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ALKUSANAT
Tämä käsikirja on kirjoitettu opettajalta opettajalle. Se tarkoituksena on olla käytännöllinen
apuväline kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen edistämisessä. Kohderyhmänä
ovat opettajat ja opettajankoulutuksessa olevat opiskelijat. Toivomme kirjastamme olevan
hyötyä ja iloa myös muille koulutus- ja opetusalan ammattilaisille. Käsikirjassa esille tuotuja
esimerkkejä ja menetelmiä on testattu, arvioitu ja edelleen kehitetty, jotta niiden avulla olisi
mahdollista tehdä kestävää kehitystä konkreettiseksi ja näkyväksi oppilaitoksissa.
Koska päämääränämme on edistää kestävästä kehityksestä käytävää keskustelua varsinkin
lasten ja nuorten parissa, on käsikirjaan tarkoituksellisesti valittu käytännöllinen ote. Kirjamme on pikemminkin ideoiden herättäjä, rohkaisija ja kannustaja kuin oppikirja.
Käsikirjan laatimiseen osallistunut työryhmä edustaa Itämeren alueella toimivia yliopistoja
ja kansalaisjärjestöjä. Useat meistä ovat toimineet jo yli kymmenen vuoden ajan Naturewatch Baltic –projektissa, jonka tarkoituksena on tukea opettajien ja opiskelijoiden aktiivista
toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi. Naturewatch Baltic järjestää myös työpajoja ja
muuta koulutusta kasvattajille ja ympäristönsuojelun parissa työskenteleville asiantuntijoille.
Tästä työstä karttuneet kokemukset vaikuttavat tämän käsikirjan taustalla. Toivomme, että
kirjastamme on hyötyä käytännön kasvatustyössä.

Gitte Jutvik
Toimittaja
WWF Ruotsi
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JOHDANTO: KUKAAN EI HALUA KESTÄMÄTÖNTÄ KEHITYSTÄ!
“Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed”
Mahatma Gandhi
Tätä kirjoitettaessa enemmän kuin kuusi miljardia ihmistä asuu planeetallamme. Jos jokainen
maapallon asukas haluaa nauttia samasta elämäntavasta ja kuluttaa yhtä paljon kuin me Itämeren alueella teemme, tarvitsisimme kaksi vastaavan kokoista planeettaa. Nykyinen elämäntapamme ei voi jatkua tulevaisuudessa. Onneksi monet ovat vakuuttuneita siitä, että meillä on
mahdollisuus vaikuttaa. Muutoksen aikaansaamisen edistämisessä yksi tärkeä väylä on auttaa
lapsiamme ymmärtämään maapallomme rajoja ja jos toimimme nyt, toivoa on edelleen olemassa. Tutkimusten mukaan lapset, jotka saavat tietoa ongelmista ja selviytymismahdollisuuksista, oppivat näkemään ympäröivän maailman optimistisemmassa valossa kuin näihin asioihin vähemmän tai ei ollenkaan perehtyneet lapset. Kestävän kehityksen kasvatus liittyykin
hyvin läheisesti nuorten elämään ja tulevaisuuteen. Siksi sen tärkeyttä lasten ja nuorten parissa
työskennellessä ei voi liikaa korostaa. Opettajille ja muulle oppilaitosten henkilökunnalle on
annettava kestävän kehityksen edistämistä tukevaa koulutusta, jonka avulla saavutetaan perustiedot ja taidot. Myös kestävän kehityksen koulutuksen opetusmenetelmien ja sisältöjen tutkimiseen on varattava kansallisia varoja. Kaiken kaikkiaan kestävän kehityksen kasvatusta on
syytä pitää tärkeänä pedagogisena haasteena kaikilla koulutus- ja kasvatusaloilla.
Vaikka ympäristöalan sisältöopintoja ja laajoja kurssikokonaisuuksia on sisältynyt tutkintoon
johtaviin koulutusohjelmiin jo 1960-luvulta lähtien, panostus ei useinkaan ole ollut riittävää.
Laajempien näköalojen tarve johti Yhdistyneiden kansakuntien julistamaan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneen 2005–2014. Education for Change –projektin
tarkoituksena on omalta osaltaan auttaa YK:n teemavuosikymmenelle asetettujen tavoitteiden toteutumista käytännössä.
Mikä projekti on Education for Change ja millaiset ovat sen tavoitteet?
Education for Change (EduC) on projekti, jonka tarkoituksena on auttaa opettajia ja kasvattajia sisällyttämään kestävän kehityksen teemoja omaan opetukseensa ja samalla työstämään
omaa kontekstisidonnaista sisältöä ja menetelmiä tämän usein vaikeaselkoisen ”keke-käsitteen” ympärille. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteeksi on projektissa määritelty
kokonaisvaltainen lähestymistapa, johon sisältyy muutosta edistäviä työkaluja sekä aktiiviseen työskentelyyn ja toimintaan että ajattelun kehittämiseen. EduC-projektissa korostetaan
koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja tätä kautta opettajien työskentelyä ryhmissä pidetään arvokkaana ja tärkeänä. Opintopiireissä toimiminen on yksi EduC-projektin suosittelema menetelmä kestävien muutosten aikaansaamiseksi oppilaitoksissa. Ks. lisätietoja EduCkotisivulta osoitteesta www.balticuniv.uu.se/educ/.
Education for Chance – kestävän kehityksen opetuksen ja oppimisen käsikirja on saatavissa viron, latvian, liettuan, puolan, venäjä, ruotsin, englannin ja suomen kielellä. Kirja koostuu
neljästä erillisestä luvusta, joita seuraavaksi lyhyesti esitellään. Varsinaisen sisältötekstin ohella kirjaan on koottu pohdintaa tukevia laatikoita opettajien keskustelun tueksi. Myös tehtäviä
ja harjoituksia on tarjolla ideoiden aihioiksi ja sovellettavaksi omassa ympäristössä.
1. luku: Kestävä kehitys. Luvussa tarkastellaan syitä, miksi kestävää kehitystä tarvitaan, mitä se on
ja kuinka sitä voi tutkia ja – jos mahdollista – mitata. Luku sisältää kuvauksia ja käsitteiden määrittelyjä, lyhyen historian sekä oleellisia näkökohtia teemoista, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.
2. luku: Kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus (Education for sustainable development, ESD). Luvussa selvennetään EduC-projektin näkemystä siitä, mitä kestävän kehityksen kasvatus on. Samalla pohditaan, millaista tietoa ja millaisia taitoja tarvitaan muutoksen edistämisessä. Esitämme myös joitakin perusteluja kysymykseen miksi.
3. luku: Menetelmiä. Luvussa esitellään olemassa olevia menetelmiä ja tilanteita, joissa niitä
voidaan käyttää. Menetelmät liittyvät arvojen, kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisujen ja
toimintamahdollisuuksien opettamiseen, opiskeluun ja oppimiseen.
4. luku: Käytännön esimerkkejä. Luvussa esitellyt esimerkit on tarkoitettu avuksi omaan
opetukseen. Toivomme, että esimerkit inspiroivat kokoamaan itselle omaa pedagogista ”keketyökalupakkia”!
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Tämän matkan
kauaskantoinen
tarkoitus on saavuttaa
niin hyvä elämä kuin
mahdollista
satuttamatta tai
vahingoittamatta
muita kanssaihmisiä
tai eläviä olentoja.

LUKU 1. KESTÄVÄ KEHITYS. KESTÄVÄ KEHITYS KÄSITTEENÄ
Sulavat jäätiköt, ympäristömyrkyt veressä ja äidinmaidossa, perhoslajien määrän puoliintuminen, kohoavat lämpötilat, Itämeren turskapopulaatiot pieneneminen ja merenpohjan
kuolleiden alueiden laajeneminen….luettelo on liian pitkä. Kuinka on mahdollista, että me
rikkaissa maissa edelleen kerskakulutamme ja samaan aikaan muualla maailmassa vallitsee
köyhyys? Miten voisimme ratkaista kaikki epäoikeudenmukaisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen liittyvät ongelmat? Näihin moninaisiin kysymyksiin on vaikeaa
löytää vastauksia, vaikka olisimme kuinka hyvin koulutettuja ja tietoisia.
Kuvio 1. Noin 1/3 maapallon väestöstä kuluttaa 2/3 planeettamme luonnonvaroista.
Tiedämme, että ihmisillä on perustarpeita, kuten esimerkiksi ravinto, suoja, vaatetus, terveys
ja koulutus. Mutta elämää ylläpitävien järjestelmien täytyy toimia ilman ylikuormittumista,
joka voi johtua joko liiallisesta resurssien käyttämisestä tai jäte- ja saastepäästöjen seurauksena. Unohtaa ei voi myöskään ihmiselämän kulttuurista ja emotionaalista puolta. Kestävyyden
edellytyksenä on, että yhteiskuntaa ja luontoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.
Erilaiset esimerkit, tilaisuudet ja raportit osoittavat vakuuttavasti, että maapallo on ylikuormittunut. Lähes kaikki ovat samaa mieltä siitä, että jotakin on pakko tehdä. Yhtä mieltä ei
kuitenkaan olla siitä, mitä nimenomaisia muutoksia on tehtävä, kuinka ne toteutetaan ja
mitkä alueet vaativat välittömiä toimenpiteitä.

Yhdistyneiden
kansakuntien
teemavuosikymmenen
tavoitteena on
varmistaa, että
kestävää kehitystä
edistävää koulutusta
toteutetaan kouluissa
ja muissa
oppilaitoksissa. Näin
halutaan
erityisesti korostaa
keskestä tehtävää,
joka kasvatuksella
ja oppimisella on
kestävän kehityksen
edistämisessä.
Korkealaatuinen
koulutus ja kasvatus
kaikilla
koulutusasteilla ja
kasvatusaloilla ovat
merkittäviä
edellytyksiä kestävälle
kehitykselle.

On yhä selvempää, että sellaiset dramaattiset muutokset, joihin sisältyy myös taloudellisia
ja yhteiskunnallisia uudistuksia, ovat tarpeellisia. Mutta pikemminkin kuin yksisilmäisesti
keskitytään jätteisiin ja saasteisiin, tarvitaan myös keskittymistä uusien kulutus-, tuotanto- ja
jakelutapojen omaksumiseen. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka sisältää kaikki nämä
tekijät, on todellista kestävää kehitystä.
Kestävyyden edellytyksenä on, että kaksi puolta otetaan huomioon. Tavanomaisesti resurssien liikakäyttö näkyy ensimmäiseksi ympäristön kuormittumisena mm. jätteiden määrän,
hiilidioksidipäästöjen tai rehevöitymisen lisääntymisenä. Vain harvoin vastaukset tuttuun kysymykseen, miten käsitellä ympäristöongelmia, ulottuvat ongelmien ytimeen eli yhteiskuntiemme tapoihin toimia.
Kestävää kehitystä voidaan ymmärtää monesta eri näkökulmasta. Jotkut pitävät sitä matkana
tai jatkuvana prosessina ekologisen viitekehyksen rajoissa. Pitkäkestoinen päämäärä tällä
matkalla on hankkia niin hyvä elämä kuin mahdollista satuttamatta ja vahingoittamatta kanssaihmisiä tai muita elollisia olentoja.
Demokratia on mitä suurenmassa määrin osa kestävää kehitystä. Agenda 21 (UN, 1992) korostaa osallistavaa demokratiaa. Tällä tarkoitetaan tapoja, joilla päätöksiä tehdään ja toimeenpannaan yhteistyössä tavallisten kansalaisten kanssa. Tämän on etiikan ja oikeudenmukaisuuden toinen näkökohta. Näin ollen kestävää kehitystä voidaan pitää jonkinlaisena matkana
tai suuntana, jota on pohdittava monin tavoin. Seuraavassa luvussa tarkastellaan joitakin
tapoja, joissa kestävän kehityksen käsitettä kehitetään kasvatuksellisissa yhteyksissä.
Pohdintaboksi 1 – Kestävä kehitys
1. Mitä ovat ihmisten perustarpeet? Kuuluvatko halu matkustella, varustaa kodit
kauniilla huonekaluilla ja laajakuvatelevisiolla perustarpeisiin? Kuka tekee päätöksiä
ja prioriteettijärjestyksiä silloin, kun resurssit ovat rajalliset?
2. Miten kuvailisit ja selittäisit käsitteitä kestävä kehitys ja kestävyys? Kirjoita muistiin oma käsityksesi ja keskustele siitä kollegan kanssa.
3. Miksi kestävä kehitys on kovin tärkeää juuri nyt?
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Katsaus kestävän kehityksen historiaan
1960-luvun alku oli aikaa, jolloin yhteiskunnallinen keskustelu ympäristöasioista vilkastui selvästi.
Rachel Carsonin kirja Äänetön kevät vuodelta 1962 toimi herättelijänä. Yhteys erään lintulajin
kannan romahtamisen ja elohopeapitoisten siemenien välillä muodosti teoksen ytimen.
Kun havaittuja ympäristöongelmia haluttiin ratkaista, teknologiset ratkaisut otettiin avuksi
esimerkiksi savupiippujen päästöjen vähentämisessä ja viemärivesien puhdistuksessa.
Ensimmäinen Yhdistyneiden kansakuntien järjestämä kansainvälinen ympäristökonferenssi,
pidettiin Tukholmassa 1972. Konferenssin keskusteluissa länsimaiden ympäristöongelmista
päädyttiin tulokseen, jonka mukaan nämä ongelmat ratkaistaan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja teknologia avulla. Tavallisten kansalaisten ei siis tarvitse huolehtia ympäristön tilasta ja mahdollisista ongelmista. Ihmiset eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä ja 1970-luvulla
kansalaistoiminta ympäristön hyväksi lisääntyi selvästi. Myös poliittisilta päättäjiltä vaadittiin
toimintaa ja sitoutumista ympäristöasioihin. Saksassa lisättiin panostusta käyttää ns. varovaisuusperiaatetta1, ja aloitettiin keskustelu yhteyksistä sosiaalisten ja ekologisten ongelmien
välillä. Nykyään mukana ovat vahvasti myös taloudelliset näkökohdat.
Käsitteenä kestävä kehitys tuli yhä yleisempään tietoisuuteen 1980-luvulla ympäristötietoisuuden
lisääntyessä. Yhteiskunnassa havahduttiin huomaamaan tarve tasapainoon taloudellisen kasvun
ja ympäristön tilan sekä maapallon luonnonvaroista huolehtimisen välillä. Tärkeä virstanpylväs
käsitteen kestävä kehitys vakiintumisessa oli ns. Brutlandin raportti Yhteinen tulevaisuutemme
vuodelta 1987. Tässä maailman ympäristö- ja kehityskomission julkaisussa kestävä kehitys
määriteltiin kehitykseksi, jossa otetaan huomioon nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Toisin sanoen, vaikka kehitys on tarpeellista ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja elämän laadun parantamiseksi, sen on tapahduttava sellaisella
tavalla, joka ei vaaranna luonnonympäristön kapasiteettia nyt ja tulevaisuudessa. Tätä yleistävää
määrittelyä kestävästä kehityksestä tulkitaan monin tavoin eri yhteyksissä.
Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Tukholman konferenssista Yhdistyneet kansakunnat
nosti jälleen ympäristöasiat esille. Tällä kertaa kohderyhmänä oli koko maapallon tila ja painopiste seuraavalla vuosituhannella. Maailman ympäristö- ja kehityskonferenssi pidettiin Rio
de Janeirossa 1992 ja sen lopputulemana julkaistiin Agenda 21. Tämä ohjelma sisälsi ohjeita
valtioiden hallituksille, muille toimielimille ja tärkeille yhteiskunnallisille ryhmittymille siitä,
miten 2000-luvulla kehitetään yhteiskuntia vahingoittamatta ympäristöä. Rion konferenssin
viestissä korostettiin sitä, että sekä rikkailla että köyhillä mailla on omia ympäristöongelmia
ja että useimmiten kestämätön kehitys on seurausta ihmisten elämäntavoista. Ongelmat ja
konfliktit eivät aina ole paikallisesti näkyviä, mutta niiden taustalla on yleensä kansallisia ja
kansainvälisiä sopimuksia
Agenda 21 kappale 36 ottaa suoraan kantaa kasvatukseen ja koulutukseen. Asiakirjassa esitettyjä aloitteita on edelleen kehitettävä. Useissa maissa koulujen ja korkeakoulujen on sisällytettävä kestävän kehityksen kasvatus opetussuunnitelmiin. Baltic 21 –ohjelman koulutussektori
edistää aktiivisesti kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutukseen kaikissa Itämeren alueen maissa.
Kestävän kehityksen kasvatuksen tärkeyttä korostettiin jo 1977. Tuona vuonna Tbilisissä
Georgiassa pidetyssä ympäristökasvatuksen konferenssissa esitettiin Tbilisin deklaraatio.
Deklaraatiossa korostettiin, että ympäristökasvatuksen avulla voidaan auttaa säilyttämään ja
kehittämään ympäristöjä ja rohkaista yhteiskuntia tasaiseen ja tasapainoiseen kehitykseen.
Tässä työssä Johannesburgin kestävän kehityksen kokouksessa 2002 kestävän kehityksen
kasvatuksen painottaminen oli erityisen tärkeää. Johannesburgissa määriteltiin kestävän kehityksen kasvatus avainkäsitteeksi, jonka seurauksena suunniteltiin ja toteutettiin YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005–2014. UNESCOn koordinoiman
teemavuosikymmenen maailmanlaajuisena visiona on maailma. Jossa jokaisella on mahdollisuus hyötyä korkealaatuisesta koulutuksesta ja oppia arvoja, käyttäytymistä ja elämäntapoja, joita tarvitaan kestävää tulevaisuutta ja positiivista yhteiskunnallista muutosta varten.
Vuosikymmenen tavoitteena on varmistaa, että kestävän kehityksen kasvatusta toteutetaan
käytännön koulutyössä kaikille koulutustasoilla. Tällä tavoin korostetaan kasvatuksen ja op1

Varovaisuusperiaate (Leal Filho, 2000) on moraalinen ja poliittinen periaate. Siinä sanotaan, että jos toiminta tai menettelytapa
saattaa aiheuttaa vakavaa tai peruuttamatonta haittaa kansalaisille eikä toimenpiteillä ole tieteellisesti perusteltua yhtenevästä tukea
takanaan siitä että vahinkoja ei koidu, on toimijoiden itsensä vastuulla osoittaa käytännössä toimintansa oikeellisuus.
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pimisen keskeistä roolia kestävän kehityksen edistämisessä. Samalla tunnustetaan, että korkealaatuinen koulutus on ennakkoehto kestävän kehityksen kasvatukselle kaikilla koulutuksen tasoilla ja kaikissa kasvatuksellisissa yhteyksissä.

Pohdintaboksi 2. Kestävä kehitys
1. Onko omalla kotimaallasi erilainen historia kestävän kehityksen edistämisessä
kuin yllä on kuvailtu? Mitä yhteneväisyyksiä ja eroja löydät oman kokemuksesi perusteella?
2. Sanotaan, että useimmissa tapauksissa kestämätön kehitys on seurausta ihmisten
elintavoista ja että ongelmat ja konfliktit eivät aina ole näkyviä paikallisella tasolla,
mutta että niiden taustalla on yleensä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia. Oletko
samaa mieltä? Mieti, mikä voisi olla käytännöllinen esimerkki tästä. Kuinka ihmisiä
voisi auttaa muuttamaan elämäntapojaan ja elämään kestävämmin?

Kaikkein tunnetuin
kestävän kehityksen
määritelmä on
Yhteinen
tulevaisuutemme –
raportissa vuodelta
1987. Se on
laadittu Norjan
silloisen pääministeri
Gro Harlem
Bruntlandin
johtamassa
komissiossa:
“Kestävä kehitys on
kehitystä, joka
tyydyttää nykyhetken
tarpeet viemättä
tulevilta sukupolvilta
mahdollisuutta omien
tarpeidensa
tyydyttämiseen”.

3. Muutokset on tehtävä näkyviksi. Kuka tai ketkä ovat aloitteellisia muutoksen edistäjinä, ottavat johtovastuuta ja toteuttavat muutosta käytännössä? Ovatko ne kuluttajia, organisaatioita, yrityksiä, poliitikkoja vai muita sidosryhmiä? Vertaa rion konferenssin tapaisia tapahtumia paikallisiin ja kansallisiin muutoksiin, joita parhaillaan
tapahtuu.

Erilaisia tapoja selittää kestävää kehitystä
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin kestävään kehitykseen liitettyjä tulkintoja.
Kestävän kehityksen päämäärä on osoittautunut relevantiksi, ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi. Todennäköisesti kestävä kehitys toimii edelleenkin ikään kuin kompassin neulana, joka osoittaa ja avaa kehittämisen vaihtoehtoja ko. yhteiskunnassa. Käytännössä käsite
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi ymmärtää ja toteuttaa käytännössä. Kuinka voisimme
auttaa itseämme ja kaiken ikäisiä opiskelijoitamme ymmärtämään ja toteuttamaan kestävää
kehitystä? Kriittinen askel tässä prosessissa on selvittää keskustellen, mitä tarkoitamme tarpeillamme ja mitä tulevien sukupolvien tarpeiden tyydyttäminen meiltä edellyttää.
Vahingoittavat ympäristövaikutukset, luonnonvarojen köyhtyminen ja biodiversiteetin väheneminen ovat kaikki ristiriidassa kestävyyden kanssa. Näiden prosessien suuntaa on muutettava, jotta kestävyyden päämäärä voidaan saavuttaa. Mutta kestävällä kehityksellä on myös muita
ulottuvuuksia. On selvää, että ympäristönsuojelu ei voi edistyä elleivät kansalaiset ole saavuttaneet riittävää ja hyväksyttävää sosiaalista ja taloudellista elintasoa ja elämisen olosuhteita.
On olemassa erilaisia tulkintoja siitä, mikä on kaikkein tärkeintä kestävän kehityksen edistämisessä. Jotkut painottavat luonnonympäristön toimintaa, kun taas toiset korostavat
demokratiaa ja tasa-arvoa tai vakaata taloudellista kasvua yhteiskunnassa. Sosiaaliset ulottuvuudet viittaavat pääasiassa poliittisiin instituutioihin, joissa demokratia on kestävyyden
kriittinen piste. Pääasia tässä on, että kehitys ei aiheuta yhteiskunnallisia konflikteja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kehityksen pitäisi lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia
omaan elämäänsä ja että kaikilla yhteiskunnallisilla ryhmillä tulisi olla mahdollisuus osallistua päätösten tekemiseen. Yhteiskunnalliselta kannalta katsoen monet painottavat kulttuurisen kestävyyden tärkeyttä. Kulttuurinen kestävyys edellyttää sitä, että kehityksessä otetaan
huomioon ihmisten arvot. Lisäksi erilaisia kulttuurisia ryhmiä tulisi kannustaa pitämään yllä
omaa kulttuuriperinnettään ja niihin liittyviä arvoja.
”Kestävän kehityksen istuin”
Usein sanotaan, että kestävyys on integroitava. Tällä tarkoitetaan sitä, että käsite on ymmärrettävä laajasti ja kaikenkattavasti. ”Kestävän kehityksen istuin” (Macer, 2004) on kätevä vertaus muistamisen ja ymmärtämisen edistämisen tueksi. Kestävän kehityksen istuimessa on
neljä yhteen liittyvää kestävyyden jalkaa, jotka kaikki neljä on sisällytettävä kestävän kehityksen
politiikkaohjelmiin ja johtamistoimiin. Jos vaikkapa talouden jalkaa korostetaan liikaa, tulee
istuimesta epävakaa ja epämukava.
Seuraava kuvio 2 havainnollistaa, mitä istuimen kulttuurinen, yhteiskunnallinen, ekologinen
ja taloudellinen jalka edustavat:
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Kulttuurinen jalka

Yhteiskunnallinen jalka

Uskonto & kulttuuri, etiikka
& käyttäytyminen, toiveet/
motivaatio, viihde, vapaudet/
oikeudet, vastuut,
perhearvot, informaatio/
media

Instituutiot,
infrastruktuuri, koulutus, lait,
terveys & lääkitys, politiikka/
demokratia, aseteollisuus,
inhimilliset resurssit.

Ekologinen jalka

Taloudellinen jalka

Monimuotoisuus,
ekosysteemit, habitaatit,
uhanalaiset lajit, avainlajit,
saasteet & jätteet, fysikaaliset
prosessit, luonnon prosessit,
luonnonvarat.

Taloudellinen kasvu,
luonnonvarat, tuotteet & palvelut,
korporaatioiden käytännöt,
työllisyys, elämän laatu,
tehokkuus, reilu kauppa/
tasa-arvoisuus.

Kuvio 2. kestävän kehityksen istuin.
Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että kaikki toteutettavat prosessit ja projektit antavat suurimman mahdollisen tuotoksen ja että tämän kehityksen hyödyt jaetaan sukupolvien
kesken. Taloudellinen tehokkuus puolestaan tarkoittaa hyvinvointia juuri nyt ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ajatus siitä, että kehitys määrittää taloudellisten saavutusten laadun,
resurssien suojelun ja osallistumisen taloudelliseen kehitykseen sekä hyödykkeiden ja palveluiden kuluttamisen. Yksi tyypillisistä piirteistä on tuotannon resurssiekonomia, tai uudistuvien luonnonvarojen ja teknologian valitseminen ja käyttö. Tätä kautta luonnonvarojen
hupeneminen hidastuu, vaikka kansantuote kasvaa. Tämä merkitsee ihmisten hyvinvointia
ja inhimillisen elämänlaadun paranemista. Toisin sanoen, kansalaisten hyvinvointi määrittää
käyttäytymisen ja arvojen muutoksia.
Kestävä taloudellinen johtaminen riippuu nykypäivän politiikasta ja toiminnasta, joka ei
vaaranna tulevaa kehitystä. Ekonominen kestävyys sisältää taloudellista hyötyä tuleville
sukupolville. Kulttuuriperinne ja ympäristö on sisällytettävä taloudellisen kehittymisen
ja kehittämisen malliin. Ekologisesti ja luonnonvaroja säästävästi käyttävän teknologian
hyödyntäminen, investoinnit ja subventoinnit ekologisesti puhtaisiin tuotteisiin, sekä ympäristöystävällinen kansallinen ja verotukselliset toimintaperiaatteet ovat kaikki osia taloudellisesti kestävässä kehityksessä.
Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että kehityksen olisi lisättävä kansalaisten vaikutusvaltaa omassa elämässään ja että kaikilla yhteiskunnallisilla ryhmillä olisi oltava mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Tämä viittaa yhteiskunnallisen kehitykseen kokonaisuutena
eli kaikkien yhteiskuntaluokkien sitouttamista päätösten tekoon ja kehitykseen, joka on kestävää. Yhteiskunnallinen perspektiivi sisältää ekologista etiikkaa, elämänlaatua, hyvinvointia
ja välittämistä tulevista sukupolvista sekä muista kulttuureista. Yhteiskunnallinen kehitys tai
sosiaalinen perspektiivi kestävään kehitykseen etsii vastuksia kysymyksiin, kuten ihmiseen
rooliin maailmankaikkeudessa, ja sisällyttää siihen moraalisia ja eettisiä näkökohtia.
Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että kulttuuristen ryhmien moninaisuutta on
tuettava ja ylläpidettävä Lisäksi on annettava arvoa niiden kulttuuriperinteille ja traditioille.
Kehittämistyössä kaikki nämä piirteet on otettava kunnioittaen huomioon. Kulttuuri nivoutuu kaikkeen olemiseen ja elämiseen, käyttäytymiseen, uskomuksiin sekä toimimiseen eri
yhteyksissä. Tapojen, identiteettien ja arvojen tunnistaminen on ikään kuin inhimillisen kehittymisen ohjelmisto, jonka varassa päämäärät ja yhteiset sitoumukset rakentuvat.
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Istuin havainnollistaa
tarvetta tasapainoon
taloudellisen,
sosiaalisen,
kulttuurisen ja
ekologisen kehityksen
ja niihin sisältyvien
tarpeiden välillä.

Inhimillistä elämää ohjaa kulttuuriperinne ja asenteet ympäristöä kohtaan. Päinvastoin kuin
muut elävät olennot, ihmisluonto toteuttaa itseään kulttuurisin keinoin. Kulttuurinen kestävyys sisältää perinteiden ja traditioiden tutkimista, säikyttämistä ja kehittämistä. Yrityksiä
voidaan johtaa ja hallituksia muuttaa, mutta kulttuurinen identiteetti on pysyvää ja sitä kautta
ikään kuin takaa ihmiskunnan, yhteiskunnan ja talouden säilymisen.
Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että on tunnistettava muiden lajien säilyminen ja
hyvinvointi ja että luonnon prosessit säätelevät elämää maapallolla. Ekologisesta näkökulmasta katsoen moraalinen käsitys laajenee koskemaan toimintaa ja vastuuta pitää huolta elävistä
olioista ja niiden välisistä yhteyksistä. Ekologisen kestävyyden perustana on ymmärtää ekosysteemien toimintaa: kaikki systeemit maapallolla ovat kytköksissä toinen toisiinsa ja niitä
on varjeltava ja yläpidettävä. Samoin maapallo on nähtävä itseohjautuvana systeeminä, jonka
kaikki komponentit ovat arvokkaita.
Kestävän kehityksen toteuttaminen käytännössä edellyttää ympäristötietoisuuden lisäämistä,
kansalaisvaikuttamista ja –osallistumista sekä ympäristöystävällisiä elämäntapoja.
Kestävän kehityksen avulla luodaan tasapainoa taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kehityksen sekä tarpeiden välillä.

Kolme kehää
Niille, jotka haluavat havainnollistaa kestävän kehityksen eri osa-alueiden välistä hierarkkista
riippuvuutta, kehämalli tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon. Mallissa vihreällä ekologisella
kehällä tarkoitetaan toimivan ja monimuotoisen ekosysteemin suojelua – elämää ylläpitävää
ja kaiken elollisen perustana olevaa järjestelmää.
Kuvio 3. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta.
Luonnon pitkäaikaisten prosessien suojelu on äärimmäisen tärkeää. Se palvelee ikään kuin
henkivakuutuksena kaikille elämänmuodoille ihminen mukaan lukien.
Suojellut ekosysteemit tuottavat meille lukemattomia ilmaisia palveluja, kuten luonnonmukaista vedenpuhdistamista, UV-säteilyltä suojaamista ja pölyttäviä hyönteisiä. Ekologinen
ulottuvuus muodostaa ulommaisen kehyksen ihmistoiminnalle. Monet kasvattajat pitävät
ekologista ulottuvuutta perustana, jolle myös muut kestävyyden ulottuvuudet rakentuvat
pitäen kuitenkin mielessä ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Siksi kestävään kehitykseen
tulee sisällyttää myös inhimillinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.
Punainen kehä kuvastaa sitä, miten luodaan hyvinvointia paikallisella ja globaalilla tasolla.
Tähän liittyy myös keskinäiseen riippuvuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva suhde kanssaihmisiin. Sosiaalinen kehä muistuttaa meitä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaisesta
ja tasa-arvoisesta jakamisesta demokraattisella tavalla. Tällaisissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä
ihmisten perustarpeet tyydytetään ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Sosiaaliseen ulottuvuuteen
liittyy mahdollisuus ylläpitää hyvää elämää. Mutta mitä inhimillisiä tarpeita tulisi painottaa?
Kuinka luodaan yhteiskunta, jossa ihmiset ovat iloisia ja tyytyväisiä ja jossa hyvinvointi perustuu sellaisiin ydinasioihin kuten turvallisuus, osallistuminen, yhteisöllisyys ja kulttuuri?
Keltainen kehä kuvastaa taloudellista tai kodinhoitoon liittyvää ulottuvuutta. Tällä tarkoitetaan
taloudellisuutta inhimillisten ja materiaalisten resurssien välillä, sillä kestävä talous hyödyntää
globaalin tuottavuuden päämääriä pikemminkin kuin pääomaa. Tasapainoinen taloudellinen
kehitys hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisuutena eikä sitä uhkaa ihmisten tuottama tai luonnonvaroihin perustuva pääoma. Sosiaalisesti epäoikeudenmukainen talous ei pysy ekologissa
rajoissa eikä näin ollen voi olla kestävää. Toisin sanoen, toimimalla kestävästä tuetaan hyvää
taloudenpitoa.
Tässä käsikirjassa korostamme huolimatta monista erilaisista kestävän kehityksen tulkinnoista ja merkityksistä, että kestävyyden kehittäminen ja kestävän kehityksen sisällyttäminen
osaksi opetussuunnitelmia on oleellisen tärkeää.
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Kestävä kehitys on suojeltuihin ja terveisiin ekosysteemeihin perustuvaa kehitystä, joka edistää ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta sekä voi tämän ansioista luoda terveen talouden.

Pohdintaboksi 3. Kestävä kehitys
1. Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Miksi me puhumme siitä nykyään niin paljon?
2. Mikä tekee kehityksestä kestävää? Mitkä avainsanat ovat sinulle itsellesi tärkeimpiä? Pitävätkö sinun avainsanasi kestävyyden istuimen vakaana ja mukavana?
Ovatko kaikki kestävyyden kehät samankokoisia?

Elävä
planeetta -indeksi
kertoo lintu-,
nisäkäs-,
matelija- ja
kalalajien
lukumäärät
maapallolla ja
pystyy mittaamaan
1 300
villieläinlajin
populaatiossa
tapahtuneet
muutokset.
Vuodesta 1970
vuoteen 2003
indeksi pieneni
30 prosentilla.

3. Mitä kestävä kehitys merkitsee sinulle, koulullesi, paikkakunnallesi ja yhteisöllesi?

Mitataan ja verrataan

Kuvio 4. Elävä planeetta -indeksi, 1970–2000 (Global Footprint Network, 2006:2).

Edellä esitetyn valossa on ehkä vaikea uskoa, että kestävää kehitystä voitaisiin mitata.
Kuitenkin maapallon tilaa on mahdollista määritellä Elävä planeetta -indeksin, Ekologisen jalanjäljen sekä Inhimillisen kehitysindeksin avulla. Kaksi ensimmäistä lukuarvoa ovat
ekologisia indikaattoreita, jotka ilmaisevat kestävään kehitykseen liittyvistä menestyksistä ja
epäonnistumisista.
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Ekologinen jalanjälki
Eräs tapa mitata maapallon hyvinvointia on Ekologinen jalanjälki. Ekologinen jalanjälki osoittaa kuinka suuren pinta-alan tarvitsemme tuottamaan kuluttamamme
luonnonvarat ja hävittämään kulutuksessa syntyvät jätteet. Vuonna 2003 ihmiskunnan Ekologien jalanjälki oli kolme kertaa suurempi kuin vuonna 1961. Nykyisin
luonnonvarojen kulutuksemme lisääntyy 25 prosenttia nopeammin kuin luonnon
kyky tuottaa tilalle uusia varoja. Virolaisilla Ekologinen jalanjälki on 6,5 globaalia
hehtaaria asukasta kohti, kun pinta-alaa Virossa on vain 1,8 hehtaaria kutakin asukasta kohti. Jos kaikki maapallon asukkaat eläisivät keskiverto eurooppalaisten
tavoin, niin me tarvitsisimme kolme maapalloa.
Epäilemättä edessämme on suunnattomia haasteita: eläinlajien määrä on vähenemässä, luontoon päästettyjen kemiallisten aineiden määrät ovat lisääntymässä,
ilmasto on muuttumassa, sademetsiä hakataan keskimääräin 37 jalkapallokentän
kokoista alaa minuutissa, yli miljardilla ihmisellä ei ole mahdollisuutta saada puhdasta vettä, kalojen ja valaiden määrät vähenevät nopeasti, jne. Lista on masentavan
pitkä. Kaiken lisäksi me Euroopassa elämme ikään kuin meillä olisi kolme maapalloa
hävitettävänä – varmasti kestämätöntä kehitystä.
Mutta on jotain hyvääkin. Esimerkiksi Kioton pöytäkirjan (Kioton (ilmasto)sopimus
on lisäys YK:n ilmaston lämpenemistä käsittelevään sopimukseen vuodelta 2004)
ympärille yhdistyneen maailman tarkoituksena on suojella meriä ja metsiä. Lisäksi
koulua käyvien lasten määrä maailmassa on lisääntynyt 80 prosentilla kuluneiden
kolmenkymmenen vuoden aikana.
Kuinka Ekologinen jalanjälki lasketaan?
Ekologinen jalanjälki mitataan biologisesti tuotantokykyisen maa- ja vesialueen laajuudella, mikä tarvitaan tuottamaan resurssit yksilön, tietyn ihmisjoukko tai toiminnon kulutukseen ja jätteiden hävittämiseen. Maa-ala ilmaistaan globaalihehtaareina;
eli keskimääräisen biologisen tuottavuuden omaavina maahehtaareina. Toisistaan
poikkeavien maiden osalta jalanjälki ja biologinen tuottavuus lasketaan kyseisen
maan vuosittaisen tuotannon pohjalta.
Mitä Ekologisen jalanjälkeen sisällytetään ja mitä jätetään sen ulkopuolella?
Ekologinen jalanjälki lasketaan vain sellaisten uudistuvien luonnonvarojen perusteella, joista on saatavissa tilastoja, jotka voidaan suhteuttaa tuottavaan pinta-alaan.
Esimerkiksi makeaa vettä ei sisällytetä jalanjälkeen, vaikka sen pumppaamiseen tai
käsittelyyn käytetty energia sisällytetään. Ekologinen jalanjälki ilmaisee ja havainnollistaa aikaisempien tai nykyisten luonnonvarojen määrää ja saatavuutta, mutta ei
ennusta tulevaisuutta.
Kuinka Ekologiseen jalanjälkeen lasketaan fossiilisten polttoaineiden käyttö?
Fossiilisia polttoaineita – hiili, öljy ja maakaasu – voidaan pitää pikemminkin Maan
kuoren kuin tuottavan ekosysteemin tuotteita. Fossiilisten polttoaineiden polttamisen yhteydessä syntyy hiilidioksidia (CO2), jonka määrä voidaan mitata ja se lasketaan jalanjälkeen. Ekologisen jalanjäljen laskelmissa arvioidaan, kuinka paljon hiiltä
maapallon metsät sitovat ilmakehästä ja miten paljon ne luovuttavat sitä takaisin.
Esimerkiksi yksi globaalihehtaari voi sitoa yhtä paljon hiilidioksidia kuin mitä vapautuu poltettaessa vuoden aikana 1 450 litraa petrolia. Jalanjäljessä ei kuitenkaan
esitetä, että hiilen eristäminen olisi avain maapallon lämpenemisen estämisessä.
Päinvastoin se osoittaa, että biosfäärin kapasiteetti ei riitä suoriutumaan nykyisen
hiilidioksidi tason säätelystä.
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Mitä ei sisällytetä Ekologiseen jalanjälkeen?
Ydinvoiman käytön yhteydessä kuluvaa biokapasiteettia on vaikea määrittää. Osittain, koska suurta osaa sen vaikutuksista ei ole liitetty tutkimuskysymyksiin, joiden
perusteella jalanjälki lasketaan. Esimerkiksi vuoden 2006 jälkeen ydinvoimaa ei ole
sisällytetty Ekologisen jalanjäljen laskelmiin. Myöskään myrkkyjä, eroosiota, autiomaiden leviämistä ja muita negatiivisia vaikutuksia ei lasketa. Toisaalta luonnonmukainen maatalous tuottanee laajemman jalanjäljen kuin perinteinen maanviljely.
Kuinka otetaan huomioon kansainvälinen kauppa?
Kansalliseen jalanjälkeen liittyvät laskelmat sisältävät kunkin maan nettokulutukseen
tarvittavan tuonnin vähennettynä viennillä. Tämä tarkoittaa, että Kiinassa valmistettuun, mutta Ruotsissa myytyyn ja käytettyyn T-paitaan kuluvat luonnonvarat myötävaikuttavat pikemminkin Ruotsin kuin Kiinan jalanjäljen suuruuteen.
Jätetäänkö Ekologisessa jalanjäljessä huomiotta väestön kasvu lisääntyvän inhimillisen kulutuksen aiheuttajana?
Kansakunnan tai ihmiskunnan Ekologinen jalanjälki kokonaisuudessaan on yhteydessä kuluttavan väestön määrään, tavallisen asukkaan keskimääräiseen tavaroiden
tai palvelujen kuluttamiseen ja niihin kuluvien luonnonvarojen käytön tehokkuuteen.
Yhtälö on yksinkertainen. Mitä enemmän ihmisiä, sitä vähemmän on jaettavaa.
Living Planet Report 2006

Seuraava taulukko kuvaa Ekologisen Jalanjäljen laajuutta ja inhimillisen kehittymisen indeksiä muutamassa Itämeren maassa. Päivitetyt lukemat löytyvät osoitteesta
www.gapminder.org

Maa

Ekologinen Jalanjälki

Inhimillisen kehityksen indeksi
(HDI)

Globaalia hehtaaria/henkilö

Sijoitus listalla

HDI henkeä
kohti

Sijoitus listalla

Tanska

5,8

11

0,949

14

Viro

6,5

7

0,860

44

Suomi

7,6

3

0,952

11

Saksa

4,5

23

0,935

22

Latvia

2,6

45

0,855

45

Liettua

4,4

24

0,862

43

Puola

3,3

37

0,870

37

Venäjä

4,4

25

0,802

67

Ruotsi

6,1

8

0,956

6

Taulukko 1. Luonnonvarojen käyttö ja inhimillinen kehitys.
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Korkean inhimillisen
kehityksen kynnys

10
Yhdysvallat

Ekologinen Jalanjälki

Suomi

5

Keskimääräinen
maailmanlaajuinen
biokapasiteetti henkeä
kohti

Puola

Intia
0

Inhimillisen kehityksen indeksi

0.5

Kuuba

Kiina
0.8

1.8

1.0

Kuvio 5. Jalanjälki ja inhimillinen kehitys.

Kestävä kehitys
tarkoittaa
hyvinvoinnin (HDI)
luomista
käytettävissä
olevan ekologisen
jalanjälkeen
tarvittavan
pinta-alan
rajoissa.

Human Development Index (HDI) on inhimillisen hyvinvoinnin indikaattori, kun taas Jalanjälki on biosfääriin kohdistuvan paineen mittari. HDI lasketaan kolmen parametrin avulla:
odotettu elinikä, lukutaito ja koulutustaso sekä bruttokansantuote (GDP) henkilöä kohti (tai
pikemminkin ostovoima). Yhdistyneiden Kansakuntien Kehitysohjelma UNDP pitää 0,8
ylittävää lukua ”korkean inhimillisen kehityksen” raja-arvona. Toisaalta taas alle 1,8 globaalihehtaarin suuruinen jalanjälki, siis keskimääräinen biokapasiteetti, minkä planeettamme
voi henkeä kohti tarjota, ilmaisee kestävyyttä globaalilla tasolla. Onnistunut kestävä kehitys
edellyttää, että ainakin nämä kaksi keskimääräistä kriteeriä on saavutettu maissa, jotka sijoittuvat kuviossa 5 näkyvää siniseen neljännekseen (kaavio kokonaisuudessaan löytyy nettiosoitteesta www.footprintnetwork.org. Living Planet report 2006, s. 19). Maapallon väestömäärän
kasvaessa, henkilökohtainen käytettävissä oleva bio-kapasiteetti vähenee, jolloin kyseinen
neljännes supistuu. Vuonna 2003 Aasia ja Afrikka käyttivät keskiarvoa vähemmän bio-kapasiteettia asukasta kohti, kun taas EU ja Pohjois-Amerikka ylittivät edellä määritellyn korkean
inhimillisen kehityksen kynnyksen. Tuolloin Yhdistyneiden Kansakuntien raportoimien
tietojen mukaan ainoastaan Kuuba täytti kestävän kehityksen kriteerin. Joidenkin maiden
Jalanjäljissä ja HDI:ssä tapahtuneita muutoksia vuodesta 1975 vuoteen 2003 on kuvattu kuviossa 5. Tänä ajanjaksona monet hyvinvoivat kansakunnat, kuten Yhdysvallat lisäsivät merkittävästi luonnonvarojen tuhlaamista kohottamalla elintasoaan. Näin ei ollut tilanne köyhemmissä maissa. Esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa HDI:n arvo nousi huomattavasti, mutta
henkilökohtainen Jalanjälki jäi alle keskitason asukasta kohden henkilökohtaisena biokapasiteetin kulutuksena. Jonkin maan keskimääräisen henkilökohtaisen Jalanjäljen vertaaminen
keskimääräiseen biokapasiteettiin maapalolla, ei ilmaise luonnonvarojen tasapuolista jakautumista. Päinvastoin se tuo esiin ne valtiot, joiden kulutuskäyttäytyminen ja sen leviäminen
maapallolla tulisi jatkuvasti ylittämään kehityskynnyksen. Kestävän kehityksen tason määrittelemiseen tarvitaan Jalanjäljen ja HDI:n lisäksi muitakin ekologisten ja sosio-ekonomisten
mittareiden arvoja, kuten puhtaan veden niukkuudesta ja kansalaisten sitoutumisesta kertovia määreitä.

Pohdintaboksi 4. Kestävä kehitys.
1. Elävä Planeetta Indeksissä biodiversiteetti merkitsee keskimääräistä luonnonvarojen käyttöä. Indikoiko Inhimillisen Kehityksen indeksi (HDI) mielestäsi hyvin
sosiaalisia suhteita? Puuttuuko jotain, ja jos puuttuu, niin mitä?
2. Mitä muutoksia tarvitaan, jotta saavutettaisiin alhaisempi arvo maan (tai yksilön) Ekologisessa Jalanjäljessä?
3. Bhutanissa, joka on pieni buddhalainen maa Kiinan ja Intia välissä, kuningas
esitteli keinon, millä voitiin mitata onnellisuutta (Kansallinen brutto onnellisuus).
Pohdi kuviossa 5 esitettyjä tietoja onnellisuuden ja kestävän kehityksen termein. Mihin tulokseen tulit?
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Päivä, jolloin kulutus ylittää rajan
Globaaliin Jalanjälkeen liittyvä verkosto auttaa meitä myös ymmärtämään ei-kestävää tilannetta eli päivää, jolloin ylenmääräinen kulutus ylittää luonnonvarojen kantokyvyn. Vuonna
2007, tämä päivä oli kuudes lokakuuta. Tällä hetkellä ihmiskunta käyttää 25 prosenttia enemmän luonnonvaroja vuodessa kuin mitä luonto pystyy tuottamaan takaisin samassa ajassa.
Tämä 25 prosentin ekologisten rajojen ylitys merkitsee, että kuluu enemmän kuin vuosi ja
kolme kuukautta ennen kuin maapallo pystyy tuottamaan uudelleen saman määrän luonnonvaroja kuin mitä ihmiset ovat vuodessa kuluttaneet. Kun ylimenot kasautuvat pitkän ajan
kuluessa, niin seurauksena on maapallon kantokyvyn ylittyminen yhä nopeammin ja äärimmillään ekologinen kuolema.
Me olemme vastuussa tästä rajojen ylityksestä tuhlaamalla turhaan planeettamme luonnonvaroja. Esimerkiksi, kaadamme puita nopeammin kuin uudet ehtivät kasvaa tilalle ja pyydystämme kaloja yli niiden lisääntymiskyvyn. Vaikka tämä voikin tapahtua satunnaisesti, niin
pitkässä juoksussa ylitykset johtavat juuri niiden luonnonvarojen vähenemiseen, jotka ovat
elintärkeitä toimeentulollemme. Toisin sanoen ylitys on liiallista ekologista kulutusta. Aivan
kuten liike-elämässä, missä raha-asioiden varomaton hoito johtaa lopulta konkurssiin, niin
myös omassa elämässämme on huolehdittava ekologisen budjettimme tasapainosta tai
muuten kuljemme kohti ekologista kuolemaa uusiutuvien luonnonvarojen lopullisesti tyhjentyessä.
Ihminen ei ole ainoastaan rikollinen, vaan myös uhri. Kestävä kehitys edellyttää jokaisen
osallistumista ja sitoutumista. Rooleissamme kuluttajina tai tuottajina, viranhoitajina tai äänestäjinä, voimme nähdä asiat eri valossa. Demokratia on kuitenkin asia, joka meidän on
opittava jo varhain ja vahvistettava sitä askel askeleelta. Sosiaalisen rakenteen osana meidän
on oltava valveutuneita, sitoutuneita ja motivoituneita. Nuorten kohdalla tämä tarkoittaa valmentautumista sosiaaliseen elämään, tekemään huomioita, ilmaisemaan omia ajatuksia ja
ideoita, kuuntelemaan muita, luottamaan kanssaihmisiin, kunnioittamaan toisten ihmisten
mielipiteitä, tekemään yhteistyötä, ottamaan vastuuta, pohtimaan eri vaihtoehtoja ja osallistumaan. Koululla on tärkeä tehtävä tässä missiossa. Sen tulee kehittää tietoja, arvoja ja taitoja
niin, että nuorista tulee vastuuntuntoisia ja aktiivisia kansalaisia. Lisää ylilyönneistä ja rajojen
ylityksistä nettiosoitteessa www.footprintnetwork.org/overshoot
Pohdintaboksi 5. Kestävä kehitys
1. Kehityksen sosiaalinen näkökulma tähdentää ihmisten mukaanottoa. Yhdytkö
seuraaviin väitteisiin? ”Kestävässä kehityksen tulisi lisätä ihmisten oman elämänsä
hallintaa – ja kaikkien sosiaaliryhmien pitäisi saada osallistua päätöksentekoon”.
”Maapallon luonnonvarat tulisi jakaa demokraattisella tavalla tasapuolisesti.” Ekologisen jalanjäljen ja inhimillisen kehityksen indeksin perusteella Kuuba on maailman
mallimaa (ks. Elävä planeetta - raportista poimittua kuviota 4).
2. Kuinka tärkeää kestävälle kehitykselle on vapaus ja demokratia? Entä ne valtiot,
jotka eivät omaa demokraattista perinnettä? Mitä tapahtuu, jos me kasvatamme tulevat sukupolvet demokraattiaan? Mitkä maat ovat mielestäsi nykyään edelläkävijöitä
kestävässä kehityksessä?
3. Mieti jokapäiväistä lounastasi Ekologisen jalanjäljen pohjalta. Miten se sijoittuu
Ekologisen jalanjäljen mittarissa? Miltä suuri jalanjälkilounas näyttäisi? Miltä pienin
mahdollinen jalanjälkilounas sisältäisi? Kuinka käyttäisit lounaslautasen sisältöä
opetus- ja oppimistarkoitukseen?
4. Kiinalla on suuri väestömäärä ja siitä on tulemassa läntisen maailman tavaroiden
tuottajatehdas. Tämä merkitsee, että Kiina tarvitsee entistä enemmän luonnonvaroja
ja energiaa. Malmit ja monet muut raaka-aineet ovat peräisin Afrikasta, ne jalostetaan
Kiinassa ja kulutetaan Euroopassa. Mitä meidän pitäisi tehdä pysäyttääksemme tämä
epätasapainon? Valitse paras vaihtoehto seuraavista:
•
Älä osta kiinalaisia tuotteita.
•
Jatka ostamista, mutta vaadi puhdasta ja ekologista tuotantoa.
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Kestävä kehitys
on ekosysteemin
rajojen sisällä
pysyttelevää
kehitystä, joka
kunnioittaa
”kasvun rajoja”.

•

Katkaise kaikki yhteydet Kiinaan kunnes siellä on demokraattinen hallinto.

Mikä on sinun neuvosi globaalina kansalaisena? Kiinaan verrattuna, missä mielessä
meidän Itämeren alueen maat ovat vähemmän kehittyneitä ja missä mielessä kehittyneempiä?
5. Mitkä tekijät lisäävät väestönkasvua ja kasvattavat kulutusta? Kuinka voisimme
kontrolloida, muuttaa ja ohjata näitä tekijöitä niin, että ne vastaisivat paremmin kestävää kehitystä?
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LUKU 2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS
Laajimmassa merkityksessään kasvatus kestävää tulevaisuutta varten sisältää peruskoulutuksen laadun parantamista, kasvatuksen uudelleensuuntaamista kestävyyttä korostavaksi, yleisen tietoisuuden lisäämistä sekä koulutuksen tarjoamista monilla yhteiskunnallisilla
sektoreilla. Kasvatuksen harteille ladataan usein suuria toiveita nykyistä kestävämmän
tulevaisuuden luojana. Opettajankoulutusyksiköitä pidetään uudistavan eli transformatiivisen kasvatuksen airuina ja yhteiskunnan keskeisinä muutosagentteina, jotta tulevaisuus ylipäätään voisi olla mahdollista.
On tärkeää huomata, että kestävää kehitystä varten ei ole olemassa yhtä ainoaa
määritelmää. Yhteistä sopimusta ei ole myöskään siitä, mitä käsite kestävän kehityksen
kasvatus tai kestävää kehitystä edistävä kasvatus tarkoittaa. Tämän vuoksi tässä kirjassa
ei keskitytä käsitteen sisältöön ja sen määrittelyyn, vaan tapoihin joilla kestävää kehitystä
edistetään yhteiskunnissa kasvatuksen avulla.
Tässä luvussa tarkastelemme joitakin eroja ekologian, ympäristökasvatuksen ja kestävän
kehityksen kasvatuksen välillä. Pohdimme myös näiden teemojen opettamista sekä muun
muassa tiedon rakentamista, arvoja, asenteita, arviointimenetelmiä sekä joitakin käytännön kokemuksia ja niissä havaittuja haasteita.

Ekologia, ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus
Kestävän kehityksen kasvatuksella on eri maissa hieman erilainen tausta. Joidenkin
mielestä kestävän kehityksen kasvatus juontaa juurensa ympäristökasvatuksesta, mutta
sisältää lisäelementtejä, kuten etiikkaa, tasa-arvoa sekä uusia ajattelu- ja oppimistapoja.
Toiset taas sanovat, että kestävän kehityksen kasvatuksen kuuluu olla osa hyvää ympäristökasvatusta ja että ei ole mitään tarvetta häivyttää ympäristökasvatusta kattavavana,
sateenvarjomaisena yläkäsitteenä. Eräs näkemys puolestaan pitää ympäristökasvatusta
kestävän kehityksen kasvatuksen osana, koska kestävän kehityksen kasvatus sisältää kehitystä, kulttuurista diversiteettiä sekä sosiaalista ja ympäristöllistä oikeudenmukaisuutta.
Seuraavassa pyritään selventämään eroja ekologian, ympäristökasvatuksen ja kestävän
kehityksen kasvatuksen välillä. Tätä tehdään erityisesti, koska käsitteet usein sekoitetaan
ja tapahtuu väärinymmärryksiä. Useat opettajat ovat seuranneet eri vaiheita tarkasti ja
pystyvät tunnistamaan erot, kun taas toiset ovat aloittaneet työskentelynsä suoraan kestävän kehityksen kasvatuksen parissa toimimatta ollenkaan enemmän luonnontieteisiin
painottuneen ympäristökasvatuksen parissa.
Ekologia on luonnontiede, joka sisältää tietoa eläinlajien ja ekosysteemien välisistä vuorovaikutussuhteista, kuten puista, maaperästä, makeasta vedestä jne. Toisaalta sekä ympäristökasvatus että kestävän kehityksen kasvatus sisältävät arvoja, tietoja ja taitoja, sekä
muodollisia ja vapaita prosesseja, joiden uskotaan johtavan käyttäytymisen muuttumiseen
ekologisesti kestävämpään ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Ympäristöongelmien
opettaminen luonnontieteissä ei vastaa niihin tarpeisiin, joita kestävälle kehitykselle on
visioitu. Toisin sanoen kestävän kehityksen kasvatusta ei ole tarkoitettu korvaamaan ympäristökasvatusta, vaan rikastamaan sitä. Lisäksi kestävän kehityksen kasvatukseen sisältyy ongelmakeskeisiä aiheita, jotka ovat tavanomaisen ympäristökasvatuksen ulkopuolella. Tämän ajattelutavan mukaan kestävän kehityksen kasvatus edistää kriittistä ajattelua,
suojelumyönteisten asenteiden syntymistä ja aktiivista osallistumista päätöksentekoon. Se
ei perustu ainoastaan ekologiseen viitekehykseen, vaan myös sosiaalisiin ja taloudellisiin
lähtökohtiin. Oheinen vertaileva taulukko havainnollistaa keskeisiä eroja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen välillä.
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Ympäristökasvatus

Kestävän kehityksen kasvatus

Käsittelee ympäristöongelmia.

Käsittelee integroidusti ympäristönsuojelua, luonnonvarojen tehokasta käyttöä, ekosysteemien ylläpitoa, hyvinvointiyhteiskuntaa ja hyvää taloutta.

Ympäristöongelmat perustuvat ihmisten Ongelma perustuu konfliktille erilaisten ihtoimintoihin ja niiden ympäristövaiku- misten pyrkimysten välillä, joilla on ekologinen,
tuksiin.
sosiaalinen, kulttuurinen, ja taloudellinen ulottuvuus.
Painottaa luonnon monimuotoisuutta.

Painottaa kulttuurista, sosiaalista, taloudellista
ja luonnon monimuotoisuutta.

Toiminnan päämääränä on hyvä ym- Hyvä elämänlaatu nykyisille ja tuleville sukupäristö tuleville sukupolville.
polville.
Toimintaa ympäristön hyväksi.

Halu muuttaa elämäntapaa kestävämmäksi.

Ympäristövastuullisuutta.

Vastuuta sekä ihmisen elinolosuhteista että ekosysteemien tilasta ja toiminnasta.

Käsittelee yksilöiden
(ympäristöetiikka).

käyttäytymistä Lisää kompetenssia toimia sisältäen moraalisten
kriteereiden kehittämistä ja kansalaisvaikuttamisen edistämistä.

Sisältää sekä paikallisen että maailman- Perustuu paikalliseen taloudelliseen, kulttuulaajuisen viitekehyksen.
risen, ja ekologiseen viitekehykseen ja yhteisöllisyyteen, mukana seuraa alueellinen, kansallinen ja maailmanlaajuinen viitekehys.
Opetetaan joissakin oppiaineissa.

Integroidaan kaikkeen opetukseen ja oppimiseen ja kaikkeen kouluelämään.

Taulukko 2. Taulukkoon kootut tiedot perustuvat Baltic 21 -asiakirjaan (Baltic 21, Series No
02/2002, annex 6).
Kuten aiemmin mainittiin, eri maat määrittelevät ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen eri tavoilla. Tässä käsikirjassa korostamme kasvatusta, joka tukee ja vahvistaa ihmisten kykyä kriittiseen ajatteluun ja vastuun ottamiseen. On tärkeää huomata, että
kirjamme viimeiseen lukuun on koottu esimerkkejä, joista useimmat käsittelevät ekologisia
ongelmia. Silti on tärkeää muistaa, ekologisakin ongelmia ratkottaessa kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten näkökohtien huomioonottaminen on suorastaan välttämätöntä.
Pohdintaboksi 1. Kestävän kehityksen kasvatus
Tämä käsikirja painottaa kestävän kehityksen kasvatusta, vaikka monet esimerkit
juontavat juurensa ekologiasta. Valitse joitakin tehtäviä kirjan neljännestä luvusta ja
arvioi, miltä osin ne edustavat ympäristökasvatusta ja miltä osin kestävän kehityksen
kasvatusta (keke-kasvatus).

Kestävää kehitystä edistävä opetus
Koulutus lisää ihmisten hyvinvointia ja on merkittävä muuttuja, jonka ansiosta kansalaisista
tulee tuotteliaita ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Riittävästi rahoitettu ja tehokas koulutus on perustavaa laatua oleva ennakkoehto kestävälle kehitykselle. Erityisen merkittävää
tämä on perusopetuksessa, joka koskee kaikkia kansalaisia. Kestävän kehityksen kasvatuksen
ydinteemoja ovat elinikäinen oppiminen, monitieteisyys, kumppanuudet, monikulttuurisuuskasvatus ja voimaannuttaminen. […] maissa, joissa on vahva koulutusjärjestelmä, on tarpeen
kohdistaa kasvatusta, tietoisuutta ja kouluttamista laaja-alaiseen kansalaistietoisuuteen, kriittiseen analyysiin ja kestävän kehityksen tukemiseen . (Earth Summit + 5, 1997, p.741).
1

Earth Summit + 5 on Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssi, joka pidettiin New Yorkissa 1997. Kokouksessa arvioitiin Agenda21ohjelman juurruttamista. Agenda 21 on globaali kestävän kehityksen ohjelma, joka hyväksyttiin Riossa 1992.
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Kysymys siitä, miten kestävä kehitys tulisi sisällyttää koulutusjärjestelmään, on monimutkainen ja kontekstisidonnainen asia. Aloitamme tarkastelemalla kestävän kehityksen kasvatuksen yleisiä päämääriä sekä motivaatiota ja tietoa eteenpäin kantavina voimina. Lisäksi
selvitämme tiedon käsitettä hieman tarkemmin tunnistaaksemme toimintakykyjä ja taitoja,
sekä pohdimme oppimisympäristöjen merkitystä.

Yleinen päämäärä
Kestävän kehityksen kasvatuksen päämääränä antaa kaikille tarpeellista tietoa ja sitä kautta
motivaatiota työskennellä kestävää kehitystä edistävästi. Kestävän kehityksen kasvatus muodostaa jatkuvan prosessin muuttuvassa maailmassa. Pitkän aikavälin tavoitteena on hyvän
elämän saavuttaminen ilman muiden ihmisten tai luonnon ja yhteiskunnan vahingoittamista.
Yksittäiseltä ihmiseltä tämä edellyttää taitoja elää kestävässä yhteiskunnassa eli ainakin riittäviä tietoja, kunnollisia mahdollisuuksia ja riittävää motivaatiota.

Tieto ja motivaatio kantavana voimana
Tällä hetkellä planeettamme kehitys näyttää olevan kestämätöntä. Jos tämä on totta, kuinka positiivisia kehittymisprosesseja voidaan tehdä entistä näkyvämmiksi? Osittain tässä on
kysymyksessä luottamus kykyihimme muuttaa tulevaisuutta paremmaksi. Jotta uuden maailman ongelmat ja mahdollisuudet voitaisiin kohdata, on varustauduttava toimimaan yhä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Useat koulutuspoliittiset kannanotot sisältävät kestävän
kehityksen käsitteenä. Esimerkiksi Itämeren alueen maissa tällaiset kannanotot korostavat
ympäristötietoa ja kasvatusta kestävään kehitykseen.
Kestävä kehitys edellyttää jatkuvaa oppimista, ja tässä muutos on eteenpäin vievä voima.
Koulut ovat vankasti yhteiskunnan johtamia ja sidoksissa yhteiskuntaan. Kysymys kuuluukin, olisiko koulujen ja oppilaitosten toistettava olemassa olevaa kehitystä vai avauduttava
uudenlaiselle ajattelulle? Kukaan ei voi kuvailla mitään tulevaisuuden piirrettä ennakolta
varsinkin, kun muutokset tapahtuvat usein melkoisen nopeasti. Sen ainakin luulemme tietävämme, että tulevien sukupolvien on pystyttävä elämään ja työskentelemään muutoksen
kanssa.
Kestävän kehityksen kasvatus käsittelee opettelua elämään suhteessa siihen, mitä haluamme
ja arvostamme eniten. Arvoperustaisena kestävää kehitystä edistävää koulutusta kannattaa
suunnitella yhdessä eri oppiaineiden opettajien kanssa. Silloin eri oppiaineiden arvostukset
henkilökunnan ja opiskelijoiden parissa eivät törmää liiaksi. Jokaisella tieteenalalla on omat
tietyt pedagogiset menetelmät. Kun menetelmiä ja sisältöjä sekä strategioita yhdistetään,
tuotetaan samalla laajentunut näkemys siitä, miten opettaa luovasti, kannustaa kriittiseen
ajatteluun ja kuinka tukea kestävien yhteiskuntien toimintaa.
Kestävän kehityksen kasvatus nostaa esiin oppimistaitoja, näkökohtia ja arvoja, jotka ohjaavat
ja motivoivat ihmisiä osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Virallisissa opetussuunnitelmissa, jotka on suunniteltu ottamaan huomioon kestävän kehityksen kysymykset, ottavat
huomioon käytännön toiminnan merkityksen ja osoittavat ymmärrystä ja uskoa kestävään
yhteiskuntaan.
Tarvitsemme myös henkilökohtaisten kestävän kehityksen taitojen kehittämistä. Niihin kuuluu halu ja kyky vaikuttaa omiin elämäntapoihin ja elinolosuhteisiin, valmius ottaa myös
globaalia vastuuta ja osoittaa kunnioitusta tulevia sukupolvia kohtaan. Kolme keskeistä tekijää vaikuttaa mahdollisuuksiimme toimia: lisääntynyt tieto, mahdollisuus tehdä valintoja sekä
halu tehdä jotakin eli sisäinen ja ulkoinen motivaatio.
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Opetus ja oppiminen ohjaavat
prosesseja, jotka
tukevat tiedon
rakentumista ja
sisältävät taitoja,
arvoja ja asenteita.
Nämä kaikki
yhdessä
vaikuttavat yksilön,
koulun ja yhteisön
haluun toimia
reilun,
taloudellisesti
vakaan,
ekologisesti
kestävän ja
demokraattisen
yhteiskunnan
rakentamisen
hyväksi.

Tieto

Mahdollisuudet
Tietoon
perustuva
toiminta

Motivaatio
Kuvio 6. Kyky toimia.
Käsitteeseen tieto sisältyy tässä yhteydessä faktoja, käytännöllisiä taitoja, syvällistä ymmärtämistä, laajaa tietoisuutta ja viisautta.
Mahdollisuuksien tiedostamiseen liittyy erilaisten vaihtoehtojen ja tilaisuuksien olemassaolo.
Tästä esimerkkeinä mainittakoon:
• Minä voin, koska käytännöllisiä ja organisatorisia mahdollisuuksia on olemassa.
• Koska turvallisia kevyenliikenteen väyliä on olemassa, voin pyöräillä kouluun ja
takaisin.
• Voin ostaa sellaista kalaa, jonka pyydystäminen ei vaaranna kalakantoja.
• Voin äänestää sellaisia hyviä johtajia, jotka toimivat ilmastonmuutoksen
hidastamisen kannalta merkityksellisten sopimusten mukaisesti.
• Kuluttajana saatavillani on informaatiota, jonka perusteella voin käyttää rahojani
tuotteisiin, jotka on tuotettu kestävällä tavalla.
• Opettajana minulla on opetussuunnitelma, johtajaopettaja ja kollegoita, jotka
tukevat ja kehittävät kestävän kehityksen kasvatusta.
Motivaatio vahvistuu sisäisen varmuuden ja toisaalta ulkopuolisten vaikutteiden kautta. Näitä
ovat esimerkiksi yhteiskunnan normit ja taloudelliset tekijät. Tarjoamalla käytännön tilaisuuksia ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisujen etsimiseen vahvistetaan ja tuetaan oppilaiden voimaantumista. Voimaantumisen kautta myös sisäinen motivaatio vahvistuu.

Tieto toimia
Mitä tiedolla oikeastaan tarkoitetaan? Vastaukset ovat todennäköisesti moninaisia, mutta
sisältävät useimmiten asioita, jotka liittyvät kouluun, lukemiseen, kirjoittamiseen, ja matematiikkaan. Monesti mainitaan yksityiskohtien tietämistä, esimerkiksi paikannimien muistamista, mutta myös taidot ovat usein esillä. Esimerkiksi, kuinka käytetään vasaraa ja nauloja
tai miten suunnistetaan metsässä. Tieto ja tietäminen voidaankin tiivistää faktoihin, taitoihin,
ymmärtämiseen ja perehtymiseen.
Kokonaisvaltainen näkemys tiedosta sisältää ajatuksen prosessista pikemminkin kuin tuotteesta, paremminkin laadusta kuin määrästä. Tieto on useimmiten enemmän arvosidonnaista kuin arvovapaata. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu myös teorian ja käytännön välinen vuoropuhelu. Tällaisessa oppimisprosessissa pinnallinen tieto syvenee, tekstien
ulkoamuistamisen merkitys vähenee ja korvautuu ymmärtämisellä, mikä edelleen vahvistaa
motivaatiota oppia enemmän. Painopiste oppimisessa on aikaisemman tiedon ja kokemuksien hyödyntämisessä, aktiivisessa opiskelussa yhdessä muiden kanssa sekä toiminnan pohtimisessa ja arvioinnissa eli reflektiossa. Tällainen kokonaisvaltainen näkemys oppimisesta
saa aikaan sen, että opettajan rooli muuttuu tietäjästä ja tiedonjakajasta oppaaksi, joka ohjaa
opiskelijoita työskentelemään monilla eri tavoilla ja rohkaisee heitä etsimään tietoa itsenäisesti ja omaksumaan tutkivan, kyselevän otteen oppimisessaan.
Tietoon ja tietämiseen sisältyy paljon ongelmien ratkaisemista muuttuvissa ympäristöissä, elämäntilanteissa ja oppimisprosesseissa. Asumme sivistysyhteiskunnissa, jossa koulutuksella on keskeinen ja arvostettu asema, mutta havaitsemme silti yhä lisääntyvää painetta maapallon ympäristöä
kohtaan. Siksi tarvitsemme uusia tapoja ajatella. Näiden ajattelutapojen on yhä selkeämmin tultava
näkyviksi myös koulutuspoliittisissa päätöksissä ja muissa koulutusta koskevissa dokumenteissa.
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Missä opetuksen ja oppimisen olisi tapahduttava?
Vastaus otsikon kysymykseen on yksinkertainen: opetuksen ja oppimisen on tapahduttava siellä,
missä tietoa tuotetaan ja käsitellään parhaiten. Koulu on järjestelmänä vahva ja perinteikäs. Opetus tapahtuu useimmiten sisällä luokkahuoneessa. Tästä huolimatta opetusta suunniteltaessa on
syytä miettiä, missä ja millaisessa ympäristöissä opetus parhaiten tapahtuisi. Usein opetus onnistuu parhaiten ulkona. Ulkona tapahtuva opetus on rikastavaa useastakin syystä. Ykisi näistä on
välittömät ympäristökokemukset. Ne ovat ainutlaatuisia ja henkilökohtaisia eikä niitä voi korvata
millään muulla. Siksi haluamme ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen opetuksessa korostaa läheisten luontokontaktien merkitystä liittyneenä paikallisyhteisöjen toimintaan. Ulkona
tapahtuvassa opetuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi koulun pihan, läheisen joen tai metsän
ekologiaan. On myös vaivan arvoista luoda kontakteja paikallisyhteisöihin esimerkiksi rohkaisemalla oppilaiden vanhempia, poliittisia päättäjiä ja yrittäjiä vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Koulut
tai oppilaitos, jossa kestävää kehitystä koskevat asia on hoidettu hyvin, on samalla tärkeä osapuoli
kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteisössä. Hyvin suunnitellussa yhteistyössä syntyy winwin –tilanteita. Ne liittyvät usein opetuksekseen ja oppimiseen, mutta varsinkin paikallisdemokratian kehittymisen konkretisoimiseen käytännön työssä ja toiminnassa.
Pohdintaboksi 2. Kestävän kehityksen kasvatus
1. Miten erilaiset näkemykset tiedosta vaikuttavat opettamiseen ja opettajan rooliin?
2. Analysoi tiedon moninaisuutta ja nimeä erilaisia tiedon ja osaamisen eri vaiheita.
Miten tietoa parhaiten käsitellään?
3. Mitä mahdollisuuksia on juuri sinun saatavillasi? Mitä tarvitset opettaaksesi kestävää kehitystä? Kuka on vastuussa kestävän kehityksen edistämisen mahdollisuuksista?
4. Mieti, mitä motivaatio tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Millaiset asiat
vähentävät tai lisäävät motivaatiota?
5. Mitä ovat muutosta ja toimintaa rajoittavat tekijät omassa arjessasi? Pohdi rajoittavia tekijöitä myös kuluttajien, opettajien ja poliitikkojen kannalta.
6. Millä tavoilla kansalliset poliittiset dokumentit edistävät kestävän kehityksen koulutusta ja kasvatusta?
7. Miten itse voisit omassa koulussasi tehdä keke-kasvatusta näkyväksi?

Tiedon rakentaminen ja arvot
On tärkeää tarkastella hieman syvemmin oppimisprosesseja. Tässä oleellista on pohtia, miten
opettaja voi auttaa oppilaita oppimaan, omaksumaan ja käyttämään uutta informaatiota
lisäämällä sen osaksi aiempaa tietoaan. Myös väärinymmärrysten tiedostaminen sekä arvojen
ja arvostusten kriittinen tarkastelu ovat tärkeitä elementtejä oppimisprosessissa.
Oppimisen teoriat käsittelevät näitä teemoja moni tavoin. Esimerkiksi konstruktivismissa keskitytään usein yksilöön pyrkien ymmärtämään, mitä kognitiivisia prosesseja aivoissa syntyy oppimisen yhteydessä. Tunnettuja alan uranuurtajia ovat mm. John Dewey, Lev Vygotsky, Jean
Piaget and Jerome Bruner, joiden mukaan lapset rakentavat tietoa aktiivisesti ja se tapahtuu
sosiaalisessa kontekstissa eli vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Vygotskyn mukaan kaikki oppiminen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä. Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan rajapintaa lapsen itsenäisen oppimisen ja esimerkiksi aikuisen ohjaaman oppimisen välillä. Tarjoamalla lapselle sellaisia oppimistehtäviä, jotka perustuvat lapsen omalle
kokemukselle mutta joiden vaativuus koko ajan hieman lisääntyy, autetaan lasta rakentamaan
tietoaan ympäröivästä maailmasta. Tästä käytetään usein vertauskuvana rakennustelineitä, joita
opettajan tai muu aikuinen rakentaa oppijan tueksi. Sitä mukaa, kun uusi tieto tulee osaksi oppijan kognitiivista pääomaa, rakennustelineet voidaan purkaa ja aloittaa uusi prosessi.
Konstruktivismissa painotetaan oppilaiden kykyä ratkaista oikean elämän käytännöllisiä
ongelmia. Oppilaat opiskelevat mieluummin ryhmissä kuin yksin ja keskittyvät projektityyppiseen työskentelyyn. Yksittäisten taitojen harjoittelua ilman sidosta suurempaa kokonaisuu23

teen mieluusti vältetään. Opettajan tehtävänä on tarjota resursseja ja apua ongelmakohdissa
sekä ohjata oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti ja itseohjautuvasti (Roblyer, Edwards,
and Havriluk, 1997, p. 70).
Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä kuvaillaan, kuinka oppimisen tulisi tapahtua riippumatta siitä, mistä asiasta oppimisessa tai millaisesta opetustilanteesta on kyse. Teorian
ytimenä on käsitys oppimisesta tiedon ja ymmärryksen rakentamisena eli konstruoimisena.
Pedagogisena toteutuksena konkreettinen tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisut opiskeluprosesseineen liittyvät usein konstruktivismiin käytännön koulutyössä.

Opettajat oppilaiden ohjaajina
Konstruktivistisen oppimisen piirissä opettaja nähdään usein ns. fasilitaattorina eli opastajana tai avustajana pikemminkin kuin tietoa jakavana ”katederiopettajana” (Bauersfield, 1995).
Esimerkiksi opettajan luokan edessä pitämä jotain tiettyä oppimissisältöä koskeva esitelmä
(jota oppilaat kuuntelevat) olisi mieluummin korvattava lähestymistavalla, jossa opettaja
rohkaisee ja aktivoi oppilaita pohtimaan, mitä he tästä asiasta tähän mennessä tietävät tai
luulevat tietävänsä ja auttaa heitä ymmärtämään enemmän. Luennoivassa asetelmassa oppilaan roolina on olla useimmiten passiivisen kuuntelija. Ohjaamiseen ja herättelyyn perustuvassa lähestymistavassa puolestaan oppilaan tehtävänä on olla aktiivinen omien käsityksiensä arvioija ja uuden tiedon ja ymmärryksen rakentaja. Tämän kohtuullisen dramaattisen
ajattelu- ja toimintatavan muutoksen myötä opettajalta odotetaan monia uudenlaisia taitoja.
Näistä joitakin on viitteellisesti ja kärjistäen nimetty oheisessa taulukossa (Brownstein, 2001,
Rhodes and Bellamy, 1999).
Katederiopettaja

Oppimista ohjaava ja tukeva opettaja

Sanoo ja kertoo.

Kysyy.

Luennoi luokan edestä.

Tukee, seuraa ja liikkuu luokassa

Vastaa sisältökysymyksiin oppiaineen Antaa ohjeita ja luo ympäristöjä, joissa oppijat
ja opetussuunnitelman mukaisesti.
voivat työskennellä ohjeiden perusteella asettamiensa tehtävien ratkaisemisen parissa.
Esitystapana useimmiten monologi.

Jatkuva vuorovaikutus oppijoiden kanssa.

Taulukko 3. Esimerkkejä opettajan muuttuvasta roolista.
Ohjaajana opettajan olisi myös seurattava oppilaiden oppimisprosesseja ja osattava tarvittaessa osallistua yksilön tai ryhmän toimintaan. Tämä koskee oppimistavoitteiden, sisältöjen
ja toimintatapojen ohella erityisesti herkkyyttä tunnistaa oppilaiden tarpeita ja nostaa esiin
arvokysymyksiä.
Ohjaajan roolissa opettajan käsitys tiedosta ja usein myös ohjattavista oppilaista muuttuu.
Oppilaat itse ja heidän elinikäinen oppimisensa yhdessä ja erikseen on keskiössä. Uutta tietoa
omaksutaan koko ajan ja oppijat joutuvat jatkuvasti uudelleen arvioimaan nykyisiä tietojaan
suhteessa uuteen informaatioon ja muuttuviin tilanteisiin. Oppija ei enää voi olla pelkästään
passiivinen vastaanottaja. Opettajan tehtävänä on paitsi ohjata oppijoita, myös tarjota heille
positiivinen ja haastava oppimisympäristö.
Kestävän kehityksen kasvatuksella on tärkeä sosiaalinen ulottuvuus. Sen tehtävänä on tukea
oppilaiden kasvua aktiviisiksi kansalaisiksi, jotka pysyvät ja haluavat toimia entistä oikeudenmukaisemman ja paremman maailman puolesta. Stephen Sterlingin (2001) mukaan kestävän
kehityksen kasvatus on enemmän kuin perinteinen kasvatus, joka tähtää oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen, Sterling luonnehtii tätä näkemystä eritellessään oppimisen
sosiaalistavaa, ammatillista ja uutta luovaa ulottuvuutta. Kestävän kehityksen kasvatuksessa
tavoitellaan nimenomaan uutta luovaa tai uudistavaa kasvatusta. Yhdeksän valtion asiantuntijoilta itäiseltä ja läntiseltä pallonpuoliskolta kootun aineiston perusteella (Cogan and
Derricot, 2000), hahmottui kahdeksan ominaisuutta tai kykyä, joita 2000-luvun kansalaiset
tarvitsevat selviytyäkseen globalisaatiosta arkipäivän ilmiönä:
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1. Tarkastelemalla ongelmia globaalissa mittakaavassa
2. Työskentelemällä yhdessä muiden kanssa vastuullisesti
3. Hyväksymällä kulttuurien väliset erot
4. Ajattelemalla kriittisesti ja systemaattisesti
5. Ratkaisemalla ongelmia rauhanomaisesti
6. Muuttamalla elämäntapoja ympäristön suojelemiseksi
7. Puolustamalla ihmisoikeuksia
8. Osallistumalla poliittiseen päätöksentekoon.
Muutosten tekeminen ei ole koskaan helppoa ja joskus muutos voi aiheuttaa ahdistusta tai
muita psyykkisiä vaikeuksia. Tietoa ja arvoja käsitellään yleensä parhaiten ryhmissä. Silloin
on tärkeää kohdella osallistujia arvostaen ja heidän mielipiteitään kunnioittaen. On havaittu,
että ryhmässä tai muualla julkisuudessa ilmaistut mielipiteet ovat sangen pysyviä eikä niistä
hevillä luovuta myöhemmissäkään vaiheissa. Opettajana on mahdollista ohjailla ja luoda oppimista tukevia tilanteita asettamalla kysymyksiä, järjestämällä oppimisympäristöjä ja -tilaisuuksia, kannustamalla vuoropuheluun ja kaiken kaikkiaan ylläpitämällä hyväksyvää ja kannustavaa ilmapiiriä. Jokaisen opettajan on kuitenkin hyvä etsiä itselleen sopivia menetelmiä ja
työskentelytapoja. Tämän käsikirjan kolmanteen ja neljänteen lukuun on koottu esimerkkejä
menetelmistä ja tehtävistä, jotka sopivat monenlaisille ja monenikäisille oppijoille. Kuten
tiedämme, on olemassa monia eri tapoja sekä oppia että opettaa!

Kestävän kehityksen kasvatuksen näköaloja ja edistymistä
Tässä osassa paneudumme siihen, miten kestävää kehitystä opetetaan ja kuinka autetaan
opiskelijoita saavuttamaan erityisiä tai ennalta asetettuja tavoitteita. Me myös laajennamme
kasvatuksen käsitettä jonkin verran ja tunnistamme sitä tukevia järjestelmiä kouluympäristössä. Millaiset pedagogiset tai didaktiset lähestymistavat sitten sopivat kestävän
kehityksen kasvatukseen? Kuinka kestävän kehityksen kasvatus voidaan liittää toisistaan
poikkeavien kasvattajien työskentelyyn erilaisissa pedagogisissa ympäristöissä?
Seuraavaksi hahmoteltavat kasvatukselliset perspektiivit ovat liitettävissä melkein kaikkeen
opetukseen ja oppimiseen. Näitä näkökohtia kuvaillaan seuraavaksi yksityiskohtaisemmin,
jotta kestävän kehityksen kasvatuksen käsite selkiytyisi. Sivulla 27 esitettävä yksityiskohtainen ”Keke-tiekartta” tähtää samaan päämäärään.

Kasvatuksellisten perspektiivien moninaisuus
Oppijakohtainen perspektiivi. Siinä oppijat itse ovat vastuussa oppimisestaan heidän kokemuksiinsa ja kysymyksenasetteluihinsa liittyen.
Tavoiteltava tieto saattaa olla vaativaa, mutta kerran saavutettu ja ymmärretty tieto on suhteellisen helppo säilyttää. Usein se ikään kuin ”istuu” aivoissa tai kehossa ja on luonteeltaan
henkilökohtaista. Tiedon saavuttaminen on myös elinikäinen prosessi ja on yhteydessä asuinja sosiaaliseen ympäristöömme. Joskus me opimme yksin, toisinaan taas vaihtamalla ajatuksia, ideoita ja tietoja muiden kanssa. Tästä johtuen oppimista tapahtuu jatkuvasti sosiaalisessa
kulttuurisessa kontekstissa. Tämä näkökulma painottaa yksilön aikaisemman tietopohjan tärkeyttä. Sitä, missä muodossa tieto on syntynyt, mihin se liittyy ja miten jatkaa tältä pohjalta.
Demokraattisen keskusteluyhteyden luominen opiskelijoihin ei ainoastaan paranna motivaatiota, vaan itse asiassa muodostaa kestävän kehityksen kasvatuksen ytimen.
Prosessikeskeinen perspektiivi kiinnittää huomion järjestelmiin ja niiden välisiin suhteisiin.
Mikä on paras tapa vähentää CO2 -pitoisuutta? Yksi vastaus on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä! Vaikka kysymykseen vastaaminen näin saattaa tuntua helpolta, niin sen
toimeenpanosta on taisteltava. kestävän kehityksen kasvatukselle asetettuihin päämääriin
tähtäävien prosessien on liityttävä realistisiin konteksteihin. Prosessikeskeisessä perspektiivissä oppiminen keskittyy ongelman ratkaisuun joko yksin tai toisten kanssa pikemmin kuin
aikaansaatuun tulokseen. Siinä oppijan on jaettava demokraattisella tavalla mielipiteensä
muiden kanssa. Tarkoitus on päästä yhteisymmärrykseen ja tasoittaa tietä toiminnalle ja osallistumiselle. Motivaatio ja oppiminen tulevat mukaan automaattisesti, kun yksilö on sitoutunut prosessiin, vaikka opettajan luonnollisesti on löydettävä sopivat menetelmät ja asetettava
selkeät tavoitteet merkitykselliselle ja haastavalle oppimiselle.
Kyseisessä perspektiivissä on tärkeä antaa aikaa kriittiselle ajattelulle ja oman kannan muodostamiselle. Monet erilaiset vaikutteet pommittavat meitä jatkuvasti, joista pystymme sulattamaan
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Suurin osa
ihmisistä
viettää 20
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laitoksissa.
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löytäminen, joissa
oppijat voivat olla
mukana
suunnitteluprosesseissa ja niiden
käytännön
toteutuksissa, on
olennaista, jos
oppimisella
halutaan olevan
todellista
merkitystä.

tai kokemaan vain osan. Ottamalla aikaa, pitämällä taukoa ja pohtimalla erilaisia keinoja kokemus ehtii muuntua sellaiseksi tiedoksi, jolla on merkitystä. Pohdinta voi tapahtua monella eri
tavalla. Se voi olla jatkuvaa tai osittaista dialogia tai järjestelmällistä keskustelua toisten kanssa. Myös muodot voivat vaihdella. Kuunteleminen, puhuminen, kirjoittaminen ja taiteellinen
luominen ovat kaikki tärkeitä työkaluja reflektointiprosessissa. Oman toiminnan ja ajattelun dokumentointi, kriittisen mielen ylläpitäminen ja kysymysten esittäminen ovat myös arvokkaita
reflektointimenetelmiä ja välttämätön osa oppimisprosessia. Prosessiorientoituneessa opetuksessa tarvitaan jatkuvaa uudelleenajattelua ja nykyisten trendien kyseenalaistamista. Tätä tarvitaan erityisesti siellä, missä ei ole valmiina vastauksia kestävä kehityksen asemasta muuttuvassa
yhteiskunnassa. Uudelleenajattelu koskee myös ja erityisesti opettajia.
Yhteiskuntaan ja luontoon orientoituva perspektiivi merkitsee opiskelijoiden ottamista mukaan todellisen elämän tapahtumiin ja tavallisiin sosiaalisiin prosesseihin.
Koulu ei ole mikään tulevan elämän harjoitusleiri, vaan olennainen osa elämää tässä ja nyt.
Osallistuminen itsessään on motivoiva elementti oppimisille. Opiskelu ulkona luonnossa tai
kaupunkiympäristössä, tai osallistumalla hyvin suunniteltuun opintomatkaan, missä opiskelijat voivat tehdä suoria havaintoja, ovat sekä haastavia että innostavia. Nuoret lapset voivat
hyötyä todellisen elämän käytännön toimista, kuten leivän leipomisesta, kanojen syöttämisestä tai huolehtia omien vaatteiden pesemisestä. Ylemmillä luokilla opettaminen ja oppiminen suuntautuvat enemmän yhteiskunnallisiin asioihin. Sellaisia ovat yhteiskunnallisesti
läpivalaistut projektit, joissa motivoituneiden opiskelijoiden toiminta johtaa sekä tietojen että
taitojen omaksumiseen. Opiskelu todellisen elämän tilanteissa ei ainoastaan voimaannuta ja
motivoi, vaan kehittää myös sosiaalista kompetenssia ja taitoja, joita tarvitaan kestävän kehityksen edistämisessä. Opettajan on tärkeä valita ja luoda oppimisympäristöjä, jotka soveltuvat
parhaiten tähän tavoitteena olevaan päämäärään.
Integroitu – kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka liittää yhteen eri oppiaineita ja perspektiivejä. Kestävän kehityksen kasvatuksella, joka tuntuu asialliselta, merkitykselliseltä ja on
ankkuroitu opiskelijoiden todellisuuteen, on selkeästi kokonaisvaltainen näkökulma. Perustiedot vihreän kehän (ks. kuvio sivulla 12) sisällöistä ja yhteiskunnan ulkopuolella olevasta
ekologisesta viitekehyksestä on olennaista tässä kontekstissa. Kokonaisvaltaiseen näkökulmaan kuuluu hankkia tiedot ekologisista rajoista, järjestelmistä, energiavirroista, erilaisista
kierrätys systeemeistä, luonnon vaikutus-suhteista ja biologisesta monimuotoisuudesta samoin kuin tietoja inhimillisistä tarpeista, kielestä, kulttuurista ja luomisesta. Kysymykset, jotka
liittyvät eettisyyteen ja elämän merkitykseen yleensä, samoin kuin se, pystymmekö me kaikkien
teknisten ratkaisumahdollisuuksiemme avulla tai niistä huolimatta kohtaamaan tulevaisuuden haasteet energiaa ja muita luonnonvaroja säästävillä tavoilla, ovat myös osa kokonaisvaltaista näkökulmaa. Myös eri oppiaineet auttavat tässä. Esimerkiksi luonnontieteet auttavat
löytämään, täsmentämään ja analysoimaan osatekijöiden välisiä suhteita, yhteiskuntatieteet
tarkastelemaan tilanteiden ja tapahtumien taustoja ja tunnistamaan muutokseen ja kehitykseen tarvittavaa tieto-taitoa ja taideaineet luovaa ilmaisua ja puhetaitoa.
Koulu oppimisympäristönä – kulutusta ja päätöksentekoa. Koulu on luonnonvarojen kuluttaja.
Tarvitsee tarkastella vain veden, jätteiden ja energian valtavia määriä – ymmärtääkseen luonnonvarojen kuluttamisen merkityksen. Koska koulu on paperin suurkuluttaja, on tärkeätä,
että ihmiset koulussa tietävät, mistä paperi on peräisin ja mitä tapahtuu kaikelle käytetylle
paperille ja oppikirjoille. Puhumattakaan sitä, mitä tapahtuu, kun huuhtelet WC-pöntön tai
avaat vesihanan! Tähän liittyy myös koulun ulkoinen huolto, siivous ja ruuan laitto. On hyvä
muistaa, että koulun puutarha ei ole pelkästään miellyttävä, vaan se on myös hyödyllinen
resurssi oppimiselle samalla kuin se tuottaa tuoreita kukkia ja vihanneksia. Tärkein asia on
tehdä realistisia suunnitelmia ja siten luoda ja ylläpitää kestävä koulu. Ota oppilaat mukaan
sekä suunnitteluun että toteutukseen. Kutsu muita yhteisön jäseniä auttamaan ja tukemaan
sekä pyydä vanhempia ja yrityksiä yhteistyöhön. Oppiminen toimimaan kestävällä tavalla
auttaa vähentämään koulusi Ekologista Jalanjälkeä!
Systemaattisen työskentelyn tarkoituksena on saada mahdollisimman yksinkertainen koulun
tilanteeseen soveltuva ympäristöllinen hoitojärjestelmä. Tällaiseen järjestelmään tulisi sisältyä esim. energiaan, veteen, kuljetukseen, tarvikkeisiin ja ravintoon kuuluvat asiat kasvatuksen ohella. Lisää informaatiota löytyy Itämeren maiden yliopistoverkoston (Baltic University
Programme) kotisivulta www.balticuniv.uu.se/ems.
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Pohdintaboksi 3. Kestävän kehityksen kasvatus
1. Demokratia on olennaista kestävälle kehitykselle! Mitkä ovat demokratian edut
ja haitat kestävyyden saavuttamisessa? Onko meillä aikaa demokratialle? Onko olemassa ”oikoteitä” kestävyyteen, ja jos on, niin mitä ne voisivat olla?
2. Millä tavoin voi kasvatus ja koulu ympäristö auttaa lapsia osallistumaan kestävään
kehitykseen?

Kestävän kehityksen kasvatuksen tiekartta
Oheinen tiekartan prosessitaulukko ohjaa kasvattajia seuraamaan kestävän kehityksen kasvatuksen etenemistä. Taulukko yhdistää yllä esitetyt oppimisperspektiivit ja linjaa eri osallistumisen ja sitoutumisen asteet kestävän kehityksen kasvatuksessa. Tarkastele kulmakiviä
yksi kerrallaan ja seuraa prosessin kulkua alkaen siitä, kun koulussa vain muutamat kasvattajat ovat tietoisia koko koulun lähestymistavasta. Keskustele, millaista tekstiä haluaisit nähdä
tyhjissä sarakkeissa, muotoile ja kirjoita.
Taulukko 4. Kestävään kehitykseen tähtäävän kasvatuksen eli keke-kasvatuksen prosessitaulukko, tai ”Tiekartta” koko koulun lähestymistavasta.

Kekelähestymistavat

Alustavan sitoutumisen
vaihe

Miten edetään, jotta koko koulu saadaan
sitoutumaan? Täytä tyhjät kohdat!

Oppijalähtöinen

Oppija eivät vaikuta
sisältöihin tai menetelmiin.
Opettajat ovat tiedon jakajia ja
oppilaat vastaanottajia.

Opetus perustuu oppijoiden kokemuksiin ryhmänä ja yksilöinä. Kaiken
opetuksen suunnittelu, toteuttaminen
ja arviointi perustuvat demokraattiseen päätöksentekoon.

Prosessilähtöinen

Kasvatus perustuu pääasiassa
tuloksiin ja niihin faktoihin ja
taitoihin, joita kuuluu opettaa.

Kasvatus perustuu pääasiassa sille,
miten ja miksi faktoja ja taitoja on
tarpeen oppia. Opettajat käyttävät
menetelmiä, jotka tukeva oppijan ymmärryksen kehittymistä rakentavasti.

Yhteiskuntaan ja
luontoon orientoituva toiminta

Opetetaan, mitä voi tehdä
joskus myöhemmin. Oppijat
solmivat kontakteja koulun
ulkopuolelle. Tieto kulkee
pääasiassa opettajien ja
kirjojen avulla.

Sitoutuminen hyvin suunniteltuihin
aktiviteetteihin koulussa ja yhteiskunnassa on osa opetusta ja oppimista.
Koulu on luonteva partneri kestävän
kehityksen hankkeissa useiden
sidosryhmien kanssa. Lähiyhteisö ja
lähiluonto ovat luontevia oppimisympäristöjä.

Integroitu

Eri oppiaineiden opettajat
kokoontuvat erikseen
keskustelemaan oppiaineittain. Oppiaineita opetetaan
erillisinä ja oppijoiden on
koottava palaset yhteen.

Opettaminen ja oppiminen on
integroitua ja perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.
Opettajat työskentelevät ryhminä
ja heillä on aikaa järjestelmälliseen
suunnitteluun.

Koulu oppimisympäristönä

Opettajan vastuulla on
ainoastaan opettaminen.
Koulurakennuksen ylläpito ja
suunnittelu on muiden päätettävissä. Ainoastaan taloudelliset seikat otetaan huomioon
materiaalien hankinnassa ja
ruokailujen järjestämisessä.

Koulu on ”opettava instituutio”. Koulu
edellyttää, että oppilaat, opiskelijat
ja henkilökunta käyttävät paperia,
ruokaa ja muita tuotteita kestävällä
tavalla. Rakennuksista ja koulun
pihasta huolehtiminen on
integroitunut osa kasvatustyötä.
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Koko koulu mukana

Pohdintaboksi 4. Kestävän kehityksen kasvatus
1. Kuinka voit vastata opiskelijoiden aloitteisiin ja samalla saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteet?

Oppiaine

2. Kun ajattelet yhteiskuntaan ja luontoon tähtäävää kasvatusta… mitä vaikeuksia
on poistua luokkahuoneesta? Miten sellaiset vaikeudet voidaan ylittää? Mitä opettaminen ja oppiminen hyötyy, kun ylitetään luokkahuoneen rajat?

Kekekasvatus

3. Suurin osa kasvattajista näkee integraation ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan
melko luonnollisena ja toivottavana. Mutta onko meillä kaikilla samanlainen käsitys integraatiosta? Hyödynnä kuvioon 7 hahmoteltuja kysymyksiä kuvaamaan integraatiota. Pohdi ja selitä omin sanoin kestävän kehityksen kasvatuksen integroinnin
näkökulmasta.

Keke-kasvatus osana melkein
kaikkia oppiaineita.
Oppiaine A

Oppiaine B

Kuvio 7. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja eri oppiaineiden väliset suhteet.
Kekekasvatus
Oppiaine C

Oppiaine D

Keke-kasvatus on osa oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Arvot ja opettaminen
Kestävään kehitykseen tähtäävässä kasvatuksessa tarkoituksena on tukea nuorisoa relevanttien tietojen, arvojen ja taitojen omaksumisessa. Seuraavat kysymykset saattavat helpottaa
sinua aluksi tarkentamaan omia ja työryhmäsi arvoja sekä tunnistamaan millaisia arvoja, tietoja ja taitoja haluat rohkaista ja kehittää opiskelijoissasi.
Kysymyksiä sinulle opettajana

Kekekasvatus

•
•
•
•

Oppiaine
AB
CD

Keke-kasvatus on näkökulma
oppiaineiden välisessä integraatiossa.

•
•
•
•

Voidaanko koulutuksella muuttaa maailmaa?
Mitä hyvä elämä tarkoittaa?
Mitä kestävä kehitys merkitsee sinulle?
Mitä mieltä olet kolmesta kestävän kehityksen näkökulmasta: ekologinen,
sosiaalinen ja taloudellinen?
Mitä tietoja sinulla on ja mitä pidät erityisen tärkeänä koskien kestävää kehitystä?
Pohdi käsitettä ”uteliaisuus” ja kestävä kehitys.
Kestävään kehitykseen tähtäävä opetus asettaa vaatimuksia opettajalle. Millaisia
rooleja mielestäsi opettaja voi esittää tässä kontekstissa? Millaisia mahdollisuuksia ja
vaikeuksia opettajalla on omaksumassaan/omaksumissaan rooleissa?
Kykyämme toimia kuvataan tietojen, mahdollisuuksien ja motivaation yhdistelmänä.
Oletko samaa mieltä? (ks. kuvio sivulla 22).

Kysymyksiä henkilökunnalle, opiskelijoille ja vanhemmille

?

• Kuinka voimme saada koko koulun – kaikki opettajat, opiskelijat, hallinnon ja
vanhemmat osallistumaan?
• Kuinka pystymme kehittämään parempia menetelmiä ja lisäämään voimavaroja?
• Kuinka sitouttaa opiskelijat heidän oppimiseensa ja kouluun vaikuttaviin päätöksiin?
• Kuinka voimme kehittää yhteistyötä paikallisen yhteisöön kanssa tunnistamaan ja
jakamaan toisistaan poikkeavia kysymyksiä ja aiheita, jotka liittyvät tähän
kontekstiin?
• Kuinka voisimme rohkaista opetus- ja muuta henkilökuntaa sekä koulun oppilaita
työskentelemään aktiivisemmin ja järjestelmällisemmin parantamaan koulun
ylläpitoa ja voimavarojen käyttöä?

Mitä integraatio ja
keke-kasvatus on sinulle?
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Asennesuodatin
Monet elämään ja tulevaisuuteen liittyvät asenteemme heijastavat perustavaa laatua olevia arvoja. Ne kumpuavat erityisesti kulttuuristamme ja kokemuksistamme lapsuudessa ja
aikuiseksi varttumisesta. Emme aina ole tietoisia arvoistamme, emmekä siitä, miten ne kontrolloivat toimintojamme ja mistä ne ovat peräisin.
Tarkastelkaamme asenteitamme esimerkiksi autoja kohtaan. Tänä päivänä me tiedämme paljon siitä, kuinka henkilöauton käytöllä on negatiivinen vaikutus ympäristöömme. Yksistään
tämän tiedon pitäisi riittää muuttamaan käyttäytymistämme ja saada meidät suosimaan enemmän julkista liikennettä. Mutta muutkin seikat näyttelevät tärkeää roolia. Jotkut nauttivat oman auton käyttöön liittyvästä vapaudesta ajaa minne haluaa, kun taas toiset nauttivat
nopeudesta ja oman ajamisen tehokkuudesta jne. Jopa silloin, kun ihmiset sanovat, että he
ovat huolissaan ympäristöstä, niin edellä kuvatun vapauden ja mielihyvän tunne pikemminkin lisää kun vähentää heidän henkilöauton käyttöä. Toisin sanoen, autoihin liittyvällä
käyttäytymisellä, asenteilla ja arvoilla on vähemmän tekemistä faktatietojen kuin tunteiden
kanssa. Vaikka meillä on tiedossamme faktoja, niin ne ”suodattuvat” ”asennesuodattimemme”
läpi. Vasta sitten, kun lakkaamme varastoimasta faktoja ja annamme niiden vapaasti vaikuttaa ja muuttaa asenteitamme, toimintamme saattaa muuttua. Arvojen käsittelyyn liittyvien
menetelmien ydin onkin siinä, että jokaista yksilöä rohkaistaan omaksumaan joku aktiivinen
eettinen normi. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on pohtia omia mielipiteitä ja toimintoja
sekä sitä, kuinka ne ovat syntyneet. Arvoihin liittyvistä harjoitukset selventävät sitä, miten
ajattelee ja suhtautuu tiettyihin asioihin.
Pedagogisin termein sanottuna arvoharjoitukset lisäävät ihmisten tietoisuutta arvoistaan.
Omien arvojen tutkiminen johtaa joko halukkuuteen muuttua tai muutoksen vastustamiseen.
Sen vuoksi periaatteellinen sääntö arvoihin liittyvien menetelmien käytössä on, että kaikkia
vastauksia tai vaikutelmia pidetään varteenotettavina, ei oikeina eikä väärinä. Jokaiselle täytyy
antaa oikeus ilmaista asenteitaan tai arvojaan ilman väärässä olemisen pelkoa. Aina pitäisi
myös tehdä selväksi, että osallistuminen tämänkaltaisiin harjoituksiin on vapaaehtoista.
Seuraava askel on ilmaista ajatukset muille ja keskustella niistä. Saattaa olla aluksi parempi
tehdä tämä kahden kesken kuin koko ryhmän kanssa. Tätä kahden askeleen menetelmää
voidaan käyttää monien erilaisten arvoharjoitusten yhteydessä.
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Suunnittelu ja arviointi
Kun tavoitteena on antaa oppijakeskeistä : opetusta, on tärkeää saada selville, mitä oppilaat tietävät entuudestaan ja millaisia arvoja he liittävät käsiteltäviin aiheisiin tai uusiin käsitteisiin.
Esitiedot
Esitietojen saamiseksi selville on suositeltavaa käyttää yksinkertaista ja lyhyttä kyselylomaketta. Lomakkeeseen kannattaa laittaa kahdesta kolmeen avointa ja kohtuullisen laajaa kysymystä tai muutamia lyhyitä vastauksia edellyttäviä kysymyksiä. Myös noin kymmenen monivalintatehtävän avulla saa hyvin selville ko. käsitettä ja aihetta koskevia esitietoja ja –käsityksiä.
Kysymykset kannattaa muotoilla mahdollisimman yksiselitteisiksi. Vältä sellaisten käsitteiden
käyttöä, joita ei ole vielä ehditty käsitellä aiemmin. Kyselyn voi toteuttaa liitutaulua, papereita
tai tietokoneita käyttäen.
Varmista, että oppilaat saavat tietää kyselyn tulokset jo seuraavalla tapaamiskerralla. Tuloksia
voi käyttää pienryhmäkeskustelujen materiaalina.
Vee-heuristiikka
Vee-heuristiikka eli tietovee on graafinen tiedonjäsentämisen menetelmä, jonka avulla opettajat ja oppilaat voivat selventää tutkimus- ja kehittämisprojektien etenemistä. Tietoveen
avulla voi myös mainiosti tutkia ja arvioida organisaatioissa tapahtuvia muutosprosesseja.
Tietoveen ovat alun perin esittäneet Novak ja Gowin (1984) merkityksellisen oppimisen edistämisen yhteydessä. Professori Mauri Åhlberg on Suomessa kehittänyt ja parantanut työkalua
edelleen, ks. kuvio 8.
Nykymuodossaan tietoveen osa ovat suunnittelu (V:n vasen kylki), käytännön työ (V:n kärki)
ja arviointi (V:n oikea kylki). Tietoveen sisällä on tila ydinkysymykselle tai tutkimusongelmalle eli sen määrittämiselle, mitä oikeasti halutaan saada selville. Hyvin valitut ydinkysymykset alkavat useimmiten kysymyssanoilla miksi, miten tai millainen. Esimerkiksi, millaisia
menetelmiä kansalaisjärjestöt voisivat käyttää saadakseen aikaan kestävää ruokatuotantoa
edistäviä muutoksia EU:n maatalouspolitiikassa? Ydinkysymykset ovat lähtökohta tutkimusja kehittämisprojekteissa.
Suunnitteluvaiheen kysymyksiin kannattaa hahmotella vastauksia jo ennen tutkimus-, kehittämis- tai oppimisprojektin aloittamista. Suunnitteluvaihe on hyvin tärkeä monestakin
syystä. Yksi tärkeimmistä on arvoperustan miettiminen. Suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset luovat tieteellisen ja käytännöllisen perustan koko hankkeelle. Tietoveen oikealle puolelle
kirjataan projektin aikaansaannoksia lopputulosten analysoinnin ja arvioinnin sekä jatkokehittämisen tueksi. Tässä työskentelyn vaiheessa tunnistetaan aiheeseen liittyvää uutta relevanttia tietoa ja siihen sitoutuneita arvoja. Tietovee on kokonaisuudessaan vahva apuväline
ryhmäkeskustelujen ja tiimityön jäsentämiseen.
SUUNNITTELU
2. Arvoperusta. Miksi haluan
käyttää aikaa ja resursseja ydinkysymykseen vastaamiseen?
3. Teoreettinen perusta. Mitä
tiedän teoriasta etukäteen?
4. Käsitteellinen perusta. Mitkä
pääkäsitteet sisältyvät teoreettiseen perustaan?
5. Menetelmällinen perusta.
Mitä menetelmiä aion
käyttää vastatakseni
ydinkysymykseen?

1. Ydinkysymys
Tutkimusongelma tai
kysymys

ARVIOINTI
10. Arvoväitteet. Mikä on
muuttunut?
9. Tietoväitteet. Mitä uusia
ideoita ja tietoa syntyi?
8. Päättelyn kuvaus. Miten
päätelmät syntyivät?
7. Hankitun aineiston
kuvaus. Millaista aineistoa
saatiin?

TOTEUTTAMINEN
6. Tiedonhankinnan kuvaus. Mitä tein käytännössä vastatakseni ydinkysymykseen?
Kuvio 8. Parannettu tietovee on käyttökelpoinen graafinen työkalu monenlaisille projekteille,
esimerkiksi kestävän kehityksen kasvatuksen sisällyttämiseen koulun opetussuunnitelmaan ja
käytänteisiin.
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Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
Arvioinnin tavoitteena on saada selville, mitä oppilaat ovat oppineet ja kuinka menestyksekästä
oppiminen on ollut. Formatiivisella tai jatkuvalla arvioinnilla tarkoitetaan arviointia, jota toteutetaan oppimisprosessin aikana. Sen tavoitteena on oppimisen laadun parantaminen. Kun
arviointia tehdään oppimisprosessin lopussa, lukukauden tai lukuvuoden päättyessä, kyseessä
on summatiivinen arviointi.
Koska kestävän kehityksen kasvatusta varten ei toistaiseksi ole olemassa erillistä omaa testistöä, voidaan käyttää omaan oppilaitokseen ja käsiteltyyn aihepiiriin soveltuvaa koetta tai
testiä. Esimerkkeinä eri testityypeistä mainittakoon monivalintatesti, essee, suullinen koe,
aineistoon perustuva koe, kotona tehtävä koe, ryhmä- tai parikoe tai portfolio. Jokaisessa
tapauksessa oppimistavoitteet ja niihin perustuvat sisällöt ohjaavat parhainten soveltuvan
koemuodon valitsemista. Bloomin taksonomiaa noudattava koe ja sen arviointi soveltuu
tähänkin aihepiirin epäilemättä erinomaisesti. Kysymystyyppejä valitessa seuraavista ohjeista
saattaa olla hyötyä:
Kun mitataan tai arvioidaan tietoa (käsitteet, faktat, periaatteet yms.), käytä seuraavia verbejä kysymysten laadinnassa: määrittele, kuvaile, tunnista, merkitse, luetteloi, yhdistä, nimeä,
hahmottele, jäljittele, valitse, väitä.
Kun mitataan tai arvioidaan ymmärtämistä (faktojen ja perusteiden ymmärtäminen, materiaalien tulkinta yms.), seuraavia verbejä kannattaa käyttää kysymysten muotoilemisessa: muunna, puolusta, erottele, arvioi, selitä, laajenna, yleistä, anna esimerkkejä, ennusta, päättele,
tiivistä.
Kun mitataan tai arvioidaan soveltamista (ongelman ratkaisut, käsitteiden ja periaatteiden
soveltaminen uudessa tilanteessa yms.) käytä seuraavia verbejä: esittele, muuntele, operoi,
valmistele, tuota, liitä, osoita, ratkaise.
Kun mitataan tai arvioidaan analyysiä (kyky erottaa faktat fiktiosta tai uskomukset loogisesta
ajattelusta yms.) käytä verbejä: analysoi, indikoi, erottele, kuvaile, osoita, yhdistä, valitse, erottele, jaa.
Kun mitataan tai arvioidaan synteesiä (oppimisen integroiminen, ongelmien ratkaiseminen
luovan ajattelun avulla tms.), käytä verbejä: luokittele, yhdistä, suunnittele, keksi, selitä, luo,
organisoi, järjestä uudelleen, jälleenrakenna, tarkastele, kerro.
Kun mitataan tai arvostellaan arviointia (esim. tuomarointi tai arviointi), käytä verbejä: vertaa, päättele, vastakkainasettele, kritisoi, kuvaile, erottele, selitä, määritä, tulkitse, tue.
Itsearviointi
Itsearvioinnissa oppilas joutuu arvioimaan omaa suoritustaan ja työskentelyään. Itsearvioinnissa oppilaita pyydetään arvioimaan kriittisesti omia kirjoitelmiaan, reaporttejaan, projektejaan, esityksiään, suorituksiaan, opinnäytteitään tai koetuloksiaan. Oppilaita tuetaan parhaiten varaamalla heille säännöllisesti riittävästi rauhallista aikaa miettiä omaa edistymistään.
Ainakin aluksi ohjaus on tarpeen, siihen sopivat esimerkiksi seuraavat kysymykset:
•
•
•
•

Mitä opin tänään?
Missä onnistuin hyvin ja missä epäonnistuin?
Mikä minua häiritsee?
Mihin tarvitsen apua?
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• Mitä haluan oppia?
• Mitä koulutyötä aion tehdä seuraavaksi?
Kun oppilaat osallistuvat itsearvioinnin prosessiin, he oppivat samalla ohjaamaan omaa oppimistaan ja reagoimaan lukemaansa entistä aktiivisemmin ja perusteellisemmin.
Pohdintaboksi 5. Kestävän kehityksen kasvatus
Kestävän kehityksen kasvatus liittyy oppimisprosesseihin. Mitkä arviointimenetelmät
sinun mielestäsi ovat oman opetuksesi kannalta hyödyllisiä?

Kuinka välttyä joiltakin vaikeuksilta?
Seuraava teksti on peräisin toimintatutkimuksesta, jonka ovat tehneet Małgorzata Puchowska
ja Sylwester Zielka Gdanskin yliopistosta. Tutkimuksessa tarkkailtiin opettajaryhmää, joka
työskenteli opintopiirinä. Osa tutkimuksesta julkaistaan tässä käsikirjassa, koska se saattaa sisältää hyödyllistä tietoa muille vastaavassa tilanteessa oleville opettajille ja opettajankouluttajille. Artikkeli on luettavissa kokonaisuutena osoitteessa http://www.balticuniv.uu.se/educ/
Onko mahdollista modernisoida koulua nopeasti ja kivuttomasti ilman kasvatusteoreettista uudelleen orientoitumista?
Pilottitutkimus toteutettiin Education for Change –projektin yhteydessä. Siihen osallistui
29 opettajaa kolmesta Puolan pohjoisosan koulusta. Tutkimus paljasti esteitä kestävän kehityksen kasvatuksen juurruttamisessa kouluihin. Projektia aloitettaessa tavoitteena oli, että
opintopiirien toiminta vakuuttaa opetushenkilökunnan, oppilaat ja heidän ystävänsä siitä,
että osallistuminen yhteisön toimintaan on oleellinen osa kestävän kehityksen kasvatusta.
Oli valitettavaa, että projektin aikana luodut opetusohjelmat ja niihin sisältyvät uudet ehdotukset ainoastaan laajensivat olemassa olevaa ekologista ja terveyden edistämiseen painottuvaa käsittelytapaa. Opettajat epäonnistuivat myös yhteistyön tekemisessä oppilaiden vanhempien, viranomaisten ja muiden paikallisten asukkaiden kanssa.
– Ihmiset eivät pitäneet itseään paikallisyhteisön jäseninä. Koulun odotettiin olevan
toiminnassa aloitteellinen,
– Oppilaat eivät esiintyneet paikallisyhteisön jäseninä, vaan oppilaina jotka
toteuttivat opettajien ohjeita ja käskyjä,
– kestävän kehityksen tulee tukea kasvatuksellisen sisällön ja menetelmien lisäksi 		
yhteisten suhteiden syntymistä opettajien, oppilaiden, vanhempien ja
paikallisyhteisön välillä.
Näin ollen on etsittävä opetusmenetelmiä, jotka tukevat oppimisprosesseja ja koulun kehittymistä. Odotetaan, että yksilöt ja opettajat ryhmänä:
– keskittävät kaiken toimintansa oppilaiden kokonaisvaltaiseen kehittymiseen,
– tunnistavat oppilaat aktiivisiksi oppimisprosesseihin osallistujiksi ja itsensä
oppimisprosessien konsulteiksi,
– omaavat positiivisen asenteen innovaatioiden juurruttamiseen eivätkä
yksinkertaisesti vain keskity sopeutumaan olemassa olevaan tilanteeseen,
– suunnittelevat kehittymisensä ja koulun kehittämisen systeeminä,
– ovat avoimia paikallisyhteisön tarpeille ja valmiita pitkäkestoiseen yhteistyöhön
yhteisön kanssa,
– osallistuvat kumppanuussuhteisiin muiden oppilaitosten kanssa,
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– edistävät tiimityötä sitouttaen oppilaat, opettajat ja vanhemmat, jotka on nimetty
kukin kerrallaan tiettyyn projektiin,
– kehittävät itseään jatkuvasti.
Rutiinityön täytyy antaa tilaa luovuudelle ja ihmisten välisille yhteyksille, dominoinnista on
edettävä kumppanuuteen.
On vaikeaa puhua kestävän kehityksen kasvatuksesta tiettynä tuotteena, jota on juurrutettava. Tällainen päättely tarkoittanee olemassa olevien oppiaineiden ja tiedon pirstaleisuuden
hyväksymistä. Kestävän kehityksen kasvatuksen näkeminen erillisenä oppiaineena on myös
virhe. Kestävän kehityksen kasvatuksen juurruttamisen eteneminen edellyttää, että koulua
ei enää pidetä opettavana organisaationa vaan oppivana organisaationa. Tähän liittyy oppilaiden, vanhempien ja opettajien aseman ja roolin näkeminen uudella, luovalla tavalla.
Hyvin suunniteltujen ja resursoitujen kestävän kehityksen kasvatuksen yliopistokurssien toteuttaminen pedagogisilla aloilla on tärkeää vakiinnuttaa pikaisesti. Samanaikaisesti on edistettävä ja tuettava monipuolisesti myös vapaamuotoista kasvatus- ja koulutustoimintaa, mistä
esimerkkinä ovat tässä kirjassa kuvatut opintopiirit.
Pohdintaboksi 6. Kestävän kehityksen kasvatus
1. Miksi voi olla vaikeaa muuttaa pedagogista perspektiiviä ilman perusteellista kasvatuksen uudelleensuuntaamista?
2. Millaisia askeleita tulisi ottaa, jos motivoidut opettajan haluavat muuttaa opetustaan kestävä kehityksen edistämisen suuntaan? Mikä olisi sinun ohjeesi?
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LUKU 3. MENETELMIÄ
Kuten aiemmissa luvuissa korostettiin, ainoastaan kestävän kehityksen kasvatusta varten
suunniteltuja opetusmenetelmiä ei ole olemassa. Sitä vastoin tunnetaan oppimista ohjaavia
menetelmiä, jotka edistävät kestävää kehitystä paremmin kuin toiset menettelytavat. Tyypillistä suurimmalle osalle näistä kestävää kehitystä edistävistä opetusmenetelmistä on niiden
keskittyminen nimenomaan oppimiseen prosessina. On itsestään selvää, että käytettävien
menetelmien tulee sopia siihen opetustilanteeseen ja –ympäristöön, jonka opetuksesta vastaava opettaja on suunnitellut.
Ohessa on luetteloituna asioita, joita kannattaa ottaa huomioon, kun valitaan opetus- ja oppimismenetelmiä sekä muita aktiviteetteja lyhyt- tai pitkäkestoiselle opetusjaksolle:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keke-tiekartta: kehitä omaa osaamistasi saadaksesi koko koulun tai oppilaitoksen
henkilökunta mukaan (katso sivu 27).
Ennakkokäsitykset: Mitä oppilaasi jo tietävät ja millaisia mielipiteitä ja asenteita
heillä on?
Mitkä ovat kyseessä olevan opetus-oppimiskokonaisuuden tavoitteet?
Millaisia taitoja ja tietoja on tarkoitus opettaa ja harjoitella, ja mitä asenteita
kehittää?
Millaiset menetelmät ja aktiviteetit tukevat asetettuja tavoitteita?
Kuinka arvioit oppimistuloksia?
Millä tavoin oppilaat osallistuvat suunnitteluun ja asioiden etenemiseen?
Kuinka voit tehdä työsi tulokset näkyviksi myös muille?

Seuraavassa esittelemme lukuisia käytännöllisiä opetusmenetelmiä ja –aktiviteetteja, jotka
on todettu käyttökelpoisiksi kestävän kehityksen kasvatuksessa. Nämä menetelmät sisältävät
arvojen selkiinnyttämiseen liittyviä tehtäviä, kuten ”täydennä lauseita”, ”aseta järjestykseen”,
”vaihda kehää”, ”seisotaan rivissä”, ”kuuma istuin” ja ”neljä nurkkaa”, ”esitys näyttämöllä”, ”roolileikki”, ”tapaustutkimukset”, ”ongelmalähtöinen oppiminen”, ”väittelyt, keskustelut ja ongelmanratkaisut” sekä ”tarinoinnit”.

Arvojen selkeyttäminen
Pelkkä asiatieto kestävän kehityksen kasvatuksen menetelmistä ei useinkaan riitä vaikuttamaan käyttäytymiseen poikkitieteellisissä ja monimutkaisissa opiskeluprosesseissa. Saadaksemme ihmisiä pohtimaan omia asenteitaan, mielipiteitään ja arvojaan voimme käyttää esimerkiksi seuraavaksi esiteltäviä arvojen selkeyttämiseen liittyviä menetelmiä. Vaikka arvojen
selkeyttäminen ei varsinaisesti anna mitään ”oikeita” vastauksia, se auttaa selvittämään omia
mielipiteitä ja sitä, kuinka voi kehittää omia käsityksiään kyseessä olevasta asiasta. Samalla
voi oppia, miten löytää uusia näkökulmia käsiteltäviin teemoihin sekä erityisesti siihen, miten
viestittää niitä toisille. Kun työskennellään arvosidonnaisten asioiden kanssa, painotus on oppimisprosessissa ja oppijassa yksilönä.
Monia erilaisia aktiviteetteja voidaan käyttää arvojen selkeyttämiseen. On tärkeää käyttää niitä
huolella ja kunnioittaen toimintaan osallistujia niin, ettei kukaan koe omaavansa vääriä asenteita tai vastanneensa väärin. John M. Steinberg oli ensimmäinen, joka käytti arvojen selkiinnyttämistä terveystiedon opetuksessa. Nuoret tunnistivat arvojaan, puhuivat omista arvoistaan ja
oppivat toimimaan näiden arvojen pohjalta sekä kunnioittamaan toisten arvoja ja valintoja.
Seuraavaksi esittelemme muutamia arvojen selkeyttämistä tukevia harjoituksia. On olemassa monenlaisia tapoja ohjata ryhmiä. Kokeile menetelmiä etukäteen nähdäksesi, mikä sopii
parhaiten sinulle, ryhmällesi sekä kyseiseen aiheeseen. Useille meistä on vaikeaa ilmaista mielipiteensä avoimesti sekä muuttaa näkökantojaan muiden kuullen. Nämä harjoitukset saattavat
tuntua peliltä tai leikeiltä, mutta on tärkeää muistaa niiden kasvatuksellinen luonne ja tarkoitus.
Eri henkilöt voivat reagoida harjoituksiin monilla tavoin, sillä arvot ovat henkilökohtaisia ja
yksityisiä. On tärkeää, että jokaisen henkilökohtainen loukkaamattomuus säilyy.
Muutamat näistä harjoituksista kuvataan lyhyesti tässä luvussa. Luvusta 4 löydät lisää tehtäviä
ja harjoituksia.
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Opetus
rakentuu
oppijoiden
kokemuksille sekä
ryhmänä että
yksilöinä.

Epätäydelliset lauseet
Tässä harjoituksessa käytetään epätäydellisiä lauseita. Tätä tehtävätyyppiä voi käyttää oppilaiden ennakkokäsitysten kartoittamiseen aloitettaessa työskentelyä uuden aiheen parissa.
Epätäydellisten lauseiden avulla voidaan myös kehittää osallistujien ymmärrystä ja mielipiteitä. Harjoitus toimii parhaiten pareittain tai pienissä ryhmissä.
Paperille tai taululle on kirjoitettu lauseita, jotka on aloitettu, mutta jätetty kesken. Osallistujien tulee lopettaa lauseet omien uskomustensa ja mielipiteidensä perusteella. Jos kyseessä on
ryhmä, joka ei tunne toisiaan kovin hyvin, saattaa olla mielekkäämpää toteuttaa tehtävä yksin
kirjoittamalla. Voit pyytää vapaaehtoisia lukemaan lauseitaan ääneen tai keskustelemaan niistä pareittain.
Esimerkkilauseita:
1. Eläin, jonka haluaisin on....
2. Luonnonympäristö, jossa viihdyn parhaiten on.....
3. Yksin: Koulussa minulle on tärkeintä oppia......
Pienessä ryhmässä: Koulussa on tärkeintä oppia......
4. Yksin: Haluaisin auton, koska........
Pienessä ryhmässä: Autot ovat käytännöllisiä, koska......
5. Yksin: Ongelma, jonka ratkaisemiseksi haluan WWF:n työskentelevän
tehokkaasti, on...
Pienessä ryhmässä: Ongelma, jonka ratkaisemiseksi haluamme
WWF:n työskentelevän tehokkaasti, on...

Arvoasteikolle sijoittaminen
Arvojen selkiyttämisen harjoituksia voidaan käyttää myös johdantona johonkin tiettyyn
aihepiiriin ja samalla edistää uuden ryhmän jäsenten tutustumista toisiinsa. Tämä menetelmä
sisältää annettujen asioiden sijoittamisen arvoasteikolle paremmuusjärjestykseen. Sen
tarkoituksena on olla suuntaa antava harjoitus arvojen selkiyttämisen avuksi. Lisäksi tehtävää
voidaan käyttää ryhmän jäsenten tutustuttamiseen toisiinsa ja lämmittelyksi keskustelua varten. Etsi esimerkeistä opetettavana olevaan aiheeseesi sopiva vaihtoehto tai keksi niitä lisää.
Sijoita vaihtoehdot 1–3 niin, että numero 1 on tärkein. Tämä sopii sekä yksilö- että ryhmätehtäväksi. Oppilaat merkitsevät ensin vastauksensa paperille ja keskustelevat sen jälkeen
tovereittensa kanssa mielipiteistään. Pyydä lopuksi jotakuta osallistujista esittelemään omia
tai pienryhmänsä mielipiteitä koko joukolle. Eri vaihtoehtojen priorisoinnista voidaan luoda
malli, jota voidaan käyttää sekä henkilökohtaiseen pohdintaan että ryhmäkeskusteluihin.
Tehtävää voi vaikeuttaa siten, että vaihtoehdot ovat riippuvaisia olosuhteista ja niiden väliltä
on haasteellisempaa valita.
Esimerkkejä paremmuusjärjestyksistä ovat:
Mikä seuraavista pelottaisi sinua eniten, jos kohtaisit sen luonnossa?
– hirvi
– koira
– tuntematon ihminen
Mikä seuraavista asioista on mielestäsi tärkeintä hoitaa kotiseudullasi?
– jätevesien puhdistaminen
– pyöräteiden kunnossapito ja laajentaminen
– jalkapallokentän rakentaminen ja ylläpito
Minkä järjestön jäsen olisit mieluiten?
– WWF
– Punainen Risti
– Perustaisin oman organisaation
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Eräs hyvä keino arvojärjestyksen tekemiseksi on, että jokainen miettii itsekseen käsiteltävänä
olevaan aiheeseen liittyvien asioiden tärkeysjärjestyksen ja kirjoittaa siitä listan. Näitä voidaan myöhemmin käyttää lähtökohtana jatkotyöskentelylle.
Esimerkiksi: ”Luettele ainakin kymmenen ruokalajia, joista pidät.”
Oppilaiden tulisi tehdä luettelonsa itsekseen ilman keskustelua. On tärkeää, että jokainen voi
tehdä oman listansa niin, etteivät muiden mielipiteet vaikuta siihen. Kun listat ovat valmiina,
ne voidaan järjestää esimerkiksi makujen, kuljetusten, hinnan tai Ekologisen Jalanjäljen mukaan. Tärkeää on muistuttaa oppilaita siitä, ettei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta, vaan
jokaisen luettelo on henkilökohtainen ja subjektiivinen. Kun jokainen on saanut oma listansa
valmiiksi, voidaan niistä keskustella ja verrata niitä keskenään esimerkiksi pareittain.

Vaihdetaan kehiä
Vaihtaminen kehältä toiselle on nopea ja hiljainen harjoitus. Tämän tehtävän tarkoituksena
on osoittaa mielipiteensä suhteellisen anonyymisti, sillä tehtävässä ei ole aikaa seurata muiden
vastauksia. Aloita neutraaleista ja helpoista kysymyksistä niin, että osallistujat ymmärtävät
kuinka harjoitus toimii. Voit käyttää kehäharjoitusta myös lämmittelytehtävänä saadaksesi
osallistujien ideat virtaamaan ja ennakkokäsitykset esille.
Osallistujat muodostavat kaksi kehää, ulko- ja sisäkehän. Kehät liikkuvat hitaasti eri suuntiin.
Opettaja tai ohjaaja esittää väitteen, johon reagoidaan joko vaihtamalla kehää ja kulkusuuntaa
tai jatkamalla liikkumista kuten aiemminkin. Samaa mieltä olevat vaihtavat ulkokehältä sisäkehälle tai toisinpäin. Samalla kulkusuunta vaihtuu. Esitetystä väitteestä erimieltä olevat
pysyttelevät siinä kehässä, jossa ovat ja jatkavat hidasta kävelyä kehässä samaan suuntaan.
Kysymyksen, joita voi käyttää ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:
-

Syksy on miellyttävä vuodenaika
Jalkojani ei koskaan palele
Koulussa opin tärkeitä asioita
Tulevaisuus on meidän kaikkien vastuulla
Poliitikot ovat vastuussa kestävästä kehityksestä
Pidän lihasta
Olen kiinnostunut maanviljelystä
En saastuta maaperää enkä vettä
Olemme kaikki aktiivisia toimijoita ympäristöasioissa

Seisotaan jonossa
Tämä harjoitus on eräs sovellutus arvojen selkeyttämisestä. Sen tarkoituksena on avata erilaisia näkemyksiä koko ryhmässä. Tehtävä mahdollistaa myös asenteiden pohtimisen ja rohkaisee osallistujia keskustelemaan mielipiteistään.
Opettaja esittelee tarkasteltavana olevan asian ulottuvuuksia yhden kerrallaan. Aluksi pyydetään oppilaita miettimään tarkkaan ennen kuin he toimivat. Esittele asia ja pyydä oppilaita
piirtämään viiva, johon he merkitsevät numerot 1–6. Tämän jälkeen jokainen merkitsee oman
rastinsa viivalle siihen kohtaan, joka kuvastaa hänen mielipidettään asiasta.
Kun kaikki ovat tehneet tämän paperille, merkitään samanlainen viiva lattialle. Tämän jälkeen osallistujat siirtyvät viivalle samalle kohdalle kuin ovat merkinneet paperiinsa – tämä
kaikki tehdään hiljaisuudessa. Seuraavaksi oppilaiden tulee kertoa lähimpänä itseään olevalle,
miksi seisovat siinä, missä seisovat. On todennäköistä, että useampia osallistujia seisoo samalla kohdalla, ja täten he muodostavat ryhmän. Näin syntyneet ryhmät voivat valita jonkun
ryhmäläisen kertomaan, miksi he ovat valinneet kyseisen kohdan janalta. Tässä vaiheessa
voivat jotkut osallistujat olla halukkaita vaihtamaan paikkaa ja näin voidaan hyvin tehdä.
Selitä ryhmälle jo harjoitusta aloitettaessa, että tämän tehtävän tarkoituksena on osoittaa
omia tunteitaan ja mielipiteitään erilaisista aiheista.
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Opettajan tehtävänä on lukea väitteitä, jotka on valmisteltu etukäteen. Seuraavassa joitakin
vaihtoehtoja:
Esimerkki 1
		

– Kenellä on etuoikeus, luonnolla vai ihmisellä?

Luonto 1

2

3

4

5

6

Ihminen

Esimerkki 2
Tee viiva lattialle kylttien SAMAA MIELTÄ, ERI MIELTÄ (KYLLÄ/ EI) avulla. Jos oppilas
seisoo keskellä viivaa, se voi merkitä joko sitä, että on epävarma asiasta tai ei välitä koko asiasta, mutta muitakin välikohtia viivalla voi käyttää.
– Esimerkki: Kaikkien tulisi vähentää energian käyttöä.
Samaa mieltä/ KYLLÄ			

Erimieltä/EI

Molemmissa esimerkeissä osallistujia pyydetään keskustelemaan keskenään mielipiteistään.
On tärkeää korostaa, että kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilman, että siitä tuomittaisiin. Tee myös selväksi, että mielipidettään saa muuttaa ihan milloin vain haluaa. Lopuksi
pyydä kaikkia palaamaan omille paikoilleen. Voit palata tähän harjoitukseen myöhemmin
samoin kysymyksin ja arvioida onko tapahtunut muutoksia arvoissa ja asenteissa ja millaisia
muutoksia.

Neljä nurkkaa
Neljän nurkan harjoitus on sopiva monimutkaisemmille kysymyksille. Tarjolla on aina kolme
eri vaihtoehtoa, sekä yksi avoin vaihtoehto (vaihtoehto MUU). Se on avoin vaihtoehto on niille, joiden mielipide poikkeaa tarjotuista vaihtoehdoista. Huoneen jokainen nurkka on tietty
vastausvaihtoehto – katso alla olevaa esimerkkiä.
– Mikä on tärkeintä, kun ostat uuden villapaidan?

A

B

C

D

Nurkka A.
Nurkka B.
Nurkka C.
Nurkka D.

Hinta
Muoti ja tyyli
Tuotteen alkuperä: mistä tuote on peräisin ja kuinka tuotettu
Muu, mikä?

Lue kysymys ääneen ja osoita selkeästi, missä kaikki neljä vaihtoehtoa sijaitsevat merkitsemällä ne luokkahuoneen nurkkiin. Rohkaise jokaista valitsemaan oma vaihtoehtonsa kaikessa hiljaisuudessa. Varmista, että kaikki ovat tehneet ratkaisunsa, ennen kuin annat luvan
siirtyä nurkkiin, sillä muuten joku voi valita nurkkansa pohtimatta ja siirtyä sinne. Tällöin
on mahdollista, että muut vain seuraavat perässä samaan vaihtoehtoon. Nurkkiin siirtymisen
jälkeen jokaisessa näin syntyneessä ryhmässä keskustellaan siitä, miksi he ovat valinneet kyseisen vaihtoehdon. Tämän jälkeen perustelut kerrotaan muille. Kannusta oppilaita ajattelemaan itse ja tekemään omat ratkaisunsa. Tee myös selväksi, että mielipidettään saa muuttaa
ja vaihtaa paikkaa.
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Kuumat tuolit
Näissä arvojen arviointiharjoituksissa ei ole tärkeintä se, minkä mielipiteen mukaisen paikan
oppilaat ottavat, vaan se, että he ryhtyvät ajattelemaan ja pohtimaan kysyttyjä kysymyksiä
tai aiheita. Itse prosessi, eli ajattelu, motivoituminen ja kommunikointi, on tärkeämpää kuin
vastaukset kysymyksiin.
Järjestä tuolit ympyränmuotoiseksi kehäksi ja pyydä osallistujia istumaan tuoleille. Opettaja
lukee yhden etukäteen valmistellun, käsiteltävään aihepiiriin liittyvän väitteen kerrallaan.
Oppilaat, jotka ovat samaa mieltä väitteen kanssa, vaihtavat paikkaa ja oppilaat, jotka ovat
erimieltä väitteen kanssa, pysyvät paikallaan. Oppilaita rohkaistaan kertomaan valinnastaan
ja ajatuksistaan vierustoverille tai omalla vuorollaan koko ryhmälle.
Esimerkkejä väitteitä:
– On vaarallista syödä Itämerestä pyydettyä kalaa
– Jokaisen maamme asukkaan tulisi kuluttaa vähemmän
– Liettualaisilla tytöillä ja pojilla on samanlaiset mielipiteet kuin ruotsalaisilla tytöillä
ja pojilla
– Ydinvoimalat tulisi sulkea
– Ennen vanhaan ihmisillä oli kaikki paremmin
– Meillä vallitsee demokratia
– Koulujen välillä on paljon eroja
– Kaikki saastuttavat tehtaat tulisi sulkea mahdollisimman pian
– Kiina on supervalta.
Anna oppilaiden myös itse muotoilla lisää kysymyksiä tai väitteitä. Kuten muissakin arvojen
selkeyttämisharjoituksissa, väitteisiin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta.
Opettajana sinun tulee välttää ilmaisemasta omia mielipiteitäsi, sillä oppilaat saattavat pitää
niitä ainoana oikeana.
Etsi lisää arvojen selkeyttämisharjoituksia sivuilta 47–52.
Pohdintaboksi 1. Menetelmät
Tutustuttuasi ja kokeiltuasi jotakin yllä olevista arvojen selkeyttämisharjoituksista,
mieti ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Mikä on tärkeää ottaa huomioon, kun suunnittelet arvojen selkeyttämisharjoituksia?
2. Mikä on sinulle tärkeää arvojen selkeyttämisharjoitusten ohjaajana?

Esitys näyttämöllä
Tämä harjoitus haastaa osallistujia tekemällä asenteista ja arvoista näkyviä turvallisessa ympäristössä. Erilaiset roolit sekä vuorovaikutus yleisön ja näyttelijöiden välillä ovat osoittautuneet
käyttökelpoisiksi sekä oppimisessa että oikeiden ja kuvitteellisten konfliktien ratkaisemisessa.
Tässä menetelmässä osallistujat harjoittelevat työskentelemään erilaisissa kriisitilanteissa rakentavalla tavalla. Samalla osallistujat myös joutuvat pohtimaan monia vaihtoehtoja.
Näyttämöharjoitus on arvokas menetelmä persoonallisuuden kehitykselle, koska sen avulla
työstetään tunteita ja arvoja. Se tarjoaa niiden ilmaisemiseen turvallisen tilan. Prosessi on
yhtä tärkeä kuin lopputulos.
Näyttämöharjoituksen kehitti Sao Paolon kaduilla katulasten kanssa työskennellyt brasilialainen ohjaaja Augusto Boal. Menetelmän tarkoituksena on saada arvot ja asenteet näkyvämmiksi ja siten helpommin lähestyttäviksi. Näyttämöharjoitus alkaa roolipelitilanteesta,
joka kehittyy kriisiksi.
Kun koko tilanne on näytelty, pidetään pieni tauko. Tauon jälkeen tapahtumasarja toistetaan.
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Seuraavaksi yleisö saa vuoron ja päättää, ketkä näyttelijät he haluavat korvata. Yleisön päätöksenteon apuna voidaan käyttää puheenjohtajaa tai muuta tehtävään valmistautunutta edustajaa. Kun uusista henkilöistä rooleista on päätetty, näytelmä jatkuu, mutta sen voi pysäyttää milloin tahansa vain huutamalla ”tauko!” tai ”lopeta!” tämän jälkeen uusi henkilö ottaa
jonkun näyttelijän paikan ja esittää toisenlaisen mahdollisen ratkaisun tarinan juoneen.
Näytelmää siis jatketaan tällä tavoin tarinan loppuun saakka, mutta näyttelijöiden tulee ottaa
huomioon muutokset aina uuden näyttelijän myötä. Näytelmän loputtua on vuorossa keskustelu näyttelijöiden ja yleisön välillä.
Sivulta 54 löydät ohjeet näytelmäharjoitukseen nimeltä “Puolusta kestävää kehitystä!”. Harjoitusta seuraa kaksi ongelmanratkaisutehtävää, jotka sopivat näyttämölle.

Roolipeli
Roolipeli antaa mahdollisuuden erotella oleellisen tiedon epäoleellisesta, ilmaista ja puolustaa
mielipiteitä, kuunnella toisia ja sietää eriäviä näkemyksiä. Roolipeli auttaa asettumaan jonkun
toisen asemaan, kuvittelemaan millainen heidän tilanteensa saattaa olla ja ymmärtämään vastapuolen näkökulmia sekä mielipiteitä. Harjoitus on suunniteltu edistämään ja kehittämään
persoonallisia arvoja. Oikean elämän tilanteiden näytteleminen tällä tavoin auttaa ottamaan
vastuuta siitä, mitä tapahtuu eri alueilla ja eri tilanteissa.
Roolipeli mahdollistaa osallistumisen moniin erilaisiin todellisen elämän tilanteisiin ja keskusteluihin ja pohtimaan mahdollisia toimintatapoja sekä ratkaisuja. Tämä menetelmä sopii
hyvin kestävän kehityksen teemoihin.
Anna roolipelin aluksi kuvaus ja taustatietoa tilanteesta, rooleista sekä pelin säännöistä. Halukkaille jaetaan roolit, joihin he tutustuvat. Oppilaat, jotka eivät osallistu roolipeliin, ovat
yleisönä ja he tekevät muistiinpanoja. Roolipelin jälkeen oppilaat keskustelevat yhdessä ja
arvioivat pelin kulkua ja sen seurauksia. Tämä harjoitus auttaa oppilaita kehittämään ongelmanratkaisutaitoja sekä toimintakykyä erilaisissa tilanteissa.
Ohjaajan täytyy varmistaa, että yleisönä olevat oppilaat eivät arvostele näyttelijöitä liikaa.
Roolipelin idea on, että siinä näyttelevä voi irtautua tavallisesta olemuksestaan ja esittää hyvää
tai pahaa tyyppiä ihan vapaasti. Näyttelijän ei tarvitse edes pitää hahmosta, jota hän esittää.
Kolme käyttökelpoista keinoa saada oppilaat osallistumaan:
– Aivoriihi (ongelmanratkaisuun liittyvä tekniikka, johon sisältyy osallistujien spontaani
ideointi), valitse kuudesta kahdeksaan roolia, joita oppilaat voivat esittää suunnitellun
käsikirjoituksen mukaisesti. Kun näiden roolien luonteenpiirteitä pohditaan, mietitään
samalla myös tiettyjä tilanteita näyttämöllä. Esimerkiksi: roolipelin aiheena on paikallisen kemiallisen tehtaan pakottaminen käyttämään paljon rahaa maaperän puhdistamiseen – tämän seurauksena voi olla, että tehtaassa työskentelevät voivat menettää työnsä.
Rooleissa voi myös olla henkilöitä, jotka edustavat paikallista palvelualaa, kauppiaita
yms., kunnan virkailijoita, joille tehtaan verotulot ovat tärkeitä ja tehtaan naapurissa asuvia paikallisia, joiden lähiympäristöön maaperän puhdistus tullee vaikuttamaan haitallisesti.
– Jokainen rooli on kuvailtava lyhyesti, mutta selkeästi.
– Valitse rooleille tapahtumapaikka ja -aika. Se voi olla esimerkiksi kaupunginvaltuuston
tapaaminen, jossa päätetään tuleeko tehtaan puhdistaa tonttinsa välittömästi. Yksinkertaisuus on tässä harjoituksessa avainasemassa, älä tee esityksestä liian monimutkaista.
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Valmistele oppilaita roolipeliä varten
Jos oppilaat tarvitsevat enemmän taustatietoa roolipeliä varten, tulee sitä antaa. Anna oppilasryhmille aikaa lukea ja keskustella aiheesta sekä rooleista. Esitystä varten sinä tai oppilaat
valitsevat ryhmästä näyttelijät. Ryhmän muut jäsenet voivat olla neuvonantajia, jotka antavat
näyttelijöille tukea ja neuvoja ja havainnoivat esitystä.
Toimivaksi osoittautunut tapa on, että yksi oppilaista toimii harjoituksen puheenjohtajana
joko täysin roolitta tai esimerkiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajana tai vastaavana.
Opettajan tehtävänä on esitellä roolipeli ja sen keskeinen ratkaistava ongelma, johon on
tarkoitus harjoituksessa keskittyä. Harjoituksen pituus riippuu tilanteesta, mutta aikaa kannattaa varata vähintään 2–4 tuntia jos mahdollista. Opettaja voi järjestää tarpeen mukaan ns.
”Time out” tuokion, jolloin roolien esittäjät saavat neuvoja ryhmänsä jäseniltä. Opettajana on
myös muistettava siirtyä syrjään ja antaa roolipelin toimia rauhassa.
Koko luokka mukaan
Opettaja tai joku oppilaista voi esitellä roolipelin käsikirjoituksen yleisölle. Esittely on tärkeää
siksi, että sekä esiintyjät kuin myös yleisö ovat selvillä siitä, mitä tehdään ja, mitä on odotettavissa. Esittelyn ei tarvitse olla kovin yksityiskohtainen eikä sen tule paljastaa liikaa esityksestä. Esittelijän on hyvä kertoa roolipelin taustalla olevasta ongelmasta, esityksen kestosta
ja siitä, että esityksen jälkeen on yhteinen keskustelu. Tätä esittelyä seuraa varsinainen tapahtuma näyttämöllä.
Jos haluat saada kaikki oppilaat osallistumaan lopuksi keskusteluun, tulee tästä ilmoittaa
etukäteen. Näin he tietävät varautua tekemään halutessaan muistiinpanoja esityksen aikana.
Yksi tapa aloittaa keskustelu on antaa roolien esittäjien kertoa, miltä rooli tuntui ja, mitkä
muut ratkaisut olisivat olleet mahdollisia. Tämä keskustelu laajennetaan koskemaan koko
yleisöä. Koko ryhmä pohtii, miten roolit olisi voinut näytellä toisin ja miksi.
Sivuilta 52 ja 54 löydät kaksi roolipeliä koskien öljynporausta ja kalastusta.

Tapaustutkimukset
Tapaustutkimukset rohkaisevat oppilaita analysoimaan ja keskustelemaan erityisistä tilanteista. Nämä harjoitukset edistävät oppilaiden kykyä muotoilla ja ilmaista monenlaisia väittämiä
ja todisteita.
Muutamat ominaisuudet ovat tyypillisiä tapaustutkimuksille, ne:
•
•
•

kuvailevat /jäljittelevät oikeaa tilannetta
liittyvät ongelmaan, joka tulisi ratkaista sekä tehdä päätös siihen liittyen
ovat yleensä kuvailtu päätöstentekijöiden näkökulmasta, jolloin oppilaille on
mahdollista omaksua kyseinen rooli.

Tapaustutkimuksen eroja muihin oppijakeskeisiin opetusmenetelmiin ovat ainakin:
•
•
•
•

Lähdemateriaalit sekä taustatiedot ovat aitoja, ja ne kuvaavat tilannetta, joka on
oikeasti tapahtunut.
Tapaus rakennetaan ns. kenttäaineistoille tai tarkkailemalla oikeaa tilannetta.
Lähteinä käytetään lisäksi esimerkiksi dokumentteja, haastatteluja, havainnointia,
artikkeleja, raportteja.
Tapausten sisältö vaihtelee ja usein siihen kuuluu päätöksentekotilanne.
Tapauksen käytön tulee olla pedagogisesti mielekäs - oppivatko oppilaat,
harjoittelivatko he sekä saivatko he odotetun elämyksen?

Tapaustutkimuksissa voidaan käyttää oppikirjoja tai mieluummin todellisia tilanteita.
Perinteisen oppitunnin sijaan tapahtuu ohjattua keskustelua ja opettaja valmistelee tarvittavan materiaalin. Oppilaat työskentelevät ryhmissä ja koko luokka keskustelee yhdessä ryhmien tuotoksista. Tapaustutkimukset voidaan valita eri syistä: esimerkiksi arvopohdinnat,
erilaisten toimintatapojen oppiminen, kommunikointitaitojen harjoittelu tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen perehtyminen voivat olla sopivia tavoitteita tämän menetelmän avulla
harjoiteltaviksi ja saavutettaviksi.
Kestävää kehitystä edistäviä opetuskäyttöön soveltuvia tapaustutkimuksia löytyy englanninkielisinä osoitteesta www. colby.edu/personal/t/thitieten/cases.html
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Ongelmalähtöinen oppiminen PBL
Ongelmalähtöinen oppiminen PBL (Problem Based Learning) on oppilaskeskeinen ohjattu
menetelmä. Perinteisimmillään sitä luonnehtii todellisen elämän oikeiden ongelmien ratkaiseminen ja ratkaisemisen harjoittelu. Oppilaat oppivat kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja sekä tietoja kyseisestä aiheesta. Ongelmanratkaisuun perustuvassa oppimisessa
oppilaat oppivat oppimaan oppimisen taitoja eli itse etsimään tietoa sekä ratkaisemaan ongelmia.
Ongelmalähtöistä oppimista voidaan kuvata seuraavasti:
1. Oppilaille esitellään ongelma joko tapauksena, tutkimusartikkelina tai videon muodossa. Ryhmissä oppilaat käsittelevät ideoitaan sekä aiempia tietojaan ongelmaan liittyen, sekä yrittävät määritellä ongelman luonteen.
2. Keskusteluissaan oppilaat esittävät kysymyksiä, joita kutsutaan “oppimiskysymyksiksi”. Nämä kysymykset syntyvät sellaisista ongelmaan liittyvistä kohdista, joita he
eivät ymmärrä. Nämä oppimiskysymykset kirjataan muistiin ryhmissä. Oppilaita
rohkaistaan määrittelemään asioita, joita he ymmärtävät, ja erityisesti vielä määrittelemään tarkasti asioita, joita he eivät ymmärrä.
3. Oppilaat asettavat oppimiskysymykset tärkeysjärjestykseen. He päättävät, mitkä
kysymykset käsitellään koko ryhmän toimesta ja, mitkä kysymykset voivat jäädä
selvitettäväksi vain yksittäisille henkilöille siten, että ne myöhemmin opetetaan koko
ryhmälle. Oppilaat sekä heidän ohjaajansa myös keskustelevat siitä, mitä tarvitaan,
kun oppimiskysymyksiin etsitään vastauksia ja, mistä näitä tarvittavia materiaaleja
tms. saadaan.
4. Kun oppilaat tapaavat jälleen, he jakavat muiden kanssa aiemmat oppimiskysymyksensä lisäten niihin uutta tietoaan ongelman ratkaisemiseksi. Oppilaita myös
rohkaistaan vetämään yhteen tietämystään sekä liittämään uutta tietoa vanhaan. He
jatkavat uusien oppimiskysymysten määrittelyä käydessään jälleen ongelmaa läpi. Oppilaat huomaavat pian, että oppiminen on jatkuva ja loppumaton prosessi.

Väittelyitä, keskusteluja ja ongelmien ratkaisuja
Ryhmäkeskustelu on yhteistyötä, jossa keskusteluun osallistuvat jäsenet selkeyttävät käsityksiään ja pohtivat ongelmiin ratkaisuja.
Keskustelufoorumissa oppilaat kehittävät taitojaan muotoilla ja ilmaista ajatuksiaan ja kuunnella toisia sekä ymmärtää ja hyväksyä eriäviä mielipiteitä. Keskusteluissa oppilaat tuovat
esille erilaisten näkökulmien runsauden samalla, kun yrittävät löytää ratkaisuja ongelmaan
tai vastauksia oleellisiin kysymyksiin. Käsitysten, tietojen ja kokemusten arviointi ja ratkaisumahdollisuuksien etsiminen ovat myös keskusteluille tyypillisiä piirteitä. Oppilaat huomaavat, miten mielipiteet ryhmässä saattavat muuttua samalla, kun omatkin näkemykset tarkentuvat.
Esimerkkejä erilaisista keskustelutyypeistä:
Väittely – Oppilaat esittelevät kaksi erilaista mielipidettä tai vastakkaista näkökantaa ja joutuvat väittelyyn. Esimerkiksi väite: ”energiantuotannon kannalta olisi tärkeää rakentaa ydinvoimaa”. Oppilaat jakautuvat kahteen eri ryhmään, jotka ovat erimieltä keskenään. Molempien ryhmien tehtävänä on esitellä omat perustelunsa näkökannalleen. Ryhmät yrittävät esittää
tukevia argumentteja mielipiteilleen sekä vakuuttaa toiset näistä mielipiteistä. Väittelyä jatketaan, kunnes molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on löytynyt – tai väittelyyn varattu aika
loppuu.
Paneelikeskustelu – Paneeliin valitaan keskustelijoiksi 3–5 oppilasta. Heidän tehtävänsä on
esittää omat mielipiteensä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja perustella ne. Noin 15–20 minuu-tin jälkeen keskustelun puheenjohtaja kutsuu osallistumaan keskusteluun myös muut pa42

neelia seuranneet oppilaat. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja kokoaa keskustelun kulusta
yhteenvedon.
Pyramidikeskustelu – Opettaja antaa oppilaille tehtävän, jossa tehdään valintoja: esimerkiksi
oppilaiden tulee valita annetuista vaihtoehdoista kolme tapaa, joilla voitaisiin vähentää koulun energiankulutusta. Sen jälkeen oppilaat keskustelevat valinnoistaan pareittain sekä valitsevat keskustelemalla yhteiset vaihtoehdot. He jatkavat keskustelua neljän hengen ryhmissä
ja yrittävät löytää yhteiset vaihtoehdot ja myöhemmin jatkavat jälleen isommissa ryhmissä.
Lopulta koko luokka sopii yhdessä yhteiset vaihtoehdot. Tämän jälkeen alkuperäiset parit
keskustelevat jälleen keskenään koko luokan yhteisestä päätöksestä sekä kyseiseen lopputulokseen johtaneesta prosessista.
Yleisistunto – Tätä käytetään suurissa oppilasryhmissä (oppilaita 10–30 tai enemmän).
Keskustelun aihe tiedetään jo etukäteen. Puheenjohtaja aloittaa keskustelun kysymyksellä ja
pyytää jonkun keskusteluun osallistujista vastaamaan siihen. Puheenjohtaja helpottaa esitettyjen mielipiteiden vaihtoa, rajaa keskustelulle tietyn ajan, kokoaa erilaiset näkökulmat sekä
tiivistää lopuksi keskustelun.
Demokratia ja asiantuntijoiden osallistuminen ovat oleellisia kestävää kehitystä ajatellen.
Ratkaisujen etsiminen keskustelemalla on näin ollen välttämätöntä. Tämä tarkoittaa, että oppilaiden keskustelu- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittaminen on erittäin tärkeää.

Vihjeitä keskustelujen onnistumiseksi
Esitiedot: Vaikka oppilailla olisi vain vähän taustatietoa käsiteltävästä aiheesta, voi keskustelu
olla hyvä tapa aloittaa. Keskustelun kautta saat selville millaisia näkemyksiä ja mielipiteitä oppilaillasi on aiheeseen liittyen. Käsitys oppilaidesi esitiedoista ja lähtökohdista on hyödyksi,
jotta tietäisit miten suuntaisit opetuksesi.
Motivointi: Oppilaiden mielenkiinto käsiteltävänä olevaan aiheeseen on tärkeää herättää esimerkiksi esittelemällä se elävästi ja kiinnostavasti. Jos oppilaat tuntevat sitoutuvansa ja motivoituvansa, he ovat valmiimpia etsimään lisää tietoa, joka tukee heidän omia mielipiteitään
tai edistää asian syvällisempää ymmärtämistä. Motivaatiota lisää myös se, että oppilaita rohkaistaan esittämään oppimansa luovalla tavalla.
Oppijan orientaatio: Toinen peruste osallistuttaa oppilaita keskusteluun on se, että keskustelu
parantaa oppilaiden omaa ymmärrystä ja ilmaisutaitoja sekä kykyä kuunnella toisten mielipiteitä.
Arviointi: Keskustelu on keino avoimesti arvioida oppilaiden ymmärrystä aiheesta. Kuka osallistui keskusteluun? Mitä osallistuneet oppilaat sanoivat? Osoittivatko esitetyt kommentit
aiheen ymmärrystä? Mikä osuus tulee kerrata tai esittää eri tavoin niin, että varmistat oppilaiden ymmärtävän ja pystyvän käyttämään oppimaansa oikein ja helposti?
Jos olet käyttänyt keskustelua aloittaessasi uuden aiheen käsittelyä, voit pyytää oppilaita
listaamaan joitain aiheita, joista he tuntevat tarvitsevansa lisää tietoa pystyäkseen tekemään
perusteltuja valintoja. Tällöin voit suunnitella oppitunnit ja tehtävät siten, että ne vastaavat
oppilaiden toiveita.
Kaksi tai kolme oppilasta voi vetää yhteen keskustelun erilaiset näkökohdat. Tällöin ideana
on, että voit huomioida oppilaita, jotka ovat ilmaisseet erilaisia näkemyksiä aiheesta keskustelun aikana!
Sivulta 54 löydät väittelyjen kuvauksen. Sivuille 56–57 on koottu erilaisia ongelmia, joita voidaan ratkaista keskustelujen ja väittelyiden avulla. Yritä kuitenkin löytää esimerkkejä todellisista arkielämän aiheista, sillä ne ovat mielekkäitä ja haasteellisia tehtäviä!
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Tarinointi
Tarinointi metodina on alun perin kotoisin Skotlannista ja sen tavoitteena on tukea oppimista
reflektoinnin, luovuuden sekä ongelmanratkaisun avulla. Oppilaat voivat toimia yksittäin ja
ryhmissä. Taustalla on ajatus siitä, että merkityksellisen oppimisen tulee olla unohtumatonta.
Tarinointia voi pitää yhtenä roolipelin muotona.
Lyhyesti kuvailtuna tarinoinnin voi tiivistää näin:
•
•
•
•
•

Tarinassa jännitys lisääntyy, tapahtuu jotain erityistä, ja siinä esitetty kriisi tai
konflikti ratkaistaan
Oppilaat voivat samaistua tarinan hahmoihin
Tarina sijoittuu johonkin aikaan ja paikkaan
Avainkysymykset sisältyvät tarinaan: opettaja esittää kysymyksiä, joiden avulla
oppilaat kehittävät tarinaa eteenpäin
Ongelmat ja haasteet esitetään oikeassa kontekstissaan.

Voit lukea enemmän skotlantilaisesta tarinointimenetelmästä verkkosivulta:
http://www.storyline.org/about/index.html
Opettajan tai opettajaryhmän vastuulla on luoda tarinalle puitteet ja selkeät kehykset sekä
suunnitella, mitkä opetussuunnitelman tai kurssisuunnitelman aiheet sisällytetään tarinaan.
On tärkeää, että suunnittelutyölle varataan riittävästi aikaa ja kaikki ryhmän opettajat osallistuvat siihen. Opettajat rakentavat näin puitteet, jotka oppilaat sitten täydentävät sisällöllä.
Kun oppilaat ovat luoneet hahmot sekä ympäristön, opettaja esittää heille ongelman ratkaistavaksi.
Hahmot
Tarinapolussa oppilaat keksivät itse omat hahmonsa, kuvitellut persoonat, joille annetaan ulkomuoto, ominaisuuksia, asusteet sekä sopiva ympäristö. Hahmot voivat olla perheenjäseniä,
maanviljelijöitä tai muita hahmoja, jotka elävät tarinan ympäristössä ja ajassa.
Kiinnostava alku
On tärkeää varmistaa, että oppilaat tuntevat olevansa mukana tarinointiprosessissa alusta asti.
Hyödyllisiä tapoja alkuvaiheen kiinnostuksen herättämiseen ovat esimerkiksi kuvitteellinen
kirje, jossa oppilaita pyydetään auttamaan ryhmää ornitologeja, jotka ovat tulossa vierailemaan oppilaiden kotiseudulla. Sujuvan aloituksen saa aikaan vetoomuksella, jossa etsitään ihmisiä auttamaan Itämeren alueella tehtävän tutkimuksen toteuttamisessa. Kun oppilaat ovat
sitoutuneet aiheeseen, tarinointi alkaa luontevasti.
Oppilaiden sitoutumista voidaan vahvistaa avoimien kysymysten avulla – siis sellaisten kysymysten avulla, joihin ei voi vastata ”kyllä” tai ”ei”. Avoimet kysymykset ovat hyödyllisiä myös
arvioitaessa oppilaiden ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Esimerkkejä avoimista kysymyksistä:
Mitä tiedämme Itämerestä?
Mitä sinun mielestäsi on kestävä kehitys?
Millä tavoin mielestäsi me voisimme vähentää energian kulutusta?
Anna oppilaiden keskustella pienissä ryhmissä ja kirjoittaa muistiin vastauksiaan. Kaikki vastaukset ovat sallittuja, eivätkä muut oppilaat tai opettaja saa kritisoida niitä.
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Kolmas tapa tukea sitoutumista tähän menetelmään on käyttää avainkysymyksiä. Avainkysymykset liittyvät suoraan tarinoinnin suunnitteluun, esimerkkejä ovat:
– Millaisen taustan omaavia ihmisiä tarvitaan mielestäsi osallistumaan
tutkimusalukselle?
– Millaisten ihmisten arvelet asuneen aiemmin tämän rannikon tuntumassa?
Jokaista kannustetaan vastaamaan kysymyksiin eikä mikään vastaus ole oikea tai väärä.
Avainkysymykset ohjaavat enemmän oppimiseen kuin kontrolloivat oppimista. Opettajalle
tulisi olla alusta asti selvää, millaisiin opetussuunnitelman aihealueisiin on tarkoitus keskittyä tai johdatella tarinoinnin avulla. Opettajan tuleekin miettiä avainkysymyksiä etukäteen
ohjatakseen oppilaiden tarinointia haluttuihin aiheisiin.
Neljännestä luvusta sivulta 65 löytyy lyhyt esimerkki energian säästämistä koskevasta tarinoinnista.
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LUKU 4. KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA
Tähän käsikirjamme osioon olemme koonneet kokeneiden opettajien testaamia ja käyttämiä esimerkkejä kestävän kehityksen edistämiseen soveltuvista opetusmenetelmistä.
Jokaisen esimerkin lopussa on tehtävän laatineen henkilön ja koulun nimi. Jotkut esimerkit
ovat kokonaan opettajien omiin ideoihin perustuvia kokonaisuuksia. Toisiin esimerkkeihin ei ole löydetty alkuperäistä lähdettä. Monet menetelmät ja käytännöt ovat laajalti levinneitä ja muuntuvat käyttäjänsä mukana ja elävät hyvin monenlaisina sovellutuksina. Nimet
ja koulut esimerkkien alla osoittavat ennen kaikkea sitä, että työtavat ovat todella peräisin
oikeilta oppitunneilta ja ovat käytännössä testattuja ja kestävää kehitystä edistäviä.

Opettaminen ja
oppiminen on
integroitua ja
perustuu
tavoitteille, jotka on
määritelty
opetussuunnitelmassa
(vaikka
opetussuunnitelmat
usein
rakentuvatkin
oppiainejakoon).

Tutustu esimerkkeihin, käytä niitä ja muokkaa niitä itsellesi, kursseillesi ja opetusohjelmaasi
sopiviksi sekä tietenkin myös sopiviksi nuorille oppilaillesi. Emme ole osoittaneet harjoituksille mitään tiettyä ikäryhmää tai aihetta, jossa harjoituksia tulisi käyttää. Osaavat opettajat
löytävät kyllä harjoituksille sopivat aiheet ja tilanteet. Opettajana on tärkeää käyttää aikaa
harjoituksen valitsemiseen ja sen muokkaamiseen sekä oppilaillesi että koulusi oppimisympäristöön sopivaksi. Ota huomioon, että esimerkit ovat tarkoitettu inspiroimaan ja rohkaisemaan opettajia kokeilemaan kestävää kehitystä edistävien opetussisältöjen ja - menetelmien käyttöä opetuksessaan. Kannustamme myös opettajia kehittämään omia harjoituksia
ja jakamaan niitä muiden kanssa.
Ota kestävää kehitystä edistävän oppimisen haaste vastaan koulussasi ja ryhdy käyttämään
edellisissä luvuissa esiteltyjä harjoituksia, esimerkiksi tiekarttaa ja tarinointia.

Lähtökohtien selvittäminen
Alla esiteltävä esimerkki on peräisin noin 80 oppilaan koulusta Ruotsissa, jossa haluttiin
selvittää, millaisia 15-vuotiaiden käsitykset ja tiedot ovat luonnosta, ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Opetuksen aloituksena voi olla tällainen opettajan laatima tiettyyn
aihepiiriin liittyvä kyselylomake, johon oppilaat vastaavat. Kyselyssä voidaan käyttää arvojen
selkeyttämiseen liittyviä tehtäviä sekä tavanomaisempia kysymyksiä. Tehtävän tarkoituksena on saada käsitys oppilaiden ennakkokäsityksistä ja auttaa opettajaa opetuksensa suunnittelussa. Samoja kysymyksiä voidaan käyttää myös opetuksen arvioinnissa ja selvitettäessä,
ovatko oppijoiden käsitykset ja mielipiteet muuttuneet.
Seuraavassa joitakin tuloksia kyselystä. Prosenttiosuudet väitteiden yhteydessä osoittavat,
kuinka suuri osuus vastaajista oli väittämän kanssa samaa mieltä.
1.

Tiedän, mistä kestävässä kehityksessä on kysymys – 69 %
En ole varma, mistä kestävässä kehityksessä on kysymys – 24%
Ei vastausta – 7 %

2.

Tiedän seuraavien käsitteiden merkityksen:
Ekosysteemi – 64 %
Rehevöityminen – 45 %
Agenda 21 – 12 %
Biodiversiteetti – 19 %
Ekologinen jalanjälki – 17 %

3. Mielestäni luontoa ja ympäristöä koskevat kysymykset ovat tärkeitä
Täysin samaa mieltä
32 %

Täysin eri mieltä
36 %

15 %

13 %

4. Haluan edistää luonnon, ympäristön ja sosiaalista hyvinvointia.
Täysin samaa mieltä
21 %
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Täysin eri mieltä
35 %

25 %

17 %

5. Pidän ulkona luonnossa olemisesta.
Täysin samaa mieltä
44 %

Täysin eri mieltä
35 %

7%

11 %

6. Voimme yhdessä muuttaa paljon.
Täysin samaa mieltä
36 %

Täysin eri mieltä
40 %

12 %

8%

7. Saan koulusta tietoja ja motivaatiota toimia kestävää kehitystä edistävästi.
Täysin samaa mieltä
18 %

Täysin eri mieltä
38 %

23 %

15 %

8. Koulun on tärkeää edistää tietämystä ja motivaatiota toimia kestävää kehitystä edistävästi.
Täysin samaa mieltä
35 %

Täysin eri mieltä
44 %

6%

5%

Neljä näkemystä tulevaisuudesta
Tämä on esimerkki arvojen selkeyttämisestä, jossa työskennellään tulevaisuuden visioiden
kanssa. Tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, ymmärrystä tulevaisuudesta sekä kykyä ottaa kantaa asioihin ja mielipiteisiin sekä keskustella demokraattisella tavalla. Tämä voi myös
palvella johdatuksena esimerkiksi kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn ja niiden parempaan ymmärrykseen.
Ainoa asia, mitä voimme sanoa tulevaisuudesta on se, että todennäköisesti se ei ole sellainen
kuin kuvittelemme….Voimme kuitenkin löytää tulevaisuuteen tähtäävän positiivisen ja toivottavan suunnan. Tässä harjoituksessa kokeilemme tulevaisuuteen liittyviä ideoita ja ajatuksia.
Ajattele, että olet seuraavaa sukupolvea. Alla löydät neljä erilaista näkemystä tulevaisuudesta.
Lue ne aivan kuin ne olisivat kuvaus todellisuudesta, ja joku vuosina 2060–2070 elävä ihminen olisi ne kirjoittanut. Lue huolellisesti itseksesi nämä neljä erilaista tulevaisuudennäkymää
ja mieti niitä hetki. Päätä sitten, kuinka epätodennäköisiä tai todennäköisiä ne ovat. Ympyröi
asteikolta se kohta, joka kuvaa parhaiten ajatuksiasi. Kun olet lukenut ja merkinnyt kaikista
neljästä näkemyksestä niiden todennäköisyyden, alleviivaa vielä mielestäsi todennäköisin
vaihtoehto vuonna 2060. Tämän jälkeen mieti, mikä näistä neljästä vaihtoehdosta olisi mielestäsi kaikkein mieluisin, ja merkitse se rastilla.
1. Uhat oli yliarvioitu...
Pelätty ilmastonmuutos vuosituhannen alussa ei tapahtunutkaan. Uuden teknologian avulla
kivihiilellä tuotetun energian hiilidioksidipäästöt liuotetaan meriveteen. Päästöt eivät lisääntyneet yhtä paljon kuin 1900-luvun lopulla. Nykyään suuret määrät vetykaasua tuotetaan aurinkoenergian avulla ja se varastoidaan polttoainekennoihin. Automme kulkevat nyt vedyn
avulla. Fuusioenergia on uusin energian tuottamisen muoto. Vetyatomit otetaan merivedestä
ja pakotetaan yhtymään heliumatomeiksi. Täten saadaan suuri määrä energiaa tuotettua ja
sitä riittää tarpeeksi kaikille maailmassa.
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Epätodennäköistä					
Todennäköistä
1		
2		
3		
4		
5
6
Ei mieleinen vaihtoehto			
Todella mieleinen vaihtoehto
1		
2		
3		
4		
5
6
2. Mikä tapahtui, tapahtui joka tapauksessa...
Viime vuosisadan lopussa tiedemiehet varoittivat merkittävästä ilmastonmuutoksesta, jos ei
fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä vähennettäisi. Kuitenkin tämän jälkeen hiilen
ja öljyn käyttö on ennemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt. Kaikki maailman valtiot toimivat vain oman etunsa hyväksi. Teollista toimintaa pyöritettiin lyhyen tähtäimen taloudellisen
edun tavoittelemiseksi. Ilmastonmuutos olikin vielä dramaattisempi kuin kukaan osasi ennustaa. Monilla alueilla kärsittiin vakavasta kuivuudesta, toisaalla esiintyi taas äärimmäistä
tulvimista. Lisäksi voimakkaat hurrikaanit ja myrskyt riepottelivat alueita, joilla ei niihin
osattu varautua. Ruuantuotantoalueet vaurioituivat ja suuret nälkäongelmat ovat nyt todellisuutta alueilla, jotka olivat aiemmin hyvin toimeentulevia. Globaalitalous on nyt vakavissa
ongelmissa. Monet yritykset ja osakeyhtiöt ovat konkurssissa.
Epätodennäköistä					
Todennäköistä
1		
2		
3		
4		
5
6
Ei mielekäs vaihtoehto				
Todella mielekäs vaihtoehto
1		
2		
3		
4		
5
6
3. EU ja muut länsivaltiot todennäköisesti hyötyvät...
Kuivuusongelmat, tulvat sekä voimakkaat myrskyt ovat saaneet aikaan valtavia vahinkoja monissa valtioissa. Kuivuusongelmat johtavat suuriin määriin ilmastopakolaisia. Tämän vuoksi
kansainvälinen solidaarisuus on kovilla. Maailman talous on kriisissä. Länsimaat ovat selvinneet melko hyvin muutoksista. Joiltain osin ilmastonmuutos on ollut jopa edullinen meille muutaman asteen lämpötilannousu tarkoittaa, että voimme tuottaa entistä enemmän ruokaa.
Ruoantuotantomme on myös monipuolistunut.
Epätodennäköistä					
Todennäköistä
1		
2		
3		
4		
5
6
Ei mielekäs vaihtoehto				
Todella mielekäs vaihtoehto
1		
2		
3		
4		
5
6
4. Helppoa, todella helppoa...
Kaikki ennusteet suuronnettomuuksista paljastuivatkin vääriksi. Hiilidioksidipäästöt
vähenivätkin enemmän kuin kansainväliset sopimukset ja hallitukset olivat asettaneet rajaksi.
Teollisuus sekä kauppa hyväksyivät yleisesti sen, että kestävä kehitys voisi olla hyvä kilpailuvaltti. “Energiantuotanto älykkään teknologian avulla” vähensi energiankulutusta nopeasti. Aurinkoenergian käytön ja varastoinnin tekniikkaa ja taloudellisuutta on parannettu
ja nykyään se on hallitseva energiantuotantotapa tuulivoiman lisäksi. Fossiiliset polttoaineet
ovat nyt vain raaka-ainetta joidenkin muovien valmistuksessa. Kyseisiä muovilaatuja ei ole
vielä korvattu uusilla polymeerisilla aineilla, jotka on tuotettu eloperäisistä materiaaleista.
Nykyään on tärkeää, että kulutustuotteet valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista ja myös
kulutus on vähentynyt huomattavasti siitä, mitä se oli vielä 2000-luvun alussa.
Epätodennäköistä						
Todennäköistä
1		
2		
3		
4		
5
6
Ei mielekäs vaihtoehto				
Todella mielekäs vaihtoehto
1		
2		
3		
4		
5
6
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Neljän nurkan harjoitus
Nyt on sopiva hetki toteuttaa aiemmin esitelty neljän nurkan harjoitus. Valitse nurkka, joka
edustaa mielipidettäsi siitä, mikä edellä olleista vaihtoehdoista on mielestäsi todennäköisin.
Keskustelkaa kulmassanne siitä, miksi valitsitte juuri tämän nurkan. Innostakaa toisianne
pohtimaan. Kuunnelkaa toisianne. Yrittäkää ryhmässä vielä selkiyttää tätä tulevaisuuden visiota – keskustelkaa siitä, mitä näkemyksiä tästä visiosta puuttuu.
Muotoilkaa kaksi tai kolme toteutettavaa toimenpidettä, joiden avulla tämä valitsemanne
todennäköisin tulevaisuuden visio tapahtuu. Keskustelua voidaan laajentaa suurempaan ryhmään ja pyytää oppilaita vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Antoiko tämä harjoitus minulle
jotain oivalluksia ja uusia näkökantoja ja, jos antoi, niin mitä? Millaisia? Tarvitsemmeko enemmän tietoa aiheesta? Mistä voimme saada niitä? Mitä meidän tulisi tehdä asian eteen?
Peter Wiborn, Ruotsi

Vihreä tai punainen, näytä mielipiteesi!
Tämä harjoitus on provokatiivisempi versio arvojen selkeyttämisestä ja se sisältää ongelmanratkaisua ryhmissä vain kahden eri vaihtoehdon turvin. Pedagogisesti tärkeimpiä ovat keskustelut ennen ja jälkeen “äänestämisen”. Huolehdi, että keskusteluille on varattu riittävästi aikaa.
Äänestys on käyttökelpoinen menetelmä keskeyttää keskusteluita ja väittelyitä.
Esimerkki:
Mikä on mahdollista kalankasvatukselle ja -jalostukselle tulevaisuudessa? Hanki punaiset
ja vihreät äänestyspaperit jokaiselle osallistujalle ja käytä niitä tähän avoimeen ja näkyvään
äänestykseen. Jos osallistuja on väitteen kanssa samaa mieltä, hän nostaa näkyville vihreän
paperin, jos taas eri mieltä, hän näyttää punaista paperia.
Samaa mieltä= VIHREÄ

Eri mieltä= PUNAINEN

Esimerkkiväitteitä, jotka liittyvät Itämeren turskakantaan:
1. Onko mahdollista pyytää ja käsitellä turskaa rationaalisemmin?
2. Onko mahdollista saada takaisin elinvoimainen turskapopulaatio?
3. Onko mahdollista muuttaa turskan pyydystysmenetelmiä?
4. Onko mahdollista muuttaa kulttuurisia kulutustottumuksia?
Tällaisen äänestyksen tulos on selkeä, mutta se ei kerro mitään tavoista, joilla voisi päästä
parempaan lopputulokseen äänestyksen kohteena olevassa asiassa.
Olga Glushkova, I. Kant Kaliningradin valtionyliopisto, Venäjä.
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Joukko kasvatusalan tuntijoita kokoontui Siguldaan Latviassa suunnittelemaan Education for
Change –projektia. Tässä kokouksessa tohtori Iann Lundegård Tukholman yliopiston kasvatustieteen laitokselta järjesti työpajan. Sen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä yhtäältä yksinkertaiselta ja toisaalta monimutkaiselta vaikuttavasta kestävän kehityksen kasvatuksen sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan.
Iann käytti työpajatyöskentelyn virittämisessä apunaan arvopohdintoja esittäen seuraavia
kysymyksiä:
• Mitä kestävän kehityksen kasvatuksella oikein tarkoitetaan? Mitä oppiminen ja tieto ovat tässä kontekstissa? Kuinka ryhmät tarkastelevat näiden kysymysten yhteyksiä
prosessin ja sisältöjen välillä?
Keskustelun aluksi muotoiltiin seitsemän väittämää, joihin jokaisen on otettava kantaa. (Tässä
Iann käytti aktiivisia arvoja menetelmänä, josta voit lukea lisää sivulta 35).
Ensimmäinen väittämä on….
Elämätavan muuttaminen on tärkeämpää kuin tekniset ratkaisut kestävän kehityksen edistämisessä.
Olen täysin samaa mieltä

Olen täysin eri mieltä.

Oletko samaa mieltä? Et ollenkaan tai ehkä vain vähän? Iann pyysi osallistuja siirtymään
mielipidettään osoittavaan kohtaan lattialla, johon oli piirretty liidulla suora viiva (ks. yksityiskohtia sivulta 36).
Iann jatkaa:
Nykyään käydään jatkuvaa keskustelua ympäristökasvatuksesta ja elämäntapojen muuttamisesta. Nähdäkseni ne voidaan erotella kahdeksi kysymykseksi:
1. Voimmeko vaikuttaa ihmisten elämätapoihin kasvatuksen keinoin?
2. Pitäisikö meidän vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin kasvatuksen keinoin?
Kysymys kuuluu: tekevätkö ihmiset rationaalisia päätöksiä pysyvien arvojen varassa? Jos näin
on, vaikuttaako tieto valintoihimme? Luonnollisesti uskon, että kasvatus on tärkeää, vaikka
arkipäivän valinnoissa sillä ei ehkä olekaan kovin keskeistä asemaa. Uskon kuitenkin, että
kasvatus on tärkeää siinä mielessä, että opiskelija ja oppilas tuntevat olevansa osa päätöksenteon prosessia. On sanottu, että demokratia on jotakin sellaista, joka jokaisen sukupolven on vuorollaan itse keksittävä. Kestävän kehityksen kasvatus koskee pitkälti kasvatusta,
joka herättelee opiskelijoiden tietoisuutta ja tunnetta siitä, että heillä on voimaa osallistua
demokraattisiin prosesseihin. Näin ollen tässä yhteydessä uskon, että kestävän kehityksen
kasvatus on ehdottomasti oleellista.
Toinen kysymys liittyy ajoittain kuumenevaan keskusteluun kestävän kehityksen opetuksen
standardeista ja laadullisesta sisällöstä:
• Baltic 21 –ohjelman ns. Haagan deklaraatiossa (Baltic 21 Series No 02/2002) kuvaillaan, mitä kestävän kehityksen kasvatusta koskeva tieto luonnehtii: ”Kestävä kehitys on…perustavaa laatua oleva osa vahvaa demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta.
Todellinen demokratia perustuu ihmisten väliselle kunnioitukselle, puhumiselle, tiedon vaihtamiselle, kokemuksista keskustelemiselle, toisten kuuntelemiselle ja mielipiteiden vertailemiselle ennen valintoja ja päätöstentekoa.”
Tässä korostetaan, että erilaisia näkemyksiä edustavat ihmiset esittävät kysymyksiä. Kestävän
kehityksen opettaminen on pääasiassa opettamista kohtaamaan erilaisia kysymyksiä. Näkemykseni mukaan meille opettajille on tärkeää miettiä, miten me haluamme oppilaittemme
hankkivan sellaista tietoa, jota itse haluamme priorisoida. On mahdollisesti tärkeämpää keskustella kysymyksistä ja arvioida vastuksia kriittisesti kuin olla sellaisen opetuksen kohteena,
jossa opetetaan miten asiat ovat tai miten niiden pitäisi olla.
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Seuraava väite on: luonnontieteiden opettajalla olisi oltava kattava vastuu kestävän kehityksen kasvatuksesta.
Tässä päämääränä on osoittaa näkökulmaa, josta käsin kysymystä kestävästä kehityksestä olisi tarkasteltava. Jos muistan oikein, melko suuri osa Siguldan ryhmästä ajatteli, että jonkinlainen tietämys luonnontieteistä on tarpeellinen ennakkovaatimus. Useat ihmiset ovat nykyään
sitä mieltä, että antamalla ekologien hallita tulevaisuutta koskevia tulkintoja siitä mikä on
tärkeää, saadaan aikaa liian yksipuolinen käsitys tulevasta. Oikeastaan tämä on kysymys, jota
usein pyydämme kestävän kehityksen kursseja suorittavia opiskelijoita pohtimaan. Suurin
osa opiskelijoista on tavallisesti päinvastaista mieltä, eli heidän mielestään luonnontieteilijöiden ei pitäisi hallita tai omia tätä aihetta. Siksi olen hyvilläni siitä, että opettajat ovat alkaneet
laajentaa kestävän kehityksen kasvatuksen vastuuta kaikkien oppiaineiden opettajille.
Seuraava väitteeni on: Ulkona tapahtuva opetus on tarpeellinen ja tärkeä osa kestävän kehityksen kasvatusta.
Tässä projektissa on ilmeistä, että useat ovat samaa mieltä siitä, että ulkona tapahtuva opetus
on hyvä tapa lisätä ympäristötietoisuutta. Olen itse aktiivisesti työskennellyt ulko-opetuksen
parissa eri yhteyksissä jo pitkään. Kun opettajat haluavat oppilaiden kehittävän luontosuhdettaan, joka myöhemmin voi muodostaa perustan halulle suojella luontoa eri tavoilla, uskon
että kasvatuksen merkitys on suorastaan ylittämätön. Kuitenkin työskenneltyäni lyhyen ajan
Pakistanissa ympäristökasvatuksen parissa, ymmärsin, että tarvitsemme myös muita lähestymistapoja. Jos haluamme sitouttaa mahdollisimman useita maapallon asukkaita kestävän
kehityksen periaatteisiin, on otettava huomioon myös muita arvoja kuin luonto. Useissa osissa maailmaa tällaisia arvoja tarjoaa uskonto. Ajattelemisen arvoista on miettiä kasvattajana,
kuinka luontoa voisi käyttää ikään kuin alustana, johon pitkällä aikavälillä sisällytetään myös
demokratiaa ja toimintavalmiuksien kehittämistä.
Seuraavassa väittämässä ehdotetaan, että inhimillinen arvokkuus voisi olla ala, joka synnyttää arvoja: Aids voisi olla aihe kestävän kehityksen kasvatuksen projektissa koulussa.
Kuten olen jo maininnut, ei ole täysin selvää, että kestävän kehityksen kasvatus voisi pohjautua
ekologiseen sisältöön, ja että taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen perspektiivi olisi lisättävä
siihen, jotta voidaan tuottaa monipuolinen kokonaiskuva. Sitä vastoin joskus voisi olla tärkeämpää ja mielekkäämpää aloittaa sosiaalisista kysymyksistä. Kestävän kehityksen kasvatus on
pohjimmiltaan työkalu, joka mahdollistaa oppilaiden kasvamisen demokraattisen yhteiskunnan kansalaistaitoisiksi jäseniksi. Paras tapa selvittää asiaa on tietysti kysyä asianosaisilta. Olen
valinnut kysymyksen aidsista esimerkiksi, koska tämä sairaus on todellinen ongelma useassa
osassa maailmaa. Haluaisin mennä jopa niin pitkälle, että väitän että jos nämä maat haluavat
ikinä tulla kestäviksi, ratkaisu aidsin aiheuttamiin ongelmiin on löydettävä nopeasti.
Lopuksi toteutimme työpajassa kolmen nurkan harjoituksen, joka sujui seuraavasti…
Kuvittele, että olet opettajana 15-vuotiaiden luokassa. Olet suunnitellut Itämerta koskevan tapauksen ja odotat, että oppilaat työskentelevät pienryhmissä. Tehtävänä on etsiä paras toimintastrategia,
joka liittyy Itämereen tulevaisuudessa. Kaikki ryhmät työskentelivät ahkerasti tehtävän kimpussa
parin oppitunnin ajan. Suurin osa ryhmistä päätyi ehdottamaan Itämeren puhdistamisesta ja rantojen suojelua. Yksi ryhmistä kuitenkin keksi aika epätavallisen idean. Heidän ehdotuksensa oli
hävittää Itämeren turskakanta kokonaan ja kasvattaa tilalle toisentyyppisiä kalalajeja, kuten lohta.
Mitä sinä haluaisit tehdä?
• Jakaa heille tietoa
• Kiittää heitä hyvästä työstä
• Ehdottaa avointa keskustelua muiden ryhmien kanssa
• Tarjota avointa nurkkaa ja muita ratkaisuja
Kuten edellä kuvattiin, harjoituksessa on varattuna yksi nurkka jokaista mielipidettä varten.
Osallistujat valitsevat, mitä näkemystä he eniten kannattavat ja menevät seisomaan tuohon
nimenomaiseen nurkkaan luokassa.
Iann jatkaa jälleen: Syy, miksi olen kuvannut tämän esimerkin, on kuunnella työpajan ryhmän ajatuksia opetustavoista ja yhdistää niitä kestävän kehityksen kasvatuksen tarkoituksiin
sellaisina kuin itse ne käsitän. Ajattelu kestävän kehityksen kasvatuksen taustalla perustuu
muun muassa keskusteluun siitä, mitä ja millaista tieto ja opettaminen ja oppiminen todellisuudessa ovat. Itse asiassa kestävän kehityksen kasvatus perustuu kahteen näkökohtaan.
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Ensimmäinen näkökohta sellaisena kuin sen itse näen, on että ei ole olemassa oikeaa tai väärää
diskurssia kestävästä kehityksestä. Tieto yhdistetään aina arvoihin, vaikka tieto itsessään ei
kerro, mikä etenemistapa on oikea. Tieto on tärkeää siinä mielessä, että se osoittaa, millaisia seurauksia on odotettavissa tietynlaisista toiminnan valinnoista. Mutta viimekädessä ihmisten on itse päätettävä, mitä ja miten tehdä ja toimia.
Toinen näkökohta liittyy ajatukseen, että opetus ja oppiminen ovat prosesseja, jotka antavat
ymmärtää että on sitouduttava inhimillisiin arvoihin. Jonkun asian oppiminen ei ole jotakin
jossa kasataan faktoja kokoon tai piirretään enemmän tai vähemmän tarkka kartta tai diagrammi jostakin aineistosta tai tilanteesta. Se että ihmiset oppivat asioita tarkoittaa, että he
tunnistavat ongelmia ja punnitsevat niihin liittyviä etuja ja haittoja. Ihmiset, jotka jatkuvasti
luovat yhä itsekeskeisempiä perspektiivejä maailmaan, valitsevat luonnon ja pyrkivät säilyttävät sitä enemmän ja vähemmän sellaisena kuin se on tällä hetkellä tulevia sukupolvia varten. Tämä on luonnollisesti merkityksellistä heille. Toiset taas pitävät kiinni siitä, että muut
arvot ovat tärkeämpiä heidän omalle sukupolvelleen tulevaisuudessa kuin tuleville sukupolville. Opettajana ajattelen, että tässä on oleellisen tärkeää olla nöyrä ja ennen kaikkea pohtia, kuinka pitkälle demokraattisten prosessien priorisoimisessa voi mennä. Uskon myös, että
on ajateltava, mitkä asiat ovat ensisijaisia ja toissijaisia muualla maailmassa asuvien ihmisten
elämässä. Tätäkin tietoa voi parhaiten saada kysymällä asianosaisilta suoraan.
Viimeisen kysymykseni jätän lukijoiden mietittäväksi: Millä tavoilla ympäristökasvatusta
voidaan kehittää kestävän kehityksen kasvatuksen suuntaan?
Tällä tehtävällä haluan toivottaa teille menestystä työtehtävissänne ja vakuuttaa, että tämä työ
on todella lähellä myös minun sydäntäni!
Pohdintaboksi 1. Käytännön harjoituksia
Kuvittele, että kollegasi on kutsuttu työpajaan Siguldassa. Ajattele itse olevasi kuin
Iann, jonka tehtävänä on johtaa ryhmää! Mitä aiot sanoa ja kuinka varmistat viestisi
perille menon? Käytä apuna arvojen selkiinnyttämisen ohjeita sivulta 35.

Näytelmä, roolipeli ja väittely
”Onko välttämätöntä tuottaa raakaöljyä Itämeren alueella?”
Tämä roolipeli perustuu oikeaan ongelmaan Kaliningradin alueella.
Kaliningradissa pidettiin julkinen kokous raakaöljyn tuotannosta Itämeren riutalla Kaliningradin rannikolla. Kaliningradin alueen energiantuotanto sekä taloudellinen tilanne on vaikea.
Halpa sekä helposti saatavilla oleva raakaöljy, jota on löytynyt rannikolta läheltä Liettuan rajaa, ratkaisisi nämä ongelmat. Kaliningrad on kaukana muista raakaöljyn tuotantopaikoista,
ja tämän vuoksi ihmisille tarpeellisen polttoaineen ja öljyn hinnat ovat olleet korkeat.
Suunniteltu paikka raakaöljyn tuotannolle on sijoitettu 22 kilometrin päähän Curonian nimen kärjestä. Niemi on yksi Venäjän kansallispuistoista ja erityisen suojelun kohde Itämeren
alueella. Curonian niemi on suosittu loma-alue ja on myös nimetty UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Niemi houkuttelee myös tuhansia muuttavia sekä paikallisia lintuja. Siellä
esiintyy lisäksi muutamia harvinaisia lintulajeja, joille tämä alue on yksi viimeisistä elinympäristöistä. Jos öljyvahinko tapahtuisi suunnitellulla alueella, suuri osa Curonian nie-men
rannoista saastuisi. Myös monien muiden Itämeren valtioiden rannat pilaantuisivat.
Harjoitus
Tässä ongelmassa on erilaisten ryhmien intressejä, joiden roolit ovat seuraavanlaisia:.
Ryhmä A (“Kyllä” raakaöljyn tuotannolle): Raakaöljy-yhtiön johtaja, työtön ja autonkuljettaja
Ryhmä B (“Ei” Raakaöljyn tuotannolle): Turisti, ekologi, kalastaja
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Jaa luokkasi oppilaat kuuteen eri ryhmään, kolme “kyllä”- ja kolme “ei”-ryhmää. Lue ongelman kuvaus. Keskustelkaa ryhmissä, kuinka energiantuotannon ongelma voitaisiin ratkaista
Kaliningradin alueella, ja kirjoittakaa mielipiteitä raakaöljyn tuotannon puolesta ja vastaan.
Miettikää mielipiteitä, jotka sopivat eri hahmoille. Päättäkää, kuka näyttelee ketäkin ja muodostakaa hahmoille persoonallisuus sekä olemus käyttäen apuna seuraavia kuvauksia hahmojen pääpiirteistä.
Johtajien ryhmä kirjoittaa puheen aiheesta “Meidän tulisi porata raakaöljyä!”. Kaikki muut
ryhmät valmistelevat yhdestä kahteen tärkeää kysymystä johtajille. Johtaja pitää puheen.
Tämän jälkeen jokaisen ryhmän edustaja kysyy kysymyksensä, johon johtaja vastaa. Vakuuttiko johtaja sinut? Jos ei, tarjoa omia ideoitasi kuinka ratkaista alueen taloudelliset ongelmat
mahdollisimman vähäisillä ympäristövaurioilla.
Hahmojen taustoja
Raakaöljy-yhtiön johtaja
Sait tämän työtehtävän kaksi kuukautta sitten ja olet todella halukas pitämään asemasi.
Kuitenkaan kaupankäynti ei suju kovin hyvin sillä vanhat tuotantoyksiköt eivät tuota enää
tarpeeksi raakaöljyä. Tämän vuoksi sinun tulisi etsiä ratkaisuja öljyntuotannon lisäämiseksi.
Yksi mahdollisuus on porata raakaöljyä merestä. Valitettavasti kuitenkin paras paikka öljynporaukselle on lähellä kansallispuistoa. Olet varma, että saatavilla oleva tekniikka supistaa
öljyonnettomuuden riskin täysin olemattomaksi. Jos sellainen kuitenkin yllättäen tapahtuisi,
työntekijäsi toimisivat nopeasti ja luotettavasti öljyvuotojen poistamiseksi. Olet lujasti päättänyt pistää tämän projektin tuottamaan.
Työtön
Menetit työpaikkasi vuosi sitten ja olet yrittänyt löytää uutta työpaikkaa siitä asti. Sinulla on
kaksi lasta ja sinun on välttämätöntä saada tuloja perheellesi. Siksi oletkin todella kiinnostunut saamaan töitä, etenkin säännöllistä työtä hyvällä palkalla.
Autonkuljettaja
Työsi on kuljettaa ihmisiä sekä paikallisia että turisteja. Suurin ongelmasi on korkea ja edelleen kohoava polttoaineen hinta. Toivot, että raakaöljyn tuotanto vähentäisi menojasi ja kasvattaisi tulojasi. Olet kuitenkin tietoinen siitä, että hinnat nousevat ja saastumisongelmat
voivat johtaa asiakkaiden menettämiseen.
Turisti
Kuten kuka tahansa turisti, myös sinä olet erityisen kiinnostunut puhtaasta ja kauniista ympäristöstä. Kävit ensimmäisen kerran kansallispuistossa kuusi vuotta sitten ja mieleesi jäi
elävästi kapea nauha maata avoimine rantoineen, hiekkaisine dyyneineen, kauniine kukkineen sekä laulavine lintuineen. Tämä alue on tehnyt sinuun syvän ja unohtumattoman
vaikutuksen. Jokaisella perheenjäsenelläsi on nyt suosikkipaikkansa Curonian niemellä. Haluat tulla takaisin tähän täydelliseen paikkaan yhä uudelleen ja uudelleen.
Ekologi
Tutkit merilintuja Kansallispuistossa. Se on ainutlaatuinen paikka pesiä, pysähtyä muuttomatkalla ja talvehtia todella monelle eri lintulajille. Tämä kapea kaistale maata sijaitsee
keskeisillä muuttoreitillä Pohjois-Venäjältä, Baltian maista sekä osasta Skandinaviaa. Olet
todella aktiivinen ja toimit ahkerasti luonnonsuojelun hyväksi. Olet kirjoittanut artikkelin
paikallislehteen ja osallistut juuri nyt tieteelliseen kokoukseen..
Kalastaja
Olet nuori kalastaja. Isäsi ja isoisäsi olivat myös kalastajia. Toimeentulosi on kuitenkin kärsinyt verrattuna isäsi ja isoisäsi aikoihin, sillä meri on nykyään paljon saastuneempi. Olet
huolestunut kaikesta, joka saastuttaa meriympäristöä, ja voi siten vaikuttaa kalanmääriin.
Alexey Golubytskiy, Opas ympäristöryhmä,, Kaliningrad
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Paneelikeskustelu
Seuraavat esimerkit ovat sekoitus roolipeliä sekä keskustelua. Osallistujat voivat omaksua erilaisia rooleja sekä identifioitua erilaisiin ryhmiin. Molempiin valmistautuminen edellyttää faktoja
ja esiintymisen pohdintaa – ryhmissä sekä yksityisesti. Rooleja voidaan kehitellä joko opettajan
tai oppilaiden tai molempien toimesta. Mitä todenmukaisempia ne ovat, sen parempi!
Esimerkit:
1. Ruokalista koulun ruokalaan
Keskusteluun osallistuvat edustajat seuraavista ryhmistä: oppilaat, vanhemmat, ravitsemusterapeutti, taloustieteilijä, ympäristöaktivisti, maanviljelijä sekä muita ruoantuottajia ja - jakajia. Oppilaat valmistelevat etukäteen puheenvuoroja terveydestä, taloudesta, kestävyydestä
sekä ruoantuotannosta.
2. Padon rakentaminen vesienergian tuottamiseksi Kiinassa.
Keskustelussa ovat mukana esimerkiksi seuraavien ryhmien edustajat: paikallinen hallinto,
WWF tai jokin toinen luonnonsuojeluorganisaatio, paikallinen teollisuus, paikalliset maanviljelijät, paikalliset poliitikot, Coca Cola, limnologit (tutkijat, joiden kiinnostuksen kohteena
ovat makean veden alueet), etnologit (tutkimuskohteena alkuperäiskansat ja ihmiset yleensä
sekä kulttuuri) sekä paimentolaiskansa, joka asuu ylävirrassa vedenkeruualtaan paikalla. Oppilaat ottavat etukäteen selvää vesivarojen hallinnasta, makeanveden ekologiasta, alueen juridisesta puolesta sekä maantieteellisistä olosuhteista.

Opettajat
työskentelevät
ryhmissä ja heillä on
aikaa
järjestelmälliseen
opetuksen
suunnitteluun.

Paneelikeskustelun puheenjohtaja avaa kokouksen muutamalla kommentilla toivoen avointa
sekä rakentavaa keskustelua. Jokainen edustaja arvotussa järjestyksessä aloittaa vuorollaan
kahden minuutin puheella. Tätä seuraavat vastineet, kysymykset sekä vastaukset. Vastineet
eivät saa kestää yli minuuttia. Puheenjohtaja voi pyytää tarkennuksia sekä kysyä milloin vain.
Noin 30 minuutin jälkeen keskustelu lopetetaan jokaisen osallistujan lyhyeen koosteeseen
keskustelusta sekä ehdotukseen siitä, mitten ratkaisujen edistämiseksi tulisi toimia.
Paneelikeskustelun jälkeen pohditaan keskustelun sujumista ja miltä tuntui olla tällaisissa
rooleissa sekä, miten mahdolliselta tuntuisi järjestää vastaavaa tosielämässä. Jos ryhmä koostuu useammasta kuin seitsemästä ihmisestä, roolihahmojen määrää voidaan lisätä, yleisökommenttien antajia voidaan valita etukäteen ja esimerkiksi kutsua paikalle median roolissa olevia osallistujia. Voidaan myös järjestää kaksi erillistä paneelikeskustelua, jotka myöhemmin
voivat raportoida toisilleen. Anna tehtävä ja roolit etukäteen niin, että osallistujat voivat
valmistautua erilaisilla materiaaleilla tai jopa sopivilla vaatteilla. Laita hahmojen nimilaput
pulpeteille niin, että yleisö tietää, kuka kukin on.
EduC-projektin tiimi

Kannata kestävää kehitystä!
Tähän vuorovaikutteiseen draamaharjoitukseen kuuluu aktiivinen vuoropuhelu yleisön
kanssa.
1. Roolihahmojen luominen
Oppilaita pyydetään:
1) Kävelemään omaa vauhtia ympäri luokkahuonetta
2) Etsimään paikka, jossa he haluaisivat istua
3) istumaan alas (tai makaamaan) ja rentoutumaan
4) Sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan:
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a) Paikka maapallolta
b) Valtio
c) Kaupunki
d) Henkilö - jolle keksitään:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- sukupuoli
- ikä
- työ ja työpaikka
- uskonto
- taloudellinen asema
- siviilisääty
- elämänkerta
- äidinkieli
- unelmat
- tulevaisuus ( 10 vuoden päästä henkilö on...)

Oppilaita voidaan pyytää myös täyttämään ”Hakemus kestävän kehityksen yritykseksi” (ks.
lomake alempana).
2. Rooleissa esiintyminen
Oppilaita pyydetään:
- kuvittelemaan tavallinen (tai epätavallinen) tilanne hahmonsa elämässä
- kävelemään ympäri luokkaa ja puhumaan (tai olemaan hiljaa), liikkumaan (tai olemaan paikallaan), käyttäytymään. kuten hahmon roolissa on luonteenomaista1.
Tämän jälkeen opettaja pyytää oppilaitaan jähmettymään (=lopettamaan liikkumisen) ja yhden oppilaan jatkamaan liikkumistaan. Tämä oppilas jatkaa hahmonsa esittämistä. Toisia kehotetaan nyt käyttäytymään spontaanisti ja esittämään joitain rooleja, jotka sopisivat tämän
pääroolihahmon elämään. Tällä tavalla koko luokka voi osallistua hetken aikaa yhden roolihahmon maailmaan. Muiden hahmojen ja oppilaiden kohdalla toimitaan samoin, kunnes
kaikki hahmot ovat olleet pääroolissa.
3. Roolihahmot toiminnassa
Oppilaat ovat edelleen rooleissaan. Heitä kehotetaan makaamaan lattialla ja kuvittelemaan,
että heidät on sidottu tiiviisti yhteen näkymättömin köysin, jotka pakottavat sitoutumaan heidät yhdessä suunnitelmaan toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ensimmäinen
tehtävä on: NOUSKAA YLÖS!
Oppilailla on oikeus protestoida ja kieltäytyä koko suunnitelmasta yhtälailla kuin yrittää
itse nosta ja auttaa muita nousemaan ylös. (He voivat ensin olla sidottuna oikeaan köyteen
-kokeakseen sen, kuinka vaikeaa on yrittää nousta seisomaan yhdessä). Lopuksi keskustellaan oppilaiden tuntemuksista ja siitä, miltä harjoitus tuntui. Seuraavalla kierroksella oppilaat
voivat vaihtaa hahmoja, ottaa toisenlaisen näkökulman ja yrittää toimia siten toisenlaisessa
roolissa.

1

Gavin Boltonin sanontaa ”Tee se kuin olisit…” pidetään parhaana draaman määritelmänä.
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Hakemus
Kestävän Kehityksen Yritys.
1.

Paikka Maapallolla

2.

Maanosa

3.

Valtio

4.

Kaupunki

5.

Sukupuoli

6.

Ikä

7.

Uskonto

8.

Ammatti

9.

Työpaikka

10.

Siviilisääty

11.

Lapset

12.

Koulutus

13.

Palkka (Euroa vuodessa)

14.

Äidinkieli

15.

Pidän ihmisissä eniten

16.

Ennen nukahtamista ajattelen

17.

10 vuoden päästä olen varmasti
Alicja Sadownik, Gdanskin yliopisto

Pulmat ja dilemmat
Seuraavia pulmia tai dilemmoja voi käyttää arvojen selkeyttämiseen, katso esimerkkejä
menetelmistä luvussa kolme.
Miellyttävä naapurisi
Tämä pulma harjoittaa ja valmistelee oppilaita todellisiin tilanteisiin sekä vahvistaa heidän
motivaatiotaan toimia.
Harjoitus toimii parhaiten, kun ryhmän jäsenet todella luottavat toisiinsa. Silloin he voivat
uskaltaa ja haluta jakaa omat arvonsa ja asenteensa.
Sinulla on hankaluuksia käynnistää autosi. Sen vanha öljy saattaa olla ongelma, ja ystävällinen
naapurisi auttaa vapaaehtoisesti sinua vaihtamaan öljyt. Kiittääksesi häntä avusta valmistat
naapurillesi illallisen. Ikkunastasi voit nähdä maiseman, jossa on niitty ja pieni joki. Joesta pyydystit lohen, jota valmistat nyt illalliseksi. Näet myös naapurisi puuhailemassa autosi parissa.
Vanhan öljyn keräämiseen hän käyttää metallista astiaa. Näyttäisi siltä, että hän on nyt valmis.
Hän ottaa astian, täyttää sen öljyllä ja kävelee joen varteen...
- Mitä teet?
Keskustelkaa erilaisista vaihtoehdoista ja tehkää lista niistä kaikista. Pyydä oppilaita valitsemaan kaikista parhaana pidetty vaihtoehto. Jatkakaa keskustelua pienemmissä ryhmissä sekä
koko luokan kesken.
Gitte Jutvik, WWF Ruotsi

56

Erilaisia tapoja matkustaa
Ongelmanratkaisua ryhmässä voidaan toteuttaa ohjatusti opettajan kanssa tai vapaammin.
Etsi tapa, jolla kaikki ryhmän jäsenet voivat osallistua tasapuolisesti.
Ryhmä, joka koostuu kymmenestä muusikosta sekä tanssijasta, on saanut kutsun WWF:ltä
Itämeri Festivaaleille viihdyttämään nuorta yleisöä. Heidän tulee päättää, kuinka he aikovat
matkustaa paikasta X Itämeren itäisestä osasta Itämeri Festivaaleille Tukholmaan ja takaisin.
Tehtävänä on löytää paras tapa matkustaa. Kustannukset, aika sekä vaikutukset ympäristöön
ovat kaikki tärkeitä tekijöitä etsittäessä parasta vaihtoehtoa. Ryhmän jäsenillä on heti alkuun
eriäviä mielipiteitä. Bändi ja tanssijat samoin kuin ryhmän vetäjä ovat kaikki tietoisia sekä
kustannuksista että ympäristövaikutuksista. Etsikää paras tapa matkustaa ja olkaa valmiita
myös kertomaan päätöksenne motiiveista. Työskennelkää pareittain aloittaen siitä, missä
paikka X sijaitsee.
Gitte Jutvik, WWF Ruotsi

Susi ja maatilan väki
Pulman voi selkeyttää Tapahtumapaikka-harjoituksen avulla. Näytelmää muutellaan ja sen
loppua voi muuttaa roolihahmojen toiminnan avulla tai seurauksena.
On myöhäinen huhtikuu ja kaksi maanviljelijää on ulkona katsomassa lampaitaan sekä vastasyntyneitä karitsoita. He löytävät eläimensä hyvässä kunnossa laiduntamassa niityllä. He
menevät tarkistamaan vesitilanteen ja löytävät koiran jälkiä muistuttavat painaumat mudasta.
He lähtevät seuraamaan jälkiä, ja löytävät pian suden läheltä aitausta sekä lampaan vastasyntyneen karitsansa kanssa. On selvää, mitä voi tapahtua. Myöhemmin nuorempi maanviljelijä
ottaa yhteyttä viranomaisiin ja pyytää apua tilanteeseen. Hänelle kerrotaan, ettei mitään ole
tehtävissä, sillä lain mukaan susi on suojeltu ja maanviljelijällä ei ole vielä mitään vahinkoa
dokumentoitavana.
Seuraavana päivänä maanviljelijät löytävät yhden lampaan sekä yhden karitsan kuolleena,
ja toinen karitsa on ilman emoa. Maanviljelijät ottavat mukaansa enemmän ihmisiä kylästä.
Vanhempi viljelijä alkaa jäljittää sutta ja tapaa retkellä olevat ornitologin ja WWF:n jäsenen.
He tietävät, että susi on uhanalaisten eläinten kansallisella punaisella listalla ja suojeltu siksi
lailla. Retkeilijät käyvätkin epäileväisiksi kuunnellessaan maanviljelijän tarinaa ja huomatessaan viljelijän kantavan asetta. SEIS!
Tässä kriittisessä tilanteessa pidetään pieni tauko ja sen jälkeen kohtaus esitetään uudelleen.
Uusinnan aikana yleisö saa osallistua ja tulla väliin tai korvata jonkun näyttelijöistä esittäen
toisenlaisen mahdollisen juonen käänteen. Missä tilanteissa on mahdollista vaikuttaa juoneen
toimimalla toisin? Onko mahdollista selvitä pulmasta siten, että loppu olisi onnellinen jonkun
roolihahmon kannalta – tai jopa kaikkien kannalta?
Opettajan opas Elämää suurpetojen kanssa, WWF

Katse tulevaisuuteen!
Käännä katseesi tulevaisuuteen ja tämän jälkeen jälleen takaisin nykyisyyteen! Tehkää kestävästä elämäntavasta näkyvä ja todellinen sekä myös tavoista päästä siihen. Tulevaisuusvisiot
harjoittavat kokonaisvaltaista ajattelua, lisäävät tietoja ja kirjoitustaitoja sekä ottavat oppijan
mukaan prosessiin.
Mitä tulevaisuuden suunnittelu oikeastaan on? Se on lyhyesti kerrottuna tapa, jota on usein
käytetty kestävän kehityksen yhteydessä ja sen tavoitteena on löytää keinoja saavuttaa ”toivottu” tulevaisuus. Tällaisen suunnittelun lähtökohtana on usein kysymys ”Mitä meidän itse asiassa
pitää tehdä nyt saavuttaaksemme toivotun tulevaisuuden?” Tämä lähestymistapa on osoittautunut tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi kuin pelkkä ennusteiden laatiminen. Tulevaisuuden
suunittelua pidetään luovuutta kehittävänä ja vielä tärkeämpää on, että sen avulla tämän päivän
ongelmiin voi löytyä ratkaisuja, joita on otettava käyttöön elääksemme kestävämmällä tavalla.
Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja siihen liittyvät visiot ovat usein epärealistisia. Sitomalla
visiot suunnitteluun et ainoastaan tee tulevaisuutta näkyvämmäksi, vaan saat myös esille ne
toimenpiteet, joita tarvitaan vision toteuttamiseksi. Opi onnistuneista tapahtumista omassa
ympäristössäsi ja selvitä, miten nämä tulokset on saavutettu.
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Esimerkiksi kuvittele oma kaupunkisi tai asuinpaikkasi, maasi ja maailma vuonna 2045! Tee
kestävä tulevaisuus näkyväksi! Kuvaile, miten tähän päästään, miten sitä suunniteltiin ja ....
Mitkä ongelmat on ratkaistu ja, mitkä odottavat vielä ratkaisua? Mitä esteitä oli voitettavana?
Miten media kuvaa tapahtumia?
Kuvittele yksityiskohtia elämästä, työstä, kulttuurista, luonnosta ja koulutuksesta vuonna
2045:
– Millaisia päätöksiä on tehty kasvihuonekaasujen vähentämiseksi?
– Millaisia päätöksiä on tehty myrkkyjen vähentämiseksi luonnossa?
– Mitä on tehty AIDS:n ja köyhyyden vähentämiseksi?
– Mitä on tehty kalakantojen ja ekosysteemien elvyttämiseksi?
Millainen tieto ja ymmärrys on tärkeää vuonna 2045? Kuinka voimme valmistautua tuntemattomaan tulevaisuuteen? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin on etsittävä vastauksia, jotta
voimme ”selviytyä tulevaisuudesta”.
WWF, Learning sustainable ways, Sellgren

Kirje toimittajalle paikallislehteen

Kirjeiden kirjoittaminen lehden toimittajille on hyvä harjoitus oppia laatimaan hyviä, perusteltuja väitteitä. Se kehittää taitoja ottaa kantaa ja ilmaista ne kirjoitetussa muodossa. Pyydä
oppilaita tekemään kaksi vahvoin argumentein varustettua hyvin muotoiltua kirjettä jostain
lähialueen ympäristöongelmasta ja lähettämään ne paikallislehteen. Seuratkaa, saako kirjeenne
aikaan keskustelua ja onko niillä vaikutusta oman paikkakunnan asioissa.
Seuraavassa on esimerkkejä lehtikirjoitukseen sopivista aiheista, jotak on koottu Itämeren
suojeluun liittyvän Coalition Clean Baltic –hankkeen (CCB) aineistoista. On luonnollisesti
hyödyllisintä, jos käytät paikallisia esimerkkejä, ja että etsit sellaisen lehden ja toimittajan,
jolle kirje voidaan osoittaa. Alla olevat esimerkit sopivat myös paneelikeskustelujen aiheiksi.
1. Paikalliset rannikkoviranomaiset Latviassa eivät välittäneet luonnonsuojelulaista, jonka tarkoitus oli suojella dyynivyöhykettä 300 metrin etäisyydellä merenrannasta. Valtio ja
paikallinen virkavalta eivät reagoineet, vaikka alueen suojellulle 300 metrin kaistaleelle
dyynivyöhykettä on rakennettu laittomasti. Kun aluetta jälleen suunnitellaan ja uudelleen
kaavoitetaan, monet laittomasti rakentaneista odottavat rakennustensa laillistamista. Uusia
alueita dyynivyöhykkeeltä on suunniteltu rakennettaviksi ja leirintäalueeksi, vaikka ainutlaatuinen ekosysteemi tulee kärsimään ja jopa kokonaan tuhoutumaan. Läntisessä Latviassa
sijaitseva Engure-järvi, jossa on lintutieteilijöiden kelluva tukikohta, on esimerkki tällaisesta
vaarantuneesta ympäristöstä. Kohde on suojeltu Ramsar-sopimuksella sekä uhanalainen. Talsin alueen Mersragsin kunta on toiminnan takana - se on yksi vähiten ympäristöystävällisistä
rannikkokunnista Latviassa.
2. Turismin kehityksen uskotaan tuovan hyvät tulevaisuuden talousnäkymät Itämeren rannikkoalueella. Sen tähden useita virkistys- ja huvikeskuksia sekä venesatamia on suunniteltu
matalille alueille tai jo rakennettu sinne. Näillä saattaa olla suuri vaikutus rannikoiden ekosysteemeihin (esim. eri kalalajien lisääntymis- ja poikasten kasvualueille), sekä ne aiheuttavat
vakavan uhkan maisemille ja biodiversiteetille.
3. Lukuisia huvipuistoja sekä venesatamia suunnitellaan turistien houkuttelemiseksi Rugenin
saaren rannoille. Esimerkiksi Bugin niemelle on suunniteltu virkistyskeskusta, jossa on yli
2000 yöpymissijaa sekä 400 paikkaa huviveneille. Osa tästä alueesta kuuluu NATURA 2000
–hankkeen piiriin. Kaksi hotellia, kolme eri yli 10 hehtaarin aluetta lomahuviloille, huvivenesatama sekä golfkenttä kaikkine perusrakenteineen rakennetaan vanhalle armeijan alueelle
aivan Vorpommernsche Boddenlandschaft’n Kansallispuiston viereen. Intensiivinen turismi
tulee häiritsemään huomattavasti tätä herkkää ympäristöä, vaarantamaan alueen kasvillisuutta ja eläimistöä.
4. Dyynivyöhyke (yli 30 m) Suomenlahden etelärannikolla osana Venäjän Balttiaa tuhotaan
rakennettaessa Batarynajan Öljy-yhtiön terminaali sekä Ydinteknologian Instituutti.
EduC-tiimi
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Fantastinen matkani Itämeren ympäri
Paras tapa oppia on rakentaa omien kokemuksien, ei vain kirjatiedon varaan. Tiedämme, että
tämä ei ole aina kuitenkaan mahdollista. Tässä on versio, jossa oppijat työskentelevät perinteisten
kirjojen, karttojen ja internetin parissa, mutta aktiivisella tavalla.
Tarkoituksena on suunnitella mielikuvitusretki Itämeren ympäri. Aloitat matkasi kotikaupungistasi ja matkustat parisi kanssa. Matkanne aikana tehtävänä on:
• vierailla kaikissa Itämeren valtioissa
• harrastaa sukeltamista ammattisukeltajan seurassa
• kirjoittaa lyhyt runo jonkun kaupungin kiinnostavasta patsaasta
• kalastaa joessa
• ottaa selvää, miten talot on lämmitetty valitsemassanne paikassa
• tutustua kahteen saareen
• matkustaa kalastusaluksessa
• kertoa kiinnostuneelle toimittajalle oman koulunne opetuksesta
• opetella kirjoittamaan oma nimesi venäjäksi
• tutkia elämää rannalla tai niityllä
• vierailla tehtaassa
• ratkaista vapaavalintainen ongelma
• perehtyä kolmeen pääkaupunkiin
• piirtää kuva jonkun kaupungin kirkontornista
• matkustaa bussilla ja keskustella vierustoverin kanssa
• syödä kansallisruokaa
• piirtää kuva yhdestä mielestäsi vaikuttavasta rakennuksesta
• tarkkailla hautovaa lintua
• vaeltaa vanhassa metsässä
• tarkkailla ja tutustua kolmeen eläimeen, joista yhden tulee olla karvainen
• ottaa selvää, mikä on yleinen tytön ja pojan nimi maassa, jossa olette
• haastatella pääministeriä
• opetella sanomaan “Hei” tai “minun nimeni on...” kolmella eri kielellä.
Voit valita matkustusreitin Itämeren ympäri vapaasti. Piirrä reitistäsi kartta ja nimeä tutustumiskohteet. Kerro ja kirjoita toisille mielenkiintoisesta matkastasi Itämeren maissa.
Östersjögrannar, WWF; Svanberg ja Jutvik, hieman muunnellen

Positiivista kehitystä – tutkimme erilaisia ehdotuksia
Tämän harjoituksen tarkoituksena on, että oppilaat muodostavat lähialueen tai koko
yhteiskunnan kehitykseen liittyviä mielipiteitä, priorisoivat ja keskustelevat niistä.
Euroopan Unioni myöntää varoja erilaisille kehitysprojekteille Itämeren alueella. Alla on keskusteluharjoitus. Siinä erilaiset organisaatiot ja hallintoviranomaiset EU:n alueella yrittävät
saada tukea omille projekteilleen.
Menetelmä
• Oppilaat merkitsevät kolme tärkeintä projektia, joita heidän mielestään tulisi tukea.
Jokainen oppilas tekee ensin päätöksensä itsenäisesti. Aiheesta keskustellaan myöhemmin.
• Muodosta oppilaista pieniä ryhmiä. Pienryhmät tekevät ehdotuksen siitä, miten he
jakaisivat määrärahat maksimissaan kuuteen projektiin.
• Nyt, kun ryhmien hakemukset ovat valmiina, esittelet ongelman, jonka mukaan
EU:ssa tapahtuneiden muutosten vuoksi vain kolmeen projektiin on määrärahoja.
• Ryhmän tehtävänä on nyt jakaa varat uudelleen vain kolmelle projektille.
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Kuvittele, että olet ryhmässä, joka jakaa varoja 25 miljoonan euron edestä kehitysprojekteille
yhdessä Itämeren maassa.
Kuinka ryhmä jakaisi varat alla oleville projekteille?
1. Jätevedenpuhdistamo, joka puhdistaa suurten kaupunkien jätevedet siten, etteivät
ne saastuta vesistöjä, järviä ja yhteistä mertamme.
2. Modernin kalastuslaivaston hankkiminen tehokkaine laitteineen kalaparvien 		
löytämiseksi muista meristä. Tavoitteena on vähentää kalastusta Itämerellä.
3. Koulutusprojekti, jonka tarkoitus on lisätä opettajien osaamista kestävästä
kehityksestä ja siitä, kuinka tätä tietämystä voisi käyttää opetuksessa.
4. Teknillinen korkeakoulu, joka kouluttaa insinöörejä kehittämään ja vahvistamaan
maan teollista toimintaa. Tämä takaisi kansalaisille korkealuokkaisia tuotteita 		
sekä tuottaisi maalle lisätuloja viennin avulla.
5. Kaasuputki Itä-Venäjältä korvaamaan öljyä ja hiiltä, jotta hiilidioksidipäästöt.		
pienentyisivät.
6. Kestävän kehityksen ohjelma, joka perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin sekä 		
siihen, etteivät jätteet enää lisääntyisi ja päätyisi ympäristöön.
7. Väkivallan vastainen ohjelma, jonka tarkoitus on lopettaa maasta kaikki
rikollisuus, huumeet sekä AIDS.
8. Parempia teitä, rautateitä, satamia sekä lentokenttiä, jotka luovat mahdollisuuden
maan kehittyä entistä modernimmaksi yhteiskunnaksi.
9. Kehitysohjelma pienyrityksille yms. siten, ettei pienten paikkakuntien asukkaiden
tarvitsisi muuttaa työn perässä suurempiin kaupunkeihin.
10. Lähimeijeri, joka tuottaa voita, juustoa ja muita tuotteita maidosta paikallisilta 		
maatiloilta sen sijaan, että ruoka kuljetettaisiin kauempaa.
Östersjögrannar, WWF, Svanberg ja Jutvik

Elinkaariajattelua
Elinkaaren avulla on tarkoitus pohtia tuotteiden raaka-aineita, valmistustapaa, kuljetuksia,
kauppaa, loppusijoitusta yms. sekä vastaavasti myös palveluita. Sen avulla voi ymmärtää, että
kaikilla elinkaaren vaiheilla on ympäristö-, talous- ja sosiaalisia vaikutuksia.
Tämä harjoitus antaa mukana olijoille mahdollisuuden dialogiin toisten kanssa ja aktiiviseen
osallistumiseen.
– Tee arvio kahdesta eri tuottajan tuotteesta, esimerkiksi juusto, oliiviöljy, mehu,
katkaravut, t-paita, paperi. Vertaile kahden tuotteen ympäristövaikutuksia ja tee analyysi: selvitä tuotteen elinkaari; valmistustapa sekä raakamateriaalin tuotanto, tehdas,
kuljetus sekä jakelu, käyttö/uudelleenkäyttö sekä kierrätys ja jätehuolto, ympäristö- ja
taloudelliset vaikutukset.
– Tee ehdotelma, joka sisältää arvion siitä, kuinka kestävällä pohjalla eri tuotteet ovat
ja kuinka tehdä niistä kestävämpiä.
– Keskustelkaa muista vaikutuksista: eettiset, sosiaaliset, taloudelliset näkökulmat sekä
henkilökohtaiset, paikalliset ja maailmanlaajuiset näkökulmat. Mitä elinkaariajattelu
tarkoittaa minulle, minulle opettajana, maapallon kansalaisena? Millaisia vaikutuksia
on tällaisella toiminnalla kuluttajiin, tuottajiin sekä päättäjiin?
Rudite Grabovaka, Daugavpilsin yliopisto, Latvia
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Kriittistä ajattelua ruoasta
Tämä harjoitus kehittää kriittistä ajattelua sekä arvoihin ja tietoon perustuvaa mielipiteiden
ilmaisua.
Oppilaat vastaavat kysymyksiin jokaisesta tuotteesta itsenäisesti. Heidän ei tarvitse kirjoittaa
mitään, mutta heidän tulee kyetä muodostamaan ja ilmaisemaan perustellut mielipiteensä
toisille.
Miksi haluan ostaa tämän tuotteen (banaani, leipä, kyljys)?
Miksi en halua ostaa tätä tuotetta (banaani, leipä, kyljys)?
Kun oppilaat ovat saaneet vastauksensa valmiiksi, keskustellaan vastauksista pienissä ryhmissä. Opettaja voi kysyä joitain kysymyksiä virikkeeksi, esimerkiksi:
Mikä on kaikista tärkein tekijä päätöksessäsi? Hinta, tuotantotapa, ruoan nopea valmistaminen, jokin muu? Voit myös käyttää arvojen selkeyttämistä neljän nurkan menetelmän avulla
(ks. sivu 38).
Ei kestäne kauaa, kun geneettisesti muunneltu ruoka saattaa päätyä lautasellesi. Osa ihmisistä
uskoo, että se ratkaisee ruokaongelmat maapallolla, mutta jotkut ajattelevat, että geneettisesti
muunneltu ruoka on uhka Maapallolle.
Oppilaat on jaettu ryhmiin ja he työskentelevät geenimanipuloitua ruokaa koskevan materiaalin parissa. Kun he ovat saaneet informaatiota artikkeleista, internetistä tms., jokainen
ryhmä kertoo:
Miksi ostamme näitä tuotteita, kuten banaaneja, leipää, kyljyksiä…!
Miksi emme osta näitä tuotteita?
Jos ryhmän jäsenillä on eriäviä mielipiteitä, heidän tulee esittää molemmat mielipiteet ja perustella ne. Voit vaihtaa geeniruokateeman talvella tuotettuihin espanjalaisiin/kotimaisiin
tomaatteihin, take away -salaattiin, mangoon, turskaan, tms.
Ineta Mikelsone, Jaunpilsin yläkoulu, Latvia

Erilaisia tapoja viljellä maata
Käytä tätä keskustelujen ohjauksessa ja järjestämisessä, sekä kehittämään kriittisen ajattelun
taitoja sekä edistämään oppilaiden ymmärrystä.
Kuluttajina ostamme usein ruokaa sekä muita tuotteita. Mutta tiedämmekö, miten ruoka on
tuotettu ja, miten se päätyy kauppaan ja lautasillemme? Missä ovat tuotteemme kasvaneet?
Missä on kyljys syntynyt? Kuinka kaukaa se on matkustanut? Mitä se antaa ja mitä se maksaa
ympäristölle?
Kuluttajina ja asiakkaina meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka ruokaa tuotetaan
ostamalla tai jättämällä ostamatta jonkin tuotteen. Ostamalla tuotteita, jotka on tuotettu
ympäristöystävällisesti, rohkaisemme maanviljelijöitä käyttämään ympäristöystävällisempiä
tuotantotapoja.
Kokeile näitä harjoituksia:
1. Opettaja jakaa oppilaat viiteen eri ryhmään. Jokainen ryhmä suunnittelee ostoslistan viikon ruokatuotteille. Oppilaat esittelevät ostoslistansa ja tekevät yhteisen.
2. Tämän jälkeen samat ryhmät työskentelevät alla olevan tekstin kanssa ja keskustelevat siitä.
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3. Tämän jälkeen oppilaat ryhmäytetään uudestaan. Tässä ryhmässä he ottavat
yhteisen ostoslistan ja järjestävät tuotteet ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen
kestävyyden mukaan.
4. Uusi ostoslista esitellään muille ja siitä keskustellaan koko luokan kesken.
5. Jatkakaa työskentelyä: Katsokaa koulun ruokalan ruokalistaa, ravintoloiden listoja
ja kirjoittakaa artikkeli paikallislehteen siitä, miten tärkeää on ostaa, valmistaa ja
syödä ekologisesti ja kestävästi tuotettua ruokaa.
6. Kotitehtävä: Oppilaat yrittävät tunnistaa ja arvioida maatalouden kehityssuuntia
lähialueella.
A. Tehomaatalous. Voimaperäisellä maataloudella on tavoitteena tuottaa enemmän lyhyemmällä ajalla. Tuotanto pitkälti koneistunutta ja kemikaaleja käytetään paljon. Maailmanlaajuiset yhtiöt usein sijoittavat tällaista intensiivistä maanviljelyä köyhiin maihin, joissa se on
helppo tapa tehdä enemmän rahaa. Näissä maissa eivät ympäristö- ja sosiaaliset säädökset
ole yhtä tiukkoja kuin esimerkiksi länsimaissa. Tämän vuoksi tuotanto myös saastuttaa enemmän vahingoittaen ympäristöä. Lisäksi yhtiöt maksavat hyvin alhaista palkkaa työntekijöille eikä heitä varusteta suojavaatetuksella, kun he ruiskuttavat vaarallisia kemikaaleja tai
hyönteismyrkkyjä viljeltäviin kasveihin. Kemiallisten lannoitteiden käyttö johtaa maaperän
köyhtymiseen ja ravintoaineiden, typen ja fosforin, huuhtoutumiseen maaperästä ja virtaamiseen vesistöihin, jotka rehevöityvät. Rehevöityminen taas on merkittävä ympäristöongelma
Itämerellä.
B. Ohjeita hedelmien ostajille
Maahantuodut hedelmät: Tilatut hedelmät pysyvät hyvässä kunnossa kaupassa, kun:
• tuholaismyrkkyä käytetään 8-15 kertaa kasvukauden aikana;
• sadonkorjuun jälkeen ne käsitellään sienimyrkyllä;
• seuraavaksi ne käsitellään andioksidanteilla, jotta värit säilyisivät varastoinnin aikana;
• ennen myyntiä ne käsitellään vielä vahalla, jotta ne säilyisivät tuoreena
mahdollisimman pitkään.
Hedelmät säilyvät tuoreina näin käsiteltyinä 20–30 päivää.
Paikalliset hedelmät: Tuholaismyrkkyä käytetään 3-5 kertaa tai jopa vähemmän kasvukauden
aikana. Sadonkorjuun jälkeen ne ainoastaan varastoidaan viileässä. Koska niitä ei ole käsitelty
sen enempää, ne säilyvät ruokakaupoissa tuoreina 5-7 päivää.
Luomuhedelmät: Luomuviljelyssä torjunta-aineita ei käytetä. Niiden sijaan käytetään luonnollisia vihollisia (hyönteiset, linnut). Hyvä valaistus ja ilmankierto ovat tärkeitä tekijöitä.
C. Eläinten oikeuksista
Kaikki tarvitsevat ruokaa olennaisena osana elämää. On kuitenkin monenlaisia ongelmia
lihan saamiseksi lautasillemme. Tässä muutamia esimerkkejä:
Antibiootteja huolimatta toiveistasi
Tehokas lihantuotanto ei ole mahdollista ilman antibiootteja, sillä muuten eläimet suurilla
maatiloilla kärsivät taudeista.
Härän elämä
Lihaksi kasvatettavat härät otetaan pois emonsa luota vain muutaman päivän päästä syntymästä ja pidetään sellaisissa oloissa, joissa lihasta tulee pehmeämpää.
Luomumaatiloilla eläinten poikaset elävät koko elämänsä emojensa luona laiduntaen samoilla niityillä ja ruohikoilla eläen niin luonnollisesti kuin mahdollista.
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Tehokanalat
Tiesitkö, että kanoja yleensä kasvatetaan noin 33–47 päivää? Ne syövät ruokaa, joka sisältää
antibiootteja ja elävät pienissä häkeissä. Voimakas ammoniakin haju näissä kanaloissa johtaa
usein kanojen sokeutumiseen sekä hengityselinsairauksiin.
Luomutiloilla kanat ulkoilevat ja syövät tasapainoista ja luonnollista ruokaa.
D. Iloisia kukkia iloiselle miehelle tai naiselle
60 % kaikista kukista, jotka on tuotu Alankomaista, on todellisuudessa kasvatettu kolmannen
maailman maissa Keniassa, Zimbabwessa, Tansaniassa, Ecuadorissa ja Kolumbiassa. Lentokuljetus- ja energiakustannukset ovat halvempia kuin kukkien kasvattaminen Alankomaissa. Esimerkiksi 65 ruusun kasvattaminen Keniassa vaatii yhtä paljon energiaa kuin 7 ruusun
kasvattaminen Alankomaissa. Keniassa on tarpeeksi aurinkoenergiaa ruusujen tehokkaaseen
kasvattamiseen. Tietysti myös palkkakustannuksissa säästetään - työntelijöiden palkan osuus
kukkien hinnasta Alankomaissa on 38%, kun se Keniassa on vain 1%.
Yhden ruusun hinta
palkka Keniassa

1 senttiä

kemikaalit

1,5 senttiä

taimet/ kasvit

2 senttiä

tuotto

3,5 senttiä

hukka

3 senttiä

pakkaaminen

1,5 senttiä

kuljetus lentokentälle

7 senttiä

välityspalkkio

3,5 senttiä

raha, joka jää Keniaan

23 senttiä

vientikulut

7 senttiä

lennon kulut

3 senttiä

tukkukulut

17 senttiä

jälleenmyynti hinta

50 senttiä

myytihinta

1, 00 euroa

E. Luomuviljely. Luomuviljely on kestävää, sillä se perustuu luonnollisten prosessien ymmärtämiseen ja käyttöön. Luonnonmukaisesti kasvatetuissa tuotteissa on käytetty luonnollisia menetelmiä – niiden viljelyssä ei ole käytetty kemikaaleja, vaan luotetaan aurinkoon, lämpöön, ravinteiseen maaperään ja veteen sekä joidenkin mikro-organismien apuun. Tärkein
tekijä on terve maaperä. Tämän saadakseen viljelijä lisää peltoonsa eloperäistä kompostimultaa. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi suositellaan kasvattamaan kasvien ja
eläinten paikallisia lajikkeita.
Vija Ziverte, Jaunpilsin yläkoulu, Latvia.

Muuttumaan yhdessä!
Pienetkin muutokset vaikuttavat paljon ja niillä on merkitystä. Yhdistäkää voimanne ja käyttäkää matematiikkaa näyttääksenne, että yhdenkin henkilön toimintatapojen muutoksilla on
vaikutusta!
Kokeile tätä harjoitusta: Pese hampaasi juoksevalla vedellä. Samaan aikaan pyydä toista oppilasta täyttämään maitopurkkeja tms. juoksevalla vedellä niin kauan kuin hampaiden pesu
kestää. Kirjatkaa muistiin, kuinka monta maitopurkkia täyttyy. Tämän jälkeen laskekaa,
kuinka monta purkkia täyttyisi, jos kaikki perheenjäsenesi pesisivät hampaat samalla tavoin.
Mitä tapahtuu, kun kaikki luokkatoverisi ja heidän perheenjäsenensä lasketaan mukaan ja
sitten asukkaat kunnassasi, maassasi, Itämeren alueella?
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Ylipäätään vettä on melko paljon Itämeren alueella, mutta pumput vaativat energiaa ja, jos
vesi on kuumaa, tuhlaat myös sen lämmittämisessä käytettyä polttoainetta tai sähköä.
Myös jätevesien kanssa on olemassa ongelma. Veteen jää runsaasti myrkkyjä ja ravinteita edelleen, kun puhdistus ei ole riittävän tehokasta. Tietyt pyykinpesujauheet ja astianpesuaineet
sisältävät fosfaatteja. Ota selvää, millaisia pesuaineita perheessäsi käytetään! Pyydä, että asiaa
pohditaan ja siirrytään käyttämään pesuaineita ilman fosfaatteja.

Ei ilmastonmuutokselle, kestävää energian käyttöä

Koulu on opettava
instituutio.
Materiaaleja
käytetään
kestävällä tavalla.
Huolenpito koulun
rakennuksista ja
piha-alueesta on
erottamaton osa
kasvatustyötä.

Ota selvää, kuinka paljon sähköä ja polttoainetta käytetään koulussasi, ja mihin tarkoitukseen? Tee näin viikon ajan samaan aikaan päivästä ja kirjaa muistiin tulokset. Päättäkää, että
koulussanne vietetään energian säästöviikkoa. Valitse kolme päivää, jolloin yritetään käyttää
sähköä/polttoainetta mahdollisimman vähän, esimerkiksi sammuttelemalla turhia valoja ja
sulkemalla ikkunoita lämpöhävikin estämiseksi, yms.
– Mistä sähkö/polttoaine tulee?
– Milloin käytettiin vähiten sähköä tai polttoainetta?
– Miksi juuri silloin?
– Milloin käytettiin sähköä tai polttoainetta eniten? Miksi?
Laskekaa keskimääräinen sähkön/polttoaineen kulutuksen määrä vuodessa. Kuinka paljon
se maksaa veronmaksajille? Laske sähkön kulutus valitulla energiansäästöviikolla. Kuinka
voisit pienentää Ekologista Jalanjälkeäsi koulussasi? Kirjaa raporttiisi myös onnistumiset ja
kestävän kehityksen edistysaskeleet.
EduC-tiimi

Kestävyyttä ja estetiikkaa
Koulun tietoisuus kestävän kehityksen haasteista antaa mahdollisuuden laajaan yhteistyöhön
aluksi vanhempien ja vähitellen koko yhteiskunnan kanssa.
Seuraava esimerkki kuvaa toimintaa lähiympäristön hyväksi. Puolalaiset oppilaat halusivat
palkita ja kiittää asukkaita, jotka pitävät huolta kotipaikkansa viihtyisyydestä. He valmistivat
värillisiä mitaleja ja kiinnittivät niitä kaikkein kaupunkikuvaan parhaiten sopivien ja kestävää
kehitystä huomioon ottavien rakennusten edustalle. Palkitsemiset toteutettiin yhdessä paikallisten kanssa.
Nebrowo Wielkie, Zespól Koulu. Puola

Oppilaat yrittäjinä
Tämä harjoitus vaatii yhteistyötä opettajilta, oppilailta ja vanhemmilta sekä kontaktia paikallisten päättäjien kanssa. Tämä lyhyt esimerkki perustuu joihinkin kestävän kehityksen kulmakivistä, joista puhutaan sivulla 27.
Kesäkuussa oppilaat merkitsivät 40 kilometriä pitkän kevyen liikenteen väylän. Lisäksi oppilaiden luovuuden ansiosta perustettiin museo. Eräs avaintekijä oli yhteistyön alullepano
organisaatioiden ja instituutioiden kanssa, joilta saatiin taloudellista tukea museon sisätilojen
kunnostukseen. Oppilaat onnistuivat ottamaan yhteyttä kaikkiin lähialueen kouluihin ja perustivat pyöräilyn ystävien yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää huolta olemassa
olevista pyöräilyreiteistä sekä sitoutua korjaustöihin ennen turistikauden alkua.
Jolanta Abramowska, Tadeusz Ko´sciuszko koulu, Puola
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Vähennetään energian käyttöä
Tämä prosessiorientoitunut menetelmä suuntautuu oppilaiden kommunikoinnin ja priorisoinnin taitojen harjoitteluun. Sen avulla pyritään pohtimaan taloudellisia, sosiaalisia ja
ekologisia näkökulmia, jotta yksilötasolla energian kulutus vähenisi. Fiktiivisten henkilöiden
käytön sekä yllättävän käänteen kautta huomataan, että harjoituksessa on vaikutteita tarinoinnista (ks. sivu 44).
Opettaja hahmottelee tarinalle kehyksen.
1. Jokainen oppilas luo henkilön tai hahmon antamalla nimen, iän, osoitteen ja työpaikan ja
ammatin, päättää perheenjäsenten määrän sekä kirjoittaa lyhyen kertomuksen hahmostaan
ja tämän suhteesta energiaan. Miten hahmo liikkuu, lämmittää, viettää vapaa-aikaansa ja lomiaan.
2. Jokainen oppilas esittelee hahmonsa koko luokalle tai pienelle ryhmälle.
Kertomatta oppilaille opettaja voi tehdä yhdestä hahmosta jonkun virallisen tai keksityn organisaation lähetin, joka tuo muodollisen tehtävänannon muille. Opettaja voi vaikka löytää
kirjeen pöydältään tai saada sen työtoveriltaan. Valittu hahmo kutsuu toiset hahmot liittymään tähän kuvitteelliseen organisaatioon ja allekirjoittamaan sopimuksen, jossa he lupaavat vähentää energiankäyttöään 50 %.

Sopimus: (esimerkki alla)

Aikomuksenamme on hidastaa ilmastonmuutosta sekä vähentää saasteita ja pienentää ekologista jalanjälkeämme Maapallolla.
Me kansainvälisen organisaation Oppilaat Kohti Kestävyyttä, OKK:n edustajat
olemme päättäneet Kioton sopimuksen mukaisesti:
Vähentää viiden vuoden aikana energian käyttöä 50 %.

Päätös hyväksytty vuotuisessa OKK:n yleiskokouksessa _________ 200__

Puheenjohtaja OKK
Kioton sopimus perustuu kansainväliseen sopimukseen ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä.
Sopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Sopimus
solmittiin 11. joulukuuta 1997 kolmannessa YK:n ilmastokonferenssissa Kiotossa ja astui voimaan 16.
helmikuuta 2005. Marraskuuhun 2007 mennessä 174 maata oli ratifioinut sopimuksen.
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– Haluaisitko tulla yhdistyksen jäseneksi ja allekirjoittaa sopimuksen?
– Teillä, jotka olette nyt allekirjoittaneet sopimuksen, on aikaa viisi vuotta vähentää energian
käyttöänne. Kuinka tämä saadaan onnistumaan?
Jos sinä (tai hahmosi) allekirjoitit sopimuksen, vähennät energian käyttöäsi puoleen entisestään. Mikä muuttuu? Kuinka toimia? Millaisia muutoksia tästä seuraa sosiaaliselle kanssakäymiselle ja hyvinvoinnille? Mikä on vaikutus talouteen? Tee fiktiiviselle henkilölle suunnitelma energian käytön vähentämisen toimintatavoista.
Jos sinä (tai hahmosi) et allekirjoittanut sopimusta, perustele miksi et allekirjoittanut? Kirjoita artikkeli, jossa hahmosi selittää, miksi hänen yksilönä ei tarvitse vähentää energian käyttöään niin paljon. Mitä muuta voidaan tehdä ilmaston muutoksen estämiseksi? Perustele väittämäsi!
Gitte Jutvik, WWF Ruotsi

Kävelyllä ruokalasit silmillä
Tässä harjoituksessa kiinnitetään huomiota ruoan tuottamiseen ja kuluttamiseen lähiympäristössä.
Aseta ”ruokalasit” silmillesi. Kävele ympäri koulua ja sen ympäristöä ystäväsi tai luokkatoverisi kanssa ja kerää vaikutteita. Millaiset asiat muistuttavat ruoasta? Ehkä huomaatte:
Viljapeltoja
Tyhjän säilyketölkin, jonka joku on viskannut huolimattomasti pois
Maitoauton
Ruokakaupan ostoskassia kantavan henkilön
Lehmän
Vesistön tai meren tai kaloja
Laivan lastattuna etelä-amerikkalaisilla banaaneilla
Kissan pyydystämässä hiiriä
Eläinten jätöksiä
Omenapuun
Toukan syömän lehden.
Ruokaa kestävästi 1, WWF

Pedagoginen kasvihuone
Harjoitus järjestetään yhteistyössä kasvitieteellisen puutarhan kanssa. On tärkeää, että ympäristö on sopiva oppimiseen. Vaikka luokkahuone on käytännöllinen tiettyihin toimintoihin,
on suora kontakti luontoon ja yhteiskuntaan oppimisen kannalta usein paljon parempi kestävän
kehityksen edistämiseksi kuin luokkahuoneessa opiskelu.
Seuraava harjoitus koskee ilmastonmuutosta sekä mahdollisuuksia hidastaa sitä tekemällä
viisaita jokapäiväisiä ratkaisuja.
Kasvitieteelliset puutarhat ovat hyvin energiaa kuluttavia ja niiden opetuksellista potentiaalia
ei useinkaan ole käytetty tehokkaasti. Gardenian Kasvitieteellinen puutarha Helsingissä
järjesti teemaviikon, joka oli otsikoitu “Onko mahdollista säästää lumiset talvet?”. Kasvitieteellisen puutarhan trooppista nautinnollista ilmapiiriä käytettiin motivoivana oppimisympäristönä opetukseen ja oppimiseen ilmastonmuutoksesta. Jokainen osallistunut luokka vietti
kahden tunnin oppimisperiodin puutarhassa. Tähän sisältyi teeman esittely, oppilaiden omia
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tutkimuksia puutarhassa, yhteenveto ja aivoriihi mahdollisista ideoista ja ratkaisuista.
Esittely tapahtui näytelmän tavoin: “ Ekspertti” pukeutuneena valkoiseen laboratoriotakkiin
selitti syitä ilmaston muutokseen samaan aikaan kun hassu apulainen häiritsi istuntoa kaikenlaisilla jokapäiväisillä tehtävillä, jotka ovat yhteydessä ilmastonmuutokseen (elektronisten
laitteiden liikakäyttö, lämmitys, matkustaminen ja ruokailutottumukset).
Esittelyn jälkeen oppilaat lähtivät tutkimuspolulle, joka oli tehty puutarhan sisään. Tämä
polku koostui kahdeksasta aarrelaatikosta, jotka oli piilotettu kasvillisuuden sekaan ja oppilaiden tuli kulkea ympäri puutarhaa etsimässä niitä. Jokaisen aarrearkun sisästä oppilaat
löysivät kysymyksen ja kolme vaihtoehtoista vastausta kysymykseen. Kysymykset liittyivät
jokapäiväisen elämän valintoihin: esimerkiksi, miten matkailu, urheilu, kulutustuotteet sekä
ruokailutottumukset vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Vastaukset oli printattu kuviollisille
palapelin paloille. Oppilaat siis päättivät esimerkiksi, mitä ostaa ystävälle syntymäpäivälahjaksi. Vaihtoehtoina oli DVD elokuva, T-paita tai lippu rock-konserttiin. Ennen valintaa oppilaiden tuli miettiä, mikä vaihtoehdoista olisi kaikkein ympäristöystävällisin. Kun päätös oli
tehty, he ottivat valitsemansa vastauksen. Löydettyään kaikki kahdeksan aarrearkkua heillä
oli kahdeksan palapelinpalaa.
Polku oli muodostettu siten, että, jos oppilaat tekivät kaikkein parhaat valinnat, he päätyivät
kokonaisuuteen, joista muodostui kaunis luminen maisema Suomesta. Jos he taas olivat tehneet kaikki keskinkertaiset valinnat, heidän paloistaan muodostui kuva tulvasta. Jos valinnat
taas olivat kaikkein huonoimmat ilmaston kannalta, kuvaksi muodostui vakava kuivuus ja
nälänhätä. Tietenkin suurin osa ryhmistä sai vastauksia kaikista eri kategorioista, joten heidän palapelinsä oli sekoitus näistä kolmesta eri kuvasta.
Harjoituksen jälkeen lopputuloksesta keskusteltiin ja oppilailla oli mahdollisuus tunnistaa
valintansa ja kysyä lopputuloksesta. Jos ryhmällä oli eriäviä mielipiteitä esimerkiksi siitä, onko
DVD elokuva vai t-paita parempi ilmaston kannalta, erilaisia näkökulmia tuotteen elinkaaresta (ostaminen kirpputorilta, internetistä lataaminen, tms.) tarkasteltiin. Jokainen luokka
sai laskelmat ja selitykset, joiden avulla tuotteiden järjestykseen asettaminen oli mahdollista.
Oppilaita myös rohkaistiin etsimään lisää perusteluita vastuksille internetistä.
Istunto päätettiin aivoriiheen, jossa kerättiin oppilaiden uusia ideoita siitä, kuinka he voisivat ehkäistä ilmastonmuutosta jokapäiväisissä toimissaan. Nämä ideat kerättiin yhteen ja
teemaviikon jälkeen lähetettiin osallistuneisiin kouluihin. Oppilaat järjestivät sitten koulussaan näyttelyn tai esim. radiohjelman teemasta.
Hanna Nordström, WWF ja Gardenia-Helsinki Kasvitieteellinen Puutarha, Suomi.
Pohdintaboksi 2. Käytännön harjoituksia
Millä tavoin voit tehdä yllä olevasta esimerkistä enemmän oppija- ja toimintakeskeisen? Vertaile tarvittaessa kestävän kehityksen kasvatuksen näkökohtiin ja tiekarttaan
sivulla 27.

Kestävää ajattelua ja sillan rakentamista
Ongelmien luovat ratkaisut sekä tekniikan hyödyntäminen ja materiaalien huolellinen valinta
luovat perustaa sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja esteettisesti kestävän kehityksen edistämiselle myös oppimisessa.
Tehtävänä on rakentaa silta vesistön yli johonkin päin maailmaa. Ota huomioon sen kulutuskestävyys, ympäristö, turvallisuus, talous sekä estetiikka.
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Kestävää kehitystä
edistettäessä koulu
on luonnollinen
kumppani
monenlaisille
yhteiskunnan
sidosryhmille.

1. Kuvittele paikka ja historia ennen sillan rakentamista.
Miltä vesi ja sen ympäristö näyttävät ennen sillan rakentamista? Miksi silta rakennetaan?
Kuka tulee käyttämään siltaa? Kuka on päättänyt rakentaa sillan ja kuka sen maksaa?
2. Rakenna silta kahden maitopurkin väliin. Käytä rakennusmateriaaleja jotka saat “kaupasta”. Tarjolla olevat materiaalit ja niiden hinnat näet alta. Huomaa, että käytettävissä
on ainoastaan 30 Ronorkin (RON) budjetti.
3. “Varsinainen silta on valmis!” Tee piirustus sillasta sen avajaisissa ja kirjoita siihen liittyen artikkeli. Painoita artikkelissasi ympäristöasioita: vaikutuksia ekosysteemiin, materiaalivalintoja, kuljetusta sekä ihmisten mielipiteitä.
4. Tee taloudelliset laskelmat.
Hinnasto
Valuutta on nimeltään Ronork, RON. Budjetti on 30 RON
Lankut (leikattu maitopurkkien kartongista, 1x8 cm)		 RON/lankku
Putket (pillit)			
3 RON
Palkit (spagetti)			
2 RON
Sementti (savi)			
4 RON
Tukipilarit pohjalle		 2 RON/reikä
Rakenteet/Kehikot (tulitikut)		
1/2 RON
Vaijeri (naru)		
1 RON/dm

Gitte Jutvik, WWF ja Vitalisskolan, Trosa, Ruotsi

Harkitse – suunnittele – Toimi!
Tämä on ehdotus oppilaiden työsuunnitelmaksi tutkimuksesta toimintaan.
Ongelmakohtien kartoitus
1. Pohdi valittuun aiheeseen2 liittyviä ongelmia aivoriihessä. Kirjoita kaikki ideat 		
muistiin ja kannusta kaikkia oppilaita osallistumaan pohdintoihin.
2. Analysoi aivoriihissä syntyneet ideat ja laita ne tärkeysjärjestykseen.
3. luokittele ideat neljään ongelmaryhmään.
Sidosryhmät ja toimintasuunnitelma
1. Aseta todenmukaisia tavoitteita ja määritä kuinka ne voidaan saavuttaa, sekä 		
miten tuloksista levitetään tietoa.
2. Määrittele, mitä sidosryhmiä aiheeseen liittyy
3. Suunnittele koordinoitu systeemi: määrittele, mikä on toivottavaa tai
ei-toivottavaa, ja mikä on mahdollista tai mahdotonta.
4. Päätökset tehdään yhdessä.
5. Hahmottele toimintasuunnitelma käyttäen konkreettisia ideoita tai
yksityiskohtaisia ennusteita.
Rudite Grabovska, Daugavpilsin yliopisto, Latvia

2

Kuinka pienentää Ekologista Jalanjälkeä koulussamme. Testaa yllä olevan Pohdi-Suunnittele-Toimi! tehtävän rakennetta. Harjoitus sisältää ideoita siitä, mitä opettaja ja oppilaat voivat tehdä.
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Merenrantamme
Valitse noin 300–500 metriä joen rantapengertä tai merenrantaa ja ryhdy huolehtimaan siitä.
Ranta palkitsee huolenpitosi yllättävällä ja ainutlaatuisella, uskomattomalla ja kauneudellaan,
sekä antaa hyvää mieltä ja vointia.
Ota kuvia ja tee piirustuksia rannastasi. Kirjoita runoja, kiinnitä huomiota rannan positiivisiin ja negatiivisiin puoliin.
Käytä Luonnontarkkailijan Naturewatch Baltic Survey –sivuston ohjeita osoitteessa www.naturewatchbalti.org oppiaksesi enemmän ranta- ja vesiluonnosta. Ks myös lisätietoja sivulta 34.
Keskustelkaa lopputuloksesta ryhmässänne.
Miten voit kuvailla nykyistä tilannetta rannikkoalueella?
Kuka on vastuussa rannikkoalueen kunnosta?
Millainen muodollinen tai epämuodollinen vastuu on
– Paikallisilla viranomaisilla
– Turisteilla; ulkomaalaisilla, paikallisilla, luonnonystävillä
– Kansallisilla viranomaisilla
– EU:lla ja muilla valtioilla
– Yrityksillä, kauppiailla, maanviljelijöillä, kalastajilla
– Muilla? Kellä?
Istu rannallasi, katsele aaltojen liikettä ja kuuntele. Mitä ajatuksia aallot kuiskailevat sinulle?
Yritä miettiä, mitä tällä paikalla oli silloin, kun vanhempasi olivat samanikäisiä kuin sinä.
Miltä tämä paikka ja lähialueet näyttivät? Kysy vanhemmilta ja opettajilta.
Ajattele tulevaisuutta. Mitä tapahtuu siihen mennessä kun olet 25-vuotias? Miltä sinä ja sinun
paikkasi näytätte? Mitä tulee muuttumaan sinun elämässäsi ja rannikolla?
Ryhmät valmistavat pienet raportit käyttäen tutkimuksen ja keskustelujen lopputuloksia. He
raportoivat suullisesti yleisen tapaamisen aikana. Raportoinnin aika on noin 5 minuuttia.
Omaperäiset raportit ovat tervetulleita.
Olga Glushkova, I. Kant Kaliningradin valtionyliopisto, Venäjä

Sammakonpoikaset ja vesiensuojelu
Opettajana joudut aina tekemisiin oikeiden konfliktien kanssa. Aiheet saavat alkunsa oppijoilta.
Käytä tällaisia tilanteita opettamiseen ja oppimiseen, kun oppilaat ovat jo valmiiksi motivoituneita.
Oli kuuma kesä ja järven vesi oli laskenut paljon. Kesäleirin koululaiset löysivät kuolemaisillaan olevia nuijapäitä, jotka eivät kyenneet liikkumaan puroon kapeasta ojasta. Oppilaat
yhdessä opettajansa kanssa päättivät kehittää paikalliselle vesihuollolle hoitosuunnitelman
järkeväksi vedenkäytöksi ja pelastaa sammakot. Tämä “Pelastakaa Ihanat Nuijapäät” -toiminta sisälsi opetustuokioita sammakkoeläinten elämästä sekä tutkimuksia ulkona. Median ja
tavallisten ihmisten vastuuta luonnonsuojelussa huomioitiin.
Julia Danilova, Baltic Fund for Nature, Pietari, Venäjä.
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Vanhemmat kumppaneina
Kestävän Kehityksen kasvatus on sidoksissa arvoihin ja asenteisiin ja siksi on järkevää ottaa siihen
mukaan myös vanhemmat. Vanhempien ollessa tietoisia siitä, mitä koulussa tapahtuu, heillä on
mahdollisuus jatkaa aiheesta kotona. On tärkeää tavata ja kehittää positiivisia linkkejä vanhempiin sekä vanhempien välille, jolloin he voivat vahvistaa koulussa esille otettuja teemoja.
Seuraavan harjoituksen tarkoituksena on edistää vanhempien, opettajien ja oppilaiden välistä
vuorovaikutusta ja yhteistä oppimista. Tällä kurssilla ekologiset, sosiaaliset sekä ekonomiset
näkökulmat kestävyydestä otettiin huomioon. Kurssi oli niin suosittu, että suunnitteilla on jo
seuraava vastaava kurssi.
Koululla on oma kasvimaa, joka on erittäin tärkeä osa koulun ideologiaa ja identiteettiä. Siksi
osallistujat olivat todella tyytyväisiä, kun heillä oli mahdollisuus parantaa luonnonmukaisen
puutarhan hoidon osaamistaan sekä koulutehtävänä että vanhempiensa kanssa.
Käpylän koulu, Helsinki, Suomi.

Haasta ystäväsi
Julkaisussaan Työn pedagogiikka kuuluisa ranskalainen pedagogi Célestin Freinet antoi suuren
arvon metodeille ja työlle, jotka koskivat oppilaiden merkityksellistä oppimista. Hänen pedagogiikkansa on hyvin käytännöllistä ja läheisessä yhteydessä kestävän kehityksen kasvatukseen.
“Kestävyyttä viikko viikolta” - prosessin aikana opettajat ja oppilaat haastoivat toisensa toimimaan kestävämmällä tavalla. Jokaisena maanantaiaamuna koulun radiossa yksi luokka vuorollaan haastoi toisen luokan. He ehdottivat esimerkiksi oppilaita välttämään yksityisautoilua
ja kävelemään, pyöräilemään tai käyttämään bussia koulumatkoilla. Haaste saattoi myös koskea sähkön säästämistä, ruoan tuhlaamisen vähentämistä, hyviä tapoja, ystävällisyyttä muita
oppilaita kohtaan ja esimerkiksi vanhusten auttamista. Kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet otettiin huomioon kun haasteet asetettiin eri viikoille.
Haastetun luokan oppilaat yrittivät suoriutua niin hyvin kuin pystyivät haasteesta jokapäiväisessä elämässään viikon ajan. He tekivät muistiinpanoja muuttuneesta käytöksestään
ja vetivät ne yhteen viikon lopuksi. Heidän vuoronsa oli sitten osoittaa taas haaste eteenpäin
seuraavana maanantaina ja haastaa näin toinen luokka jossain toisessa kestävyyden haasteessa. Tietysti myös muutkin kouluyhteisön jäsenet saivat osallistua kestäviin toimintoihin joka
viikko ja yrittää saada muutosta aikaiseksi.
Puistolan koulu, Helsinki Suomi.
Pohdintaboksi 3. Käytännön harjoituksia
Vertaile kolmea hyvin tunnettua pedagogia ja ota selvää, millä tavoin heidän näkemyksiään voidaan hyödyntää kestävän kehityksen kasvatuksen yhteydessä.

Autoilijat oppivat oppilailta
Haasta oppilaasi, anna heidän olla opettajia. Valmistautuminen opettajan rooliin auttaa heitä
oppimaan itse ja kehittämään samalla arvojaan. Saman vaikutuksen saat aikaan kun vanhemmat oppilaat ottavat mukaan nuorempia yhteisiin aktiviteetteihin.
Oppilaat 16 vuodesta ylöspäin osallistuivat kampanjaan, jonka tarkoituksena oli lisätä auton omistajien tietämystä ajamisensa ja auton ylläpitämisen ympäristövaikutuksista. Ideana
oli auttaa auton omistajia tarkistamaan sekä korjaamaan ilmanpaineet autojensa renkaista,
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jotta polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidi päästöjä voitaisiin vähentää. Halusimme myös
joidenkin autonomistajien osallistuvan eko-ajokurssille. Tutkimukset osoittavat, että jos ilmanpainetta renkaissa lisätään 10–15% verrattuna siihen mitä lukee auton opaskirjassa, polttoaineen kulutus vähenee noin 5 %.
Oppilaat valmistelivat opetuksen, joka perustui tietoihin ilmastonmuutoksesta, autoista sekä
päästöistä, autonrenkaista ja niiden ilmanpaineista sekä siitä, kuinka toimia tämän tiedon
turvin. Tämän jälkeen oppilaat työskentelivät bensa-asemalla 3–6 hengen ryhmissä useiden
viikkojen ajan. He tekivät tilastoja työstään, ja tavoittivat suuren määrän autonomistajia.
Tekijät, joiden ansiosta tämä harjoitus toimi hyvin:
•
•
•
•
•

Oppilaiden kiinnostus ja ilo.
Vahva side teorian ja käytännön välillä.
Yhteistyö organisaatioiden kanssa, paikallisten viranomaisten ja yritysten kanssa.
Vahva tuki opettajilta sekä kaupan asiantuntijoilta oppilaille
ja mikä tärkeintä: tunne tehdä jotain konkreettista hyvää ympäristölle.
Peter Wiborn, SV, Ruotsi.

Lehdistötilaisuus – yksi tapa raportoida
Sanotaan, että luokka on opiskellut jo jonkin aikaa energiasta, Itämeren alueen historiasta tai
jostain muusta teemasta ja annetaan arvo heidän tietämykselleen sekä mahdollisuus kommentoida opitun sisältöä. Oppilaat ovat saattaneet myös tuottaa jonkinlaisia kuvia aiheeseen
liittyen. Luokalla on ollut lyhyt kurssi journalismista ja heille on annettu erilaisia artikkeleita,
keskusteltu syistä lehdistötilaisuuteen sekä siitä, miten se on järjestetty ja miten kirjoitetut
jutut on tuotettu julkaisuun.
Jokainen oppilas on valmistautunut ja tuntee olonsa varmaksi rooleissaan sekä asiantuntijana
että lehdistön edustajana. Luokka on nyt jaettu asiantuntijoiden ryhmään ja lehdistön ryhmään.
Asiantuntijoiden ryhmä valmistelee esityksen sopien yhdessä avainsanoista, jotka kirjoitetaan
paperille. Lehdistö käyttää aikansa valmistelemalla kysymyksiä.
Yksi edustaja jokaisesta asiantuntijoiden ryhmästä pitää lyhyen esitelmän lehdistölle mahdollisesti kuvien kera. Lehdistön jäsenet tekevät muistiinpanoja ja esittävät lisäkysymyksiä.
Ensimmäisen lehdistötilaisuuden jälkeen ryhmät vaihtavat rooleja.
Toisen lehdistötilaisuuden jälkeen jokaisella oppilaalla on materiaalia, jonka kanssa työskennellä ja kehitellä siitä omaa persoonallista artikkelia toimittajana.
Tämä raportoinnin työtavassa kaikki toistavat ja kehittävät uutta materiaalia perustuen omiin
mielipiteisiinsä ja aikaisempaan tietämykseen. Kaikki myös esittelevät tuotoksensa koko ryhmälle suullisesti ja kirjallisesti.
Östersjögrannar, WWF, Svanberg and Jutvik
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Opettajat käyttävät
menetelmiä, jotka
tukevat oppilaiden
ymmärryksen
johdonmukaista
rakentumista.

Lopuksi toivomme, että käsikirjamme lukeminen on ollut mielestänne hyödyllistä opettajan
työn kannalta. Olemme sisällyttäneet kirjaamme asiatietoa ja harjoituksia, joiden toivomme
innostavan ja kannustavan opettajia ja opettajaksi opiskelevia kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen kasvatukseen työssään. Toivomme myös, että kirjastamme on apua omien
menetelmien, tehtävien ja harjoitusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kestävän kehityksen edistämisessä nimenomaan konkreettiset käytännön teot ja toiminta ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi ovat ydintehtäviä. Kasvatuksella ja koulutuksella
on tässä tehtävässä tärkeääkin tärkeämpi tehtävä.
Hyvää jatkoa ja menestystä lasten ja nuorten parissa työskentelyyn!

