kokivat 

oppineensa eniten tutkimusmenetelmiin ja tutkimustaitoihin, sekä biologiseen ja 

maantieteelliseen tietoon liittyviä asioita. Tiedeleirikoulu onnistui tarjoamaan oppilaille itse 

tekemisen ja itse tutkimisen oppimiskokemuksia. Suurin osa oppilaiden mainitsemista 

menetelmällistä tiedoista ja taidoista olivat osa maastotyöpajan, sekä laboratoriotyöpajan 

opetusta. Kun oppilaita kysyttiin, mikä oli parasta tiedeleirikoulussa, selvästi suurin osa asioista 

liittyi jollain tavalla itse toimimiseen ja tekemiseen. Nämäkin asiat liittyivät erityisesti maasto- 

ja laboratoriotyöpajoihin. Kyseiset työpajat olivat luonteeltaan toiminnallisimpia kaikista 

tiedeleirikoulun työpajoista. Oppilaat oppivat siis eniten toiminnallisen opetuksen kautta 

konkreettisia taitoja. On kuitenkin hankala sanoa, ovatko oppilaat oppineet mainitsemansa asiat 

ja niiden tarkoituksen, vai onko oppiminen jäänyt enemmän pinnalliseksi ulkoa oppimiseksi. 

Oppilaille oli myös selkeästi jäänyt sellaiset asiat paremmin mieleen, mitkä olivat heistä 

mielekkäimpiä. Muut työpajat olivat luonteeltaan ja sisällöltään pohdiskelevampia ja 

asenteellisempia. Oppilaat mainitsivat oppineensa kyseisiin työpajoihin liittyviä asioita 

vähemmän. Kuitenkin Oulangan kansallispuisto erityislaatuisena oppimisympäristönä antoi 

oppilaille hyviä ja arvokkaita luontokokemuksia. Esimerkiksi tulvaniityn maisema oli oppilaille 

vaikuttava kokemus.  

Tiedeleirikoulun työpajoille asetetut tavoitteet toteutuivat kohtalaisesti. Tulosten perusteella 

tieto- ja taitotavoitteet toteutuivat parhaiten. Toteutuneet tieto- ja taitotavoitteet voitiin arvioida 

oppilaiden antamien vastausten perusteella, kun taas toteutuneet arvotavoitteet arvioitiin 

lähinnä ohjaajien ja tutkijan havaintojen mukaan. Tavoitteiden toteutuminen vaihteli myös 

työpajoittain, sillä jokaisen työpajan tavoitteet laati eri henkilö ja työpajat olivat luonteeltaan 
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erilaisia. Jotta tavoitteet toteutuisivat paremmin, työpajojen tavoitteita tulisi muuttaa 

yksinkertaisimmiksi ja niiden määrää tulisi vähentää. Yksinkertaisemmat tavoitteet ovat 

helpompi toteuttaa opetuksen ja niukan aikataulun puitteissa. Jokaiselle työpajalle riittäisi 

kolme tavoitetta (tieto-, taito- ja arvotavoite), joiden toteutumista olisi mielekkäämpi arvioida. 

Myös opetusta, sen suunnittelua ja toteutusta, tulisi tarkastella tavoitteiden lähtökohdista.  

Tiedeleirikoulu oli onnistunut kokonaisuus mutta sitä voidaan kehittää opetuksen suunnittelun 

ja toteutuksen tasolla. Yksi selkeä kehityskohde on arvotavoitteiden toteutumisen 

parantaminen. Tiedeleirikoulun arvotavoitteiden toteutumista voidaan kehittää ohjeistuksen 

avulla. Oppilasta voisi ohjeistaa enemmän syvälliseen ajatteluun erilaisten johdattelevien 

kysymysten tai väittämien avulla, jolloin oppilasta ohjattaisiin asioiden merkitysten ja 

syyseuraussuhteiden ymmärtämiseen. Myöskin oppilasta voisi paremmin opastaa tutkimuksen 

teon vaiheisiin ja niiden merkitysten ymmärtämiseen. Kun tutkimuksen vaiheet ovat oppilaalle 

tutut, hänen on helpompi keskittyä työpajan asiasisältöön ja opetuksen merkitykseen, kuin 

tutkimustaitoihin.  

Mahdollinen jatkotutkimuksen kohde voisi olla tutkivan opetuksen tutkiminen syvällisemmin 

tiedeleirikoulun puitteissa. Tämä tutkimus selvitti millaisia asioita oppilaat oppivat ja millaisia 

oppimiskokemuksia he saivat. Jatkossa voitaisiin kehittää tutkivan oppimisen menetelmiä 

tiedeleirikoulun opetuksessa ja sitä millaisia vaikutuksia sillä on oppilaiden 

oppimiskokemukseen. Pystytäänkö oppimista edelleen syventämään paremmalla tutkivan 

oppimisen opetuksella? Jatkossa olisi mielenkiintoista myös selvittää, voidaanko oppilaiden 

ajattelun taitoja parantaa ohjeistuksen avulla ja vaikuttaisiko se oppilaan oppimiskokemukseen.  

Syksyllä 2015 järjestetty tiedeleirikoulu oli ensimmäinen laatuaan, mutta toivottavasti ei 

viimeinen. Tiedeleirikoulussa oli paljon hyviä elementtejä, joista lähteä kehittämään entistä 

innovatiivisempaa tutkimuspainotteista tiedeleirikoulua. Keskittymällä enemmän oppilaiden 

ajattelutaitojen ja oman pohdinnan ohjaamiseen, sekä tutkivaan oppimiseen opastamiseen, 

saadaan aikaan oppilaille ainutkertaisia ja monipuolisia oppimiskokemuksia.  
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Liitteet 

Liite 1. Alkukysely oppilaille 

Alkuodotuskysely oppilaille: 

 

Mitä uutta odotat oppivasi tiedeleirikoulussa? Voit mainita montakin asiaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä odotat tiedeleirikoulussa eniten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  
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Liite 2. Alkuodotuskysely osallistuvien koulujen opettajille. 

Alkuodotuskysely vastuuopettajille ennen tiedeleirikoulua: 

Mitä alkuodotuksia sinulla on liittyen tiedeleirikoulun oppisisältöön eli siihen mitä oppilaat 

tulevat oppimaan tiedeleirillä? 

 

 

 

 

 

 

Mitä alkuodotuksia sinulla on liittyen tiedeleirikoulun tarjoamiin 

oppimiskokemuksiin/elämyksiin oppilaille? 

 

 

 

 

 

 

 

Millaisia vaikutuksia luulet tiedeleirikoululla olevan oppilaiden tuleviin biologian ja 

maantiedon opintoihin vai onko vaikutuksia ollenkaan? 
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Liite 3. Tiedeleirikoulun jälkeinen kysely oppilaille.  

Leirin jälkeinen kysely oppilaille: 

Mitä uutta opit tiedeleirikoulussa? Voit mainita montakin asiaa.  

 

 

 

 

 

 

Oliko tiedeleirikoulussa jotain mikä tuntui liian vaikealta työpajoihin liittyen? Jos oli, niin 

kerro miksi.  

 

 

 

 

 

 

Oliko tiedeleirikoulussa jotain mikä tuntui liian helpolta työpajoihin liittyen? Jos oli, niin 

kerro miksi.  

 

 

 

 

 

 

Koitko että tiedeleirikoulusta on hyötyä tulevissa biologian ja maantiedon opinnoissasi? 
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Mitä muuttaisit tiedeleirikoulussa vai muuttaisitko mitään? Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

 

 

Mikä tiedeleirikoulussa oli parasta työpajoihin liittyen? Voit mainita montakin asiaa.  

 

 

 

 

 

 

Muita kommentteja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 4. Ohjaajien havainnointilomake.  

Havainnointilomake työpisteen ohjaajalle: 

Työpiste: 

Ryhmä: 

 

Mitkä asiat tuntuivat mielestäsi oppilaista vaikeilta työpisteelläsi? 

 

 

 

 

Mitkä asiat tuntuivat mielestäsi oppilaista helpoilta? 

 

 

 

 

 

Mitkä asiat herättivät oppilaissa erityistä mielenkiintoa vai herättikö mikään? 

 

 

 

 

Muita kommentteja työpisteeltäsi: 
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Liite 5. Tutkijan havainnointilomake.  

Havainnointilomake: 

Työpiste: 

Mitkä asiat tuntuivat oppilaista vaikeilta työpisteellä? 

 

 

 

 

 

Mitkä asiat tuntuivat oppilaista helpolta työpisteellä? 

 

 

 

 

 

Mikä herätti työpisteellä suurta mielenkiintoa vai herättikö mikään? 

 

 

 

 

 

Muita kommentteja: 
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Liite 6. Hyväksytty tutkimuslupapäätös. 
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Liite 7. Tutkimuslupahakemus huoltajille ja oppilaille. Toteutettu yhdessä toisen graduntekijän, 

Sara-Juulia Hästbackan (os. Tervola) kanssa.  

Hei kotiväki!  

Olemme Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan kaksi graduntekijää, Sara-Juulia 

Tervola ja Ninnu Korpi. Olemme kummatkin tekemässä gradutyötä liittyen tulevaan 

Oulangan tiedeleirikouluun 16. -19.9.2015, jolle lapsenne on osallistumassa. Sara-Juulian 

gradu käsittelee nuorten luontokäsityksiä ja – arvostuksia, vertailussa Oulangan 

luonnonmukainen luontoympäristö ja oppilaiden rakennettu lähiympäristö. Ninnun gradu 

puolestaan käsittelee tiedeleirikoulua kokonaisuudessaan ja miten tiedeleirikoulun tavoitteet 

toteutuvat oppilaiden oppimisessa.  

Sara-Juulian gradua varten oppilaat ottavat ympäristöstään valokuvia, joita he käyttävät 

pohtiessaan ”minkälaisena haluaisin nähdä kokemani paikan 20- vuoden kuluttua?”. 

Valokuvia otetaan oppilaiden ollessa tiedeleirikoululla ja osallistuessaan yhteen työpajoista, 

jolla suoritetaan Tervolan graduaineiston keruu. Samantapainen keruumenetelmä toteutetaan 

myös oppilaiden lähiympäristössä tiedeleirikoulun jälkeen. Valokuvia käytetään gradussa ja 

siihen liittyvissä julkaisuissa, sekä LUMA-sivustolla, eivätkä ne tule sisältämään oppilaiden 

henkilötietoja. 

Ninnun gradu toteutetaan kyselyiden ja havainnoinnin avulla. Oppilaille kyselyt teetetään 

ennen ja jälkeen tiedeleirikoulun. Kyselyt suoritetaan nimettömästi kummallakin kerralla. 

Ninnu itse kulkee Oulangan tiedeleirikoululla yhden pienryhmän mukana työpajoilla 

havainnoiden oppilaiden oppimiskokemuksia. Myöskin jokainen työpajan pitäjä havainnoi 

jokaisen ryhmän oppimiskokemuksia havainnointilomakkeen avulla, joita käytetään 

aineistona gradussa.  

 

Pyytäisimmekin teiltä nyt suostumusta aineiston keruuseen ja sen käyttöön 

gradututkimuksissamme ja niihin liittyvissä julkaisuissa. Lisätietoja annamme mielellämme 

allaolevista sähköpostiosoitteista. 

Myönnän suostumukseni aineiston keruuseen ja käyttöön graduihin liittyen,  

____________________________                  _______________________________ 

huoltajan nimi                                   paikka 

 

 

_____________________________                 _______________________________ 



 

67 
 

nimenselvennys                                 aika  

 

Ystävällisin terveisin,  

Ninnu Korpi & Sara-Juulia Tervola 

ninnu.korpi@student.oulu.fi  sara-juulia.tervola@student.oulu.fi  

Oulun yliopisto, 

Luonnontieteellinen tiedekunta 
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