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Johdanto

Sanotaan, että kaikilla suomalaisilla on jonkinlainen suhde metsään. Suomalaisten suhdetta metsään pidetään erityisenä monestakin syystä. Suomi on Euroopan metsäisin
maa ja täällä metsät peittävät kolme neljäsosaa pinta-alasta (Lier, Korhonen, Packalen,
Sauvula-Seppälä, Tuomainen, Viitanen, Mutanen, Vaahtera & Hyvärinen, 2019). Metsä
nähdään keskeisenä osana suomalaisuutta ja Suomen historiaa. Metsä on ollut merkittävä elinympäristö, elinkeino ja olemisen paikka. Vaikka nykyisin metsistä iso osa on
yksityishenkilöiden omistuksessa, jokamiehenoikeudet takaavat sen, että kaikki saavat
olla ja kulkea metsissä (Tuunanen, Tarasti & Rautiainen, 2012, s. 11).
Keskustelu metsistä ja suomalaisten suhteesta metsään on ollut vilkasta viime vuosina.
Keskustelua käydään siitä, ovatko suomalaiset edelleen metsäkansaa, vai onko suhde
metsään muuttunut. Keskustelua mahdollisesta muutoksesta herättävät esimerkiksi
muuttuvat yhteiskunnan rakenteet ja maahanmuutto. On aiheellista kysyä, jakavatko
kaikki suomalaiset yhteisen käsityksen metsistä tai onko metsä ylipäätään tärkeä kaikille
suomalaisille.
Metsäsuhdekeskustelu ei ole syntynyt tyhjästä. Metsäsuhde on nyt ajankohtainen: suomalaisen metsäsuhteen vahvistaminen ja tutkimustiedon lisääminen yksilöiden eri ikäkausina on kirjattu Kansalliseen metsästrategiaan 2025 (Maa- ja metsätalousministeriö,
2015, s. 35). Sen mukaan tasapainoinen metsäsuhde nähdään pohjana metsien kestävälle hoidolle, käytölle ja sen hyväksyttävyydelle. Lapsuudessa rakennetun pohjan metsäympäristön arvostukselle katsotaan vaikuttavan uudistuvien metsävarojen hoitoon ja
käyttöön (Maa- ja metsätalousministeriö, 2015, s. 27). Lisäksi suomalainen metsäsuhde
on saanut paikkansa Unescon elävän perinnön kansallisessa luettelossa (Elävä perintö,
2020), eli metsäsuhteesta on muodostunut kansallisen aineettoman kulttuuriperinnön
suojeltava kohde. Voidaan sanoa, että suomalaisesta metsäsuhteesta on muodostunut
kansallinen projekti. Mistä metsäsuhdekeskustelu oikeastaan juontaa juurensa ja mihin
metsäsuhdekeskustelu pyrkii, voisi olla oma tutkimusaiheensa.
Tämän tutkimuksen kohteena on lasten suhde metsään ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Ympäristökasvatuksella tavoitellaan tietoisuutta ympäristöstä, ympäristökysymyksistä ja oman toiminnan merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Luontosuhdeajattelua
ympäristökasvatuksen kontekstissa on kritisoitu luontosuhteen pintapuolisesta käsittämisestä: lisäksi vaarana on ihmisen ja luonnon välisen vastakkainasettelun korostaminen. (Willamo, 2004b, s. 41) Tutkimusten valossa on esitetty huolta siitä, että lasten
1

suhde luontoon on vaarassa etääntyä (Laaksoharju & Rappe, 2010, s. 693). Helsinkiläisnuoret harvoin kertovat viettävänsä vapaa-aikaansa luonnossa (Myllyniemi & Berg,
2013, s. 31). Laaksoharjun ja Rappen (2010, s. 692) tutkimukseen osallistuneista helsinkiläislapsista osa ei mieltänyt itseään osaksi luontoa eikä puolet tutkimukseen osallistuneista osannut nimetä metsän puita. Skår ja Krogh (2009) esittävät, että lasten ja nuorten vapaa-aika vaikuttaa olevan enemmän vanhempien ja kasvattajien organisoimaa.
On varsin mielenkiintoista kysyä, miten tämän päivän kaupungissa asuvat lapset suhtautuvat metsään. Tutkimustietoa oppilaiden näkökulmasta tarvitaan ympäristökasvatuksen kehittämiseksi vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Lapset ovat tulevaisuuden ympäristön käyttäjiä ja ympäristöasioiden päättäjiä. Lapsuuden ympäristöasenteet ja kokemukset luonnossa nähdään olevan yhteydessä tulevaisuuden ympäristöasenteisiin. Merkittävät luontokokemukset lapsuudessa on yhdistetty
ympäristönsuojeluhalukkuuteen myöhemmin elämässä (Chawla, 1999; Tani, 2017). Ympäristönsuojeluhalukkuuteen liittyvä läheinen ympäristösuhde voi muodostua kaupunkiympäristössäkin (Tani, 2017). Läheinen suhde luontoon ja merkittävät kokemukset
luonnossa eivät riitä yksinään selittämään ihmisen ympäristökäyttäytymistä (Howel & Allen, 2019; Willamo, 2004b, s. 45). Yksilön tunteet, arvot ja asenteet ovat kuitenkin merkittäviä ympäristökasvatuksen osa-alueita (Nordström, 2004; Palmer, 1998).
Miten lapset suhtautuvat metsään? Millainen suhde metsään voi olla, jos kasvaa Helsingin kantakaupungissa eivätkä metsät ole keskeinen osa elinympäristöä? Annoin viidesluokkalaisille tehtäväksi kirjoittaa ja piirtää mieleen painuneesta metsähetkestään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miltä lasten suhde metsään näyttää näiden
kertomusten pohjalta.
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Ympäristö ja luonto

Metsä on vallitseva osa Suomen luontoa ja moni suomalainen yhdistää ymmärrettävästi
luonnon käsitteen nimenomaan metsään. Samaan aikaan huoli ympäristöstä ja siitä
käyty keskustelu on Hailan (2004, s. 9) mukaan johtanut osaltaan siihen, että sanojen
luonto ja ympäristö välille ei tehdä eroa esimerkiksi puhuttaessa ympäristön- tai luonnonsuojelusta. Toisaalta voidaan puhua oppimisympäristöstä, ympäristöopista tai eri tieteenalojen yhteydessä vakkapa ympäristökasvatuksesta, ympäristöfilosofiasta tai ympäristöpolitiikasta. Huomataan pian, että ympäristön ja luonnon käsitteet saavat useita eri
merkityksiä ja toisinaan niillä tarkoitetaan samaa asiaa. Käsitteiden määrittely on olennaista, jotta niistä voidaan käydä keskustelua (Haila, 2001a, s. 2000). Aloitan tämän tutkielman teoriaosan tarkastelemalla mitä ympäristöllä, luonnolla ja metsällä tarkoitan. Sitten tarkastelen sitä, mitä ympäristökasvatus on ja mitä sillä tavoitellaan. Tämän jälkeen
kohdistan katseeni metsään ja muodostan käsityksen metsäsuhteesta havaitun, koetun
ja jaetun metsän ulottuvuuksien avulla. Sen jälkeen kerron suomalaisen metsäsuhdeajattelun taustoista. Lopuksi selvitän, miten lasten tuottamia piirroksia voidaan hyödyntää heidän metsäsuhteensa tutkimisessa.

2.1 Ihminen osana luontoa ja ympäristöä
Käsitys luonnosta ja ei-luonnosta voi vaihdella yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti. Luonnon syvempää olemusta ei yleensä tarvitse arkielämässä ajatella. Willamo (2004a) toteaa, että meillä on tarve luokitella asioita luontoon kuuluviksi tai kuulumattomiksi; tätä
Willamo kutsuu luonnon rakenteelliseksi ajatteluksi. Kun tehdään tällaista luokittelua,
yksi yleinen kriteeri erottaa luonto ja ei-luonto toisistaan on pohtia ihmisen vaikutusta
kohteen alkuperään. Tällöin yleensä luontoon ajatellaan kuuluvan elementtejä, joiden
syntyperään ihminen ei ole vaikuttanut ja ei-luonnoksi puolestaan mielletään ihmisen
tuottamat asiat. Kun yksittäisiä elementtejä aletaan luokitella luontoon kuuluviksi tai kuulumattomiksi, Willamon (2004) mukaan vastaan tulee pian ongelma: Jos ihminen ei saa
vaikuttaa luonnon alkuperään, ovatko puistot, pellot tai istutetut metsät luontoa? Rajanveto tuntuu aluksi selvältä, mutta ongelmaksi muodostuu rajan tilannekohtaisuus. (Willamo, 2004a.)
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Yksi tapa vastata kysymykseen luonnon käsitteestä on, että luonto ulottuu kaikkialle
(Haila, 2001a). Ajatus luonnosta tässä lähestymistavassa perustuu siihen, mistä koko
maailma on lähtöisin. Haila (2001a) katsoo, että luonto on jotain niin suurta, ettei sille
voida antaa yhtä selkeää määritelmää. Luonto on ollut olemassa jo ennen maapallon
syntyä eikä ihmisellä voi olla yhtä oikeaa näkemystä sen perusluonteesta. (Haila, 2001a,
s. 202.) Willamo (2004a) huomauttaa, että ihmisessä itsessään ja kaikissa fyysisissä
elementeissä on ainetta ja energiaa. Näin ajatellen myös me olemme osa luontoa.
Eräs keskeinen kysymys luonnon käsitteen ymmärtämisessä on ihmisen paikka luonnossa. Ajatus ihmisen ja luonnon erillisyydestä on nyky-yhteiskunnassa vahvasti esillä
ja ajatustapaa on kutsuttu jopa länsimaisen ajattelun perusmalliksi (Willamo, 2004b). Salonen (2006, s. 33–33) toteaa, että ihminen ja luonto saatetaan nähdä toistensa kilpakumppaneina, jolloin ihminen ja luonto nähdään vastakkaisessa asemassa toisiinsa nähden. Willamon (2004b, s. 40) mukaan ihmisen paikka luonnossa voidaan nähdä kolmella
tavalla: ihminen luonnosta irrallisena osana, ihminen osana luontoa tai siten, että ihminen samanaikaisesti sekä kuuluu että ei kuulu luontoon.
Hailan (2004, s. 10) mukaan ihminen on osa luontoa. Tätä Haila (2004) kuvailee toteamalla: ”elämme luonnossa ja luonnosta”. Kaikki ihmisen elämässä rakentuu lopulta luonnon varaan. Luonnosta saadaan ravintoa, toimeentuloa ja luonto on hyvinvoinnin perusta
(Haila, 2004, s. 10; Willamo, 2004b, s. 36.) Näin ajateltuna luonto on siis jotain ihmistä
paljon suurempaa ja ihminen on kiistattomasti osa luontoa.
Kun ihmistä mietitään inhimillisenä, rationaalisena olentona, erotetaan ihminen jollain
tapaa muusta luonnosta (Niiniluoto, 2000; Oksanen, 2012, kappale 1.3; Pietarinen,
2000; Willamo, 2004b, s. 36). Pietarinen (2000) katsoo biologisesti ajatellen ihmisen
osaksi luontoa. Kuitenkin korkean tietoisuutensa vuoksi ihmisellä on hänen mukaansa
erityinen moraalinen vastuu. Ihminen pystyy selvittämään luonnon toimintaperiaatteita ja
käyttämään tietoa hyväksi omien etujensa saavuttamiseksi. (Pietarinen, 2000, s. 39.)
Niiniluoto (2000) esittää samankaltaisen ajatuksen. Ihminen on hänen mukaansa osa
luontoa, vaikka onkin biologisen ja kulttuurisen kehityksen kautta kykenevä käyttämään
tiedettä ja tekniikkaa luonnon hallinnassa. Niiniluoto (2000) pohtii ihmisen suhdetta luontoon luonnon arvon ja ihmisen vastuun kautta. Vastuuseen liittyvät velvollisuudet luontoa
kohtaan. Ihmisen vastuuta luonnosta perustellaan sillä, että luonnolla on arvoa. Niiniluoto (2000) esittää arvokonstruktivismin käsitteen kuvaamaan ajatusta, jonka mukaan
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arvot ovat ihmisen tekemiä. Luontoperäisen arvon ongelmallisuus piilee siinä, että itseisarvon asettaminen edellyttää kykyä käsitteelliseen ja tietoiseen ajatteluun. (Niiniluoto,
2000, s. 55–63.)
Willamo (2004b) ehdottaa, että luonnon ja ei-luonnon välillä ei ole selvää rajaa. Ilma,
vesi, maa ja bakteerit ovat läsnä kaikkein kaupunkimaisimmissa ympäristöissäkin, joten
rajaa luonnon ja ei-luonnon välille on hänen mukaansa mahdotonta vetää (Willamo,
2004b). Hän puhuu toiminnallisesta jatkumosta. Ihmisellä on siis ekologinen ja inhimillinen ulottuvuus. Ihmisen keho ja elintoiminnot kuuluvat luontoon, mutta inhimillisyys jollain tapaa erottaa ihmisen luonnosta. Toiminnallisessa ajattelutavassa inhimillinen ja
ekologinen ulottuvuus kietoutuvat yhteen ja ihminen sekä kuuluu että ei kuulu luontoon.
Vaikka Willamo lähtökohtaisesti pitää luonnon ja ei-luonnon välistä luokittelua ongelmallisena, hän myöntää, että rajan vetäminen voi toisinaan olla tarpeen käytännöllisistä tai
poliittisista syistä. (Willamo, 2004b, s. 34–36.)
Hailan (2001b) mukaan ympäristön käsite on muuttanut merkitystään sen jälkeen, kun
huoli ympäristöstä nousi yleiseen keskusteluun. Ennen ympäristöllä tarkoitettiin jonkin
tietyn keskipisteen, esimerkiksi ihmisen itsensä ympärillä olevaa aluetta. Haila toteaa,
että nykyisin ”’ympäröitynä’ on koko inhimillinen yhteiskunta, ja ympäristö käsittää kaikki
yhteiskunnan olemassaoloa määrittävät tekijät” (Haila, 2001b, s. 9). Jos luontoa on kaikkialla ja ympäristö kattaa koko inhimillisen yhteiskunnan, mikä erottaa luonnon ja ympäristön toisistaan? Haila (2001b, s. 17) toteaa vastauksena ympäristön määritelmään, että
”ympäristö ulottuu yhtä kauas kuin sitä määrittävät merkitykselliset kriteerit”. Hän jatkaa
ajatusta, että luonnon ja ympäristön ero piilee siinä, että ympäristölle voidaan antaa sitä
määrittävät kriteerit, mutta – kuten todettu – luonnon ulottuvuus on ihmistä suurempi eikä
sille voida asettaa vastaavia kriteerejä. Ympäristö on siis jotain konkreettisempaa luontoon verrattuna. Esimerkkinä Haila (2001a, s. 202) toteaa, että oikeus terveelliseen ympäristöön voidaan määrätä lailla, mutta sen sijaan oikeutta terveelliseen luontoon ei
voida arvioida samalla tavalla. Hailan (2004, s. 9) mukaan ihmisten ympäristö muodostuu siitä, mitä heidän ympärillään on ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa.
Tämän ajatuksen perusteella siis ympäristöksi voidaan määrittää vaikkapa kouluympäristö, joka voidaan rajata koulun piha-alueen rajojen sisäpuolelle. Kouluympäristöstä voidaan arvioida turvallisuutta fyysisten elementtien eli koulun rakenteiden kautta. Voidaan
myös arvioida, miten turvallinen oppilaan psyykkinen ympäristö koulussa on, eli kuinka
turvalliseksi oppilas tuntee olonsa koulussa. Voidaan myös arvioida sosiaalista turvallisuutta, eli kuinka turvallinen kouluyhteisö on. Hailan (2001a; 2001b) ajattelutavan mukaan luonnolle ei voida tehdä vastaavaa arviointia.
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Kouluympäristön esimerkissä huomattiin, että ympäristö on käsitteenä monimuotoinen.
Suomela ja Tani (2004) näkevät ympäristöllä olevan kolme ulottuvuutta: Ensimmäinen
ulottuvuus tarkastelee heidän mukaansa ympäristöä yksilön ulkopuolella sijaitsevana kokonaisuutena ja ympäristö pyritään näkemään objektiivisesti. Kouluympäristön kontekstissa koulun ulkopuolinen henkilö voisi tarkastella kouluympäristöä näin. Koska hän ei
itse kuulu osaksi kouluympäristöä, hän voi arvioida sitä tarkkailijan silmin. Toinen ulottuvuus korostaa yksilön ajatuksia, kokemuksia, tunteita, toimintaa ja yksilöllistä suhdetta
omaan elinympäristöönsä. Tästä näkökulmasta voidaan tarkastella oppilaan tai koulun
henkilökuntaan kuuluvan yksilön tunteita ja kokemuksia kouluympäristössään. Kaikille,
jotka koulussa toimivat, kouluympäristö on yksilöllinen ja sitä jäsennetään itselle merkityksellisten kokemusten ja ilmiöiden kautta. Kaikki siis kokevat ympäristön omalla yksilöllisellä tavallaan. Kolmannessa näkökulmassa ympäristö on yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti tuotettu kokonaisuus. Koulu on siis yhteisö, jonka muodostavat kaikki siellä
vaikuttavat yksilöt. (Suomela & Tani, 2004, s. 45-53.)
Keskustelu luonnon ja ympäristön määritelmistä on monimutkainen. Edellä kuvatut määritelmät istuvat huonosti käytännön puheeseen metsä-, luonto- ja ympäristösuhteesta.
Käsitteiden ymmärtämisen helpottamiseksi tässä kontekstissa vedän käsitteille selvempiä rajoja. Tässä tutkielmassa tarkoitan ympäristöllä sellaista ympäristöä, johon kuuluvat
sekä luonnonympäristö että rakennettu ympäristö. Luonnolla tarkoitan sellaista ympäristöä, joka ei ole ihmisen rakentamaa, vaan puhun silloin ympäristön luonnonvaraisesta
osasta (ks. Parikka-Nihti & Suomela, 2014, kappale 1). Tässä tutkielmassa en tee eroa
sen perusteella, puhutaanko ihmisen muokkaamasta tai muokkaamattomasta luonnosta.
Metsälle voidaan antaa erilaisia kansainvälisiä, kansallisia ja kulttuurisia määritelmiä,
mutta tässä yhteydessä tarkoitan metsällä puustoista luontoympäristöä.

2.2 Ympäristökasvatus
Tarkastelen ensin ympäristökasvatuksen lähtökohtia, jotta voidaan ymmärtää ympäristökasvatusta paremmin. Ympäristökasvatuksen juuret voidaan sijoittaa samalle ajanjaksolle, jolloin huoli ympäristöstä nousi yleiseen keskusteluun ja ympäristön käsite sai laajemman merkityksen (Haila, 2001b, s. 9). Kasvanutta huolta ympäristöstä ja tietoisuutta
siitä, että ihmisten tulisi huomioida ympäristö toiminnassaan Haila (2001c, s. 40) kutsuu
”ympäristöherätykseksi”. Selvitän ensin, mitä ympäristökasvatuksella tavoitellaan. Siirryn sitten tarkastelemaan Palmerin (1998) puumallin avulla, miten ympäristökasvatusta
voidaan toteuttaa.
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Nykyisessä merkityksessään ympäristökasvatuksen juuret voidaan sijoittaa 1960-luvulle
(Cantell, 2004, s. 12; Parikka-Nihti & Suomela, 2004, kappale 1; Wolff, 2004, s. 18).
1960-luvun lopulla järjestettiin kansainvälisiä ympäristökonferensseja, jotka ovat olleet
keskeisessä roolissa ympäristökasvatuksen edistämisessä (Wolff, 2004, s.18). Ympäristökasvatuksen kannalta erityisen merkittävänä voidaan pitää vuonna 1972 Tukholmassa
järjestettyä YK:n ympäristökonferenssia, jossa laadittiin ensimmäinen kansainvälinen
ympäristökasvatusohjelma International Environmental Education Programme, IEEP.
Myöhemmin UNEP ja UNESCO asettivat ympäristökasvatukselle päätavoitteet, jotka hyväksyttiin poliittisella tasolla Tbilisissä järjestetyssä YK:n ympäristökonferenssissa
vuonna 1977. (Palmer & Neal, 1994 s. 13; Parikka-Nihti & Suomela, 2014, s. kappale 1;
Wolff 2004, s. 19.) Wolff (2004) toteaa, että sittemmin ympäristökasvatuksen painoalueet
ovat vaihdelleet, eli toisinaan on korostettu ihmisen näkökulmaa ja toisinaan luonnon,
mutta keskeisinä pidetään edelleen jossain määrin Tbilisissä asetettuja päämääriä. Näiden päämäärien mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteena on:
1. kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten,
poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja
maalaisympäristössä.
2. mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden,
sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja
parantamiseen.
3. luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä
toimintamalleja.
(Sytnik, Cherednichenko, Sakhaev, Lebedinsky, Voloshin & Koybin,
1985; käännös Wolff, 2004, s. 19.)
Voidaan siis todeta, että ympäristökasvatus on muodostunut vastaamaan huoleen ympäristöstä nyt ja tulevaisuudessa. Tbilisissä asetettujen päämäärien mukaan tavoitteena
on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristöstä, antaa yksilöille tietoja ja taitoja ympäristön
suojeluun ja kehittää uusia toimintamalleja ympäristön puolesta laajemmille ihmisjoukoille. Näiden tavoitteiden – joita jollain tapaa voidaan kutsua alkuperäisiksi ympäristökasvatuksen tavoitteiksi – mukaan kyse ei ole siis luontokasvatuksesta, kuten se on toisinaan ymmärretty ja mistä ympäristökasvatusta on kritisoitu (Wolff, 2004, s. 21). Tani,
Cantell, Koskinen, Nordström ja Wolff (2007) huomauttavat, että ympäristökasvatuksen
tulee huomioida ekologisten ulottuvuuksien lisäksi sosiaaliset ja kulttuuriset puolet. Kun
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sosiaaliset ja kulttuuriset puolet otetaan huomioon, saatetaan ympäristökasvatus sekoittaa kestävää kehitystä edistävään kasvatukseen. Tanin ym. (2007, s. 203) mukaan kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja ympäristökasvatus eivät ole synonyymejä. He katsovat eron olevan siinä, että ympäristökasvatuksessa ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus huomioidaan monipuolisesti, kun taas kestävää kehitystä edistävässä
kasvatuksessa ihmisen näkökulma korostuu ympäristökasvatusta enemmän. Näin ympäristökasvatusta voidaan pitää neutraalimpana käsitteenä kestävää kehitystä edistävään kasvatukseen verrattuna (Tani ym. 2007; Wolff, 2004, s. 27–29). On myös esitetty
kysymys siitä, onko väittely ”oikean” käsitteen käyttämisestä ylipäätään tarkoituksenmukaista. Vaarana on eri alojen ammattilaisten välisen kuilun kasvattaminen ja samalla
saatetaan hankaloittaa koko kasvatuksen tavoitteen saavuttamista, mikä kuitenkin on
kestävässä tulevaisuudessa sekä ympäristö- että kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa. (Wolff, 2004, s. 28.)
Kun ihminen ymmärretään osaksi luontoa (Haila; 2001a; 2001b; 2004; Willamo 2004b),
ei voida puhua ympäristön merkityksestä vain ihmiselle itselleen (Tani ym. 2007). Willamo (2004b; 2005) ehdottaa, että ympäristökasvatuksessa hyvä lähtökohta on nähdä
luonto aiemmin kuvatun jatkumoajattelun kautta ja nähdä itsensä osaksi luontoa. Jatkumoajattelun ongelmallisuudeksi muodostuu sen vaikea hahmottaminen. Länsimaisessa
ajattelutavassa rakenteellinen, luokitteleva ajattelutapa on totuttu tapa hahmottaa maailmaa, joten rakenteellinen luokittelu luonnon ja ei-luonnon välillä voi olla helpommin hallittavissa (Willamo, 2005, s. 172). Lisäksi jatkumoajattelussa piilee ristiriita siitä, että toisaalta ihminen samaan aikaan kuuluu luontoon ja ei kuulu luontoon. Nykyajan kasvatuskulttuuri saattaa tahattomasti vahvistaa ajattelutapaa, jossa ihminen ja luonto asetetaan
vastakkain (Willamo, 2004b, s. 41). Esimerkiksi käsite ”luonnonsuojelu” viittaa ajatukseen, että luonto on jotain ihmisestä irrallista ja että ihmisen tehtävä on suojella luontoa.
Puhuttaessa ”luontosuhteesta” ja sen vahvistamisesta, käsite sisältää vastaavan ajatuksen; että ihminen ja luonto olisivat toisistaan irrallaan, mutta suhde luontoon voidaan
muodostaa. Vaikka luonnon jatkumoajattelu voi olla haastava ymmärtää, se voi auttaa
ihmisen ja muun luonnon yhteyden ja erillisyyden ymmärtämistä periaatteellisella tasolla.
(Willamo, 2005, s. 172.) Tämä on yksi keskeinen lähtökohta ympäristökasvatuksessa.
Lisäksi on tärkeää, että kasvattaja tiedostaa ympäristön monet ulottuvuudet (Suomela &
Tani, 2004, s. 45). Voidaan siis sanoa, että ympäristökasvatuksessa lähtökohtana ovat
luonto ja ympäristö itsessään. Ihmisen, ympäristön ja luonnon välinen suhde ovat tärkeä
osa ympäristökasvatusta, koska ympäristökasvatus on myös arvo- ja asennekasvatusta.
Ympäristökasvatus kattaa luonnon-, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön sekä yksilön
vuorovaikutuksen niihin.
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Palmerin (1998) puu on kenties suosituin monista ympäristökasvatuksen malleista, jota
on käytetty paljon sekä tutkimuskentällä että yhtenä keskeisenä apuvälineenä ympäristökasvatuksen toteuttajille (kuvio 1). Palmerin (1998) mukaan ympäristökasvatuksella
voidaan nähdä kolme yleisesti hyväksyttyä keskistä ulottuvuutta, jotka pohjautuvat 1970luvulla Isossa-Britanniassa julkaistulle Project Environmentille. Palmer (1998) perustaa
näkemyksensä ympäristökasvatuksen toteuttamisesta näille keskeisille ulottuvuuksille,
joita ovat: oppiminen ympäristöstä (education about the environment), oppiminen ympäristössä (education in the environment) ja toimiminen ympäristön puolesta (education for
the environment). Koska ympäristökasvatus on tulevaisuuteen tähtäävää, voidaan päätavoitteeksi asettaa jokaisen kansalaisen omaavan sellaisen asenteen ja käyttäytymisen, joka tulee auttamaan ympäristöongelmien ratkaisuissa ja uusien ongelmien ehkäisyssä. Palmer (1998) katsookin, että on tärkeää arvostaa luonnonvaroja ja ympäristön kauneutta sekä eettistä toimintaa ympäristössä. Ympäristökasvatuksen tulisi sisältää
kokemuksia ongelmanratkaisusta, päätöksenteosta ja osallistumisesta yhdistettynä ekologiseen, poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen, esteettiseen ja eettiseen pohjaan.
(Palmer, 1998, s. 143–145.)

Kuvio 1: Palmerin ympäristökasvatuksen puumalli (Palmer, 1998; Käännös: Cantell &
Koskinen, 2004, s. 68)
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Palmer (1998) on koonnut puumallin, jossa hän kiteyttää näkemyksensä ympäristökasvatuksen toteuttamisesta. Puulla on juuret, jotka symboloivat yksilön lähtökohtia ympäristökasvatukselle. Yksilön lähtökohtiin vaikuttavat merkittävät elämänkokemukset, joita
yksilö on elämänsä varrella kohdannut. Elämänkokemukset ovat muovanneet ihmisen
ajatuksia ja asenteita ympäristöä kohtaan. Puun oksiston muodostavat kolme tasavertaisessa asemassa olevaa ympäristökasvatuksen elementtiä. Oppiminen ympäristöstä
tarkoittaa ympäristön tiedollista osaamista (Cantell & Koskinen, 2004, s. 68–69, Palmer,
1998). Käytännössä tällä tarkoitetaan esimerkiksi perustietoja ekologiasta ja luonnonsysteemien toiminnasta. Ympäristökasvatuksessa on tärkeää ymmärtää ympäristön kokonaisvaltaisuutta ja monimuotoisuutta, joten tarvitaan myös tietoa rakennetusta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Koska lähtökohtana ovat omat elämänkokemukset, menetelmät linkitetään oppilaan omaan elämään ja lähiympäristöön. (Nordström, 2004, s. 130–
131.) Oppiminen ympäristössä tarkoittaa ympäristökasvatuksen kokemuksellisuutta, eli
oppijan henkilökohtaisia kokemuksia ja elämyksiä. Kokemuksellisuuteen liittyy esteettinen painotus. (Cantell & Koskinen, 2004, s. 69; Palmer, 1998;). Kokemuksellisuutta voidaan toteuttaa esimerkiksi retkeilemällä luonnossa ja lähiympäristössä. Huomiota ympäristön estetiikkaan voidaan kiinnittää esimerkiksi taiteen keinoin. Toimiminen ympäristön
puolesta käsittää arvokasvatuksellisen näkökulman, jossa korostuu vastuu luonnosta ja
ympäristöstä. Arvot ovat toimintamme pohjalla, joten ympäristökasvatuksessa on keskeistä kiinnittää huomiota arvo- ja tunnekasvatukseen. Tavoitteena on ohjata eettiseen
ja ympäristön kannalta kestävään toimintaan, sekä omaksua tapoja ympäristön puolesta
toimimiseen. Ympäristökasvatukseen tulisi sisältää tietoa ja kokemuksia osallisuudesta
ja vaikuttamisesta. Ympäristökasvatuksessa tavoitellut tiedot, käsitteet, taidot ja asenteet pääsevät kehittymään, kun kaikki ympäristökasvatuksen ulottuvuudet ja oppilaan
lähtötaso huomioidaan yhdessä. (Palmer, 1998.)
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3

Metsäsuhde

Tässä luvussa käsittelen metsäsuhdetta. Puhuttaessa ympäristön ja luonnon käsitteistä
huomataan pian, että käsitteet eivät ole yksiselitteisiä. Niin ikään myös ihmisen suhdetta
ympäristöön ja luontoon tarkastellaan monin tavoin eri tieteenaloilla: esimerkiksi kulttuurihistorian (Rossi, 2010), ympäristöpolitiikan (Haila, 2001a; 2001b; 2001c; 2004), ympäristöpsykologian (Kyttä, 2003) ja kasvatustieteen (Hiltunen, 2016; Temmes, 2006) aloilla.
Eri tieteenalat tarjoavat erilaisia selityksiä ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta.
Metsät taas ovat osa luontoa ja ympäristöä ja sitä kautta yksi osa ympäristökasvatusta.
Kun suunnitellaan ympäristökasvatuksen toteuttamista, on tärkeää huomioida oppijan
lähtötaso (Palmer, 1998). Siksi tarvitaan päivitettyä tietoa siitä, mistä ympäristökasvatuksessa tulisi tänä päivänä lähteä liikkeelle. Metsäsuhde on yksi tulokulma ympäristökasvatuksen lähtökohtien tutkimiseen.
Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna jokaisella on oma ainutlaatuinen suhteensa ympäristöön. Rossin (2010) mukaan ympäristösuhteen tarkastelussa on tärkeää huomioida
ympäristö laajasti. Yksilön elämässä on monia erilaisia ympäristöjä, joilla on eri ulottuvuuksia. Kaikki nämä ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Näin ajatellen
metsäsuhteeseen vaikuttaa myös suhde muuhun ympäristöön, kuten luontoon tai kaupunkiympäristöön. (Rossi, 2010, s. 79–80.) Myös metsää voidaan kokea eri ympäristöissä; esimerkiksi koti-, koulu-, harrastus- tai mediaympäristöissä (Temmes, 2006, s.
36–37). Seuraavaksi avaan yksilön suhdetta metsään kolmen näkökulman kautta. Tarkastelen ensin metsää havaittuna, jolloin kiinnitän huomiota siihen, millaista objektiivisuuteen pyrkivää tietoa metsään liitetään. Sen jälkeen esittelen metsän kokemiseen liittyviä näkökulmia, ja tämän jälkeen avaan metsään liitettyjä jaettuja merkityksiä. (Suomela & Tani, 2004.)

3.1 Havaittu, koettu ja jaettu metsä
Havaitulla metsällä tarkoitan metsäsuhteen objektiivista ja luonnontieteellistä ulottuvuutta. Tähän liittyy yksilöllä oleva tieto ja käsitykset metsästä: mikä on metsän merkitys
ekosysteemissä ja mitä yksilö ylipäätään metsästä tietää. Kysymys on ikään kuin metsäsuhteen kognitiivisesta ulottuvuudesta, jota Palmer (1998) nimittää oppimiseksi ympäristöstä.
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Havaittu metsä on yksilölle tarkastelun kohde. Tarkkailijan roolissa yksilö on itse irrallaan
tarkastelun kohteesta. Vaikka ihminen on itse metsässä, hän keskittää huomionsa faktatietoon ja tekemiinsä havaintoihin siitä, mitä metsässä tapahtuu. Metsässä havaitaan
ja tunnistetaan lajeja sekä päätellään ja arvioidaan luonnon ilmiöitä. Tällöin metsä on siis
yksilön ulkopuolella oleva kokonaisuus, jota ikään kuin tarkastellaan etäisyyden päästä
(Suomela & Tani, 2004). Tarkastelija seuraa metsässä tapahtuvia luonnonilmiöitä ilman,
että hän pohtii metsän subjektiivista merkitystä.
Metsää voidaan havainnoida myös erilaisten epäsuorien ja välittyneiden kokemusten
kautta. Esimerkiksi oppikirjat, luontodokumentit ja media välittävät tietoa metsästä. Temmes (2006) tutki väitöskirjassaan viidesluokkalaisten hankolaisten lasten suhdetta luontoon. Hän havaitsi, että viidesluokkalaisilla oli paljon välittyneitä luontokokemuksia jo siitäkin syystä, että varhaisnuorilla oli paljon erilaisia medioita käytettävissään. (Temmes,
2006, s. 54.) Oletan, että tänä päivänä median merkitys metsätiedon välittäjänä on entistäkin suurempi, joten epäsuorilla ja välittyneillä havainnoilla voi olla suurikin merkitys
lasten metsäsuhteeseen.
Koettu metsä on yksilön itse kokema ja tuntema metsä. Voidaan ajatella, että jokaisella
ihmisellä on oma ympäristönsä, jonka keskipiste hän itse on (Suomela & Tani, 2004;
Rossi 2010, s. 80). Yksilön oma ympäristö koostuu niistä kokemuksista, tapahtumista ja
ilmiöistä, jotka vaikuttavat yksilön elämään ja joita jäsennetään omalla yksilöllisellä tavallaan. Yksilön ympäristö on sidoksissa elettyyn aikaan ja paikkaan. (Suomela & Tani,
2004, s. 47.) Kokemus metsässä on jokaiselle oma ja metsä saa merkityksen yksilön
omassa elämässä hänen omista kokemuksistaan ja kokemuksen herättämien tunteiden
myötä. Yksilö itse hahmottaa, kokee, arvottaa ja tulkitsee metsää ja näin metsä saa merkityksen ihmiseltä itseltään. (Rossi, 2010, s. 80.)
Ympäristökasvatuksen kontekstissa puhutaan usein ympäristöherkkyydestä. Wahlströmin (1997) mukaan ympäristöherkkyydellä viitataan yksilön tunnepitoiseen suhteeseen
ympäristöönsä. Kyky havaita ja aistia ympäristöä kuuluvat ympäristöherkkyyteen. (Wahlström, 1997, s. 1–5.) Ympäristöherkkyyden käsitettä on kritisoitu sen epämääräisyydestä
ja tunteita korostavasta näkökulmasta. Koska ympäristökasvatuksen tavoitteena on ympäristövastuullinen käyttäytyminen, Willamo (2004b) huomauttaa, että vaikka käyttäytymisen taustalla vaikuttavat ihmisen arvot ja asenteet, lopulta ympäristöön kohdistuvat
teot ovat ympäristön kannalta ratkaisevia. Kritiikistä huolimatta käsitys ympäristöherkkyyden keskeisestä merkityksestä on yksimielinen (Temmes, 2006) ja empaattisen suhteen ympäristöön nähdään olevan yhteydessä ympäristöstä huolehtimiseen (Palmer,
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1998). Ajatukset ja toiminta heijastavat yksilön metsään kohdistuvaa ympäristöherkkyyttä (Rossi, 2010; Wahlström, 1997).
Palmer (1998) pitää kokemuksellisuutta merkittävänä osana ympäristökasvatusta. Erityisesti lapsuuden kokemukset on yhdistetty ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen
myöhemmässä elämässä. Puhutaan merkittävistä elämänkokemuksista (significant life
experiences, SLEs) ja niiden vaikutuksesta yksilön ympäristösuhteeseen. Bandura
(1982) katsoo ihmisen kohtaavan elämänsä varrella erilaisia kohtaamisia ja tapahtumia,
jotka vaikuttavat yksilön elämänkulkuun. Elämänkulkuun vaikuttavat niin yksilön henkilökohtaiset tekijät kuin ympäristökin. (Bandura, 1982, s. 747–749). Muun muassa Chawla
(1999) ja Tani (2017) ovat tarkastelleet ympäristöhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä merkittävien elämänkokemuksien kautta. Chawla (1999) haastatteli henkilöitä, jotka aktiivisesti toimivat luonnon suojelemiseksi. Haastateltuihin osallistui yhteensä 56 henkilöä Yhdysvalloista ja Norjasta. Hän halusi selvittää, mikä tekijät heidän elämänkulussaan ovat
vaikuttaneet luonnon suojeluhalukkuuteen aikuisuudessa. Lähes kaikki haastateltavat
(N = 53) muistelivat lapsuuttaan pohtiessaan luonnonsuojeluhalukkuuteensa vaikuttavia
tekijöitä. Luontokokemukset ja paikat lapsuudesta nousivat merkittävään rooliin.
(Chawla, 1999, s. 17–18.) Tani (2017) sai samansuuntaisia tuloksia. Hän selvitti, millaisia tekijöitä Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen kurssille osallistuneet opiskelijat
mainitsivat ympäristökasvatuksesta kiinnostumisen taustalla. Kuten Chawlan (1999) tutkimuksessa, myös Tanin (2017) tutkimuksessa lapsuuden ympäristö nousi merkittäväksi
tekijäksi. Opiskelijat muistelivat esimerkiksi lapsuuden leikeistä tuttuja metsiä sekä metsäympäristön tärkeyttä myös aikuisuudessa. Ympäristöasenteiden kannalta merkittävää
ei ollut ympäristön luonnontilaisuus, vaan suojeleva suhde ympäristöön saattoi muodostua kaupunkiympäristössäkin. (Tani, 2017.)
Vaikka yksilön kokemuksilla on havaittu olevan yhteys ympäristökäyttäytymistä ennakoivana tekijänä, ei voida kuitenkaan sanoa, että lapsuuden kokemukset yksinään selittäisivät ihmisen ympäristösuhdetta ja luonnonsuojeluhalukkuutta aikuisuudessa. Lapsuuden tärkeät ympäristöt liittyivät vanhempien, sukulaisten ja toisten lasten kanssa jaettuihin ympäristöihin. Itselle tärkeät paikat olivat tärkeitä myös muille läheisille. (Tani,
2017, s. 1506.) Chawlan (1999, s. 15-17) tutkimuksessa kiintymystä osoitettiin perheelle
arvokkaisiin paikkoihin, kuten maatiloihin. Tani (2017) havaitsi tutkimuksessaan, että lapsuudessa koettu pelokas suhde ympäristöön herätti pelon tunteita tietyssä paikoissa
vielä aikuisuudessakin. Näin ollen tarkastelen seuraavaksi metsää jaettuna kokonaisuutena.
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Jaettu metsä kattaa metsän kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Rossin
(2010) mukaan yksilön suhde ympäristöön on aina sidoksissa kulttuuriin ja ihmisen toimintaa säätelevät yhteisön arvot ja normit. Voidaan ajatella, että yksilön suhde metsään
muodostuu siinä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, jossa yksilö elää. Rossin
(2010) mukaan ympäristösuhteessa tulee huomioida myös yksilön elinkaari. Ihmisen ikävaihe – lapsuus, nuoruus, aikuisuus tai vanhuus – vaikuttaa siihen, mitä yksilö voi ruumiinsa puolesta tehdä. Lisäksi ikävaiheen tarjoamat edellytykset ovat myös kulttuurisidonnaisia. (Rossi, 2010.)
Taidepohjaisessa ympäristökasvatuksessa suhdetta ympäristöön on lähestytty toimijuuden näköjulmasta. Hiltunen (2016) korostaa ympäristösuhdeajattelussa tekojen lisäksi
yksilön toimijuutta. Hän puhuu ympäristösuhteen muodostumisesta taideperustaisen
ympäristökasvatuksen yhteydessä. Toimijuudella hän tarkoittaa sellaista toimintavalmiutta, joka ilmenee yhteisöllisessä toiminnassa ja perustuu yksilön identiteettiin ja kulttuurisiin malleihin. Yksilöllä on siis toimintavalmius, joka on yksilön henkilökohtaisten
ominaisuuksien ja ympäristön tarjoamien resurssien summa. Ympäristöltä edellytetään
tilaa toimia, eli jotta lapsi pystyy muodostamaan oman henkilökohtaisen suhteen metsään, hänellä tulee olla mahdollisuus liikkua ja toimia metsässä. Hiltusen (2016) mukaan
tarvitaan myös mahdollisuutta tulla nähdyksi toimijana. Ympäristön tulee siis nähdä yksilö itsenäisenä, metsään vaikuttavana toimijana. Kun yksilöllä on mahdollisuus toimia
metsässä ja tulla nähdyksi toimijana siellä, saadaan kokemuksia tilanteista, joissa joutuu
kohtaamaan ristiriitojakin ja etsimään dialogia ympäristön kanssa. Näin suhde metsään
muodostuu osaltaan toiminnan kautta. (Hiltunen, 2016.)
Se miten tänä päivinä metsään suhtaudutaan, on sidoksissa menneisyyden ajatuksiin
metsästä. Yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset puolestaan vaikuttavat siihen, miten yksilö metsään suhtautuu. On ensin kelattava ajassa taaksepäin, jotta ymmärretään, mihin
ilmiö suomalaisesta metsäsuhteesta juontaa juurensa. Voi muodostua mielikuva siitä,
että suomalaisten suhde metsään on synnynnäistä – että metsä vain asuisi meissä.
Keto-Tokoin (2010a) mukaan metsän liittäminen osaksi suomalaisuutta ei ole muodostunut itsestään, vaan metsäsuhde on tietoisesti rakennettu osaksi suomalaista identiteettiä. Tämän kansallisen identiteetin rakentumisen kannalta merkittävä aika voidaan sijoittaa jo 1800-luvulle. Ruotsin valtakauden jälkeen ruotsinkielisen eliitin vaikutus Suomessa oli edelleen voimakas. Suomalaiset alkoivat tietoisesti rakentaa itselleen omaa,
selvästi Ruotsista ja Venäjästä erottuvaa identiteettiä. Metsän rooli muodostui keskeiseksi Suomen kansallisessa heräämisessä. Keto-Tokoin (2010a) mukaan juuri metsän valikoitumista voidaan perustella sillä, että 1800-luvulla identiteetin rakentamiseksi
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vaihtoehtoja ei juurikaan ollut: Suomella oli oma kieli, suomalainen kansa sekä Suomen
luonto. (Keto-Tokoi, 2010a, s. 32)
Metsän ja ihmisen välisen suhteen voidaan nähdä lähteneen tuolloin kahdelle ”polulle”.
Keto-Tokoin (2010a) mukaan kansallisromanttiset taiteilijat ihannoivat metsien luonnontilaisuutta ja korostivat metsän henkisiä arvoja, kuten metsän kauneutta ja pyhyyttä.
Heille luonnontilaiset aarniometsät symboloivat suomalaisuuden alkulähdettä. Toinen
näkemys ihmisen ja metsän välisestä suhteesta muodostui teollisuuden ja talonpoikien
perspektiivistä. Metsät olivat raaka-ainevarasto, jossa nähtiin mahdollisuus kansantalouden nousulle ja itsenäisyydelle. Selkeää linjaa siitä, millainen ihmisen ja metsän välinen
suhde on, ei muodostunut, vaan metsään kohdistettiin erilaisia merkityksiä. Vaikka näkemykset metsästä olivat erilaiset, oli selvää, että metsät ovat olleet osa monien jakamaa
käsitystä suomalaisuudesta. (Keto-Tokoi, 2010a.)
Tämän päivän metsäkeskusteluissa törmätään edelleen nopeasti erilaisiin näkemyksiin
metsästä ja niiden käytöstä. Näkemysten taustalla piilevät käsitykset ihmisen ja metsän
välisestä suhteesta: mihin metsän arvo perustuu, mitä metsille voidaan tehdä ja miten
metsiä saadaan käyttää. Pietarinen (1987) on valottanut metsään kohistuvia asenteita
jakamalla metsäsuhteet neljään perustyyppiin: utilismiin, humanismiin, mystismiin ja primitivismiin. Utilistisessa ajattelussa metsä on olemassa Pietarisen (1987) mukaan ihmistä varten ja ihmisellä on rajaton oikeus metsän käyttöön. Metsän arvo on välineellinen, eli metsän arvo perustuu siitä saatavien hyödykkeiden summaan. Utilistista ajattelua pidetään tänä päivänä vallitsevana ajattelutapana. Humanistiseen ajatteluun Pietarinen (1987) liittää ajatuksen metsän asemasta ihmisen täydellistymisessä. Metsä tarjoaa
tämän näkökulman mukaan arvokkaita mahdollisuuksia ihmisen itsensä kehittämisessä
ja ihmisellä on oikeus käyttää näitä mahdollisuuksia hyväkseen. Metsää saa muokata
siten, että se turvaa ihmisen taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin, sekä edistää ihmisen
älyllistä, eettistä ja esteettistä kehitystä. Mystistisessä ajattelussa tavoitellaan ihmisen ja
metsän välistä henkistä yhteyttä. Mystismi on Pietarisen (1987) mukaan vastakohta rationaalisuudelle ja ajatuksia metsästä ohjaa metsän pyhyys ja henkisyys, kun sen sijaan
neljäs perustyyppi, privitivismi, asettaa ihmisen sijaan etusijalle metsän ja tavoitteena on
metsän itseisarvon vaaliminen. Tämä näkökulma tarkastelee metsää ekologisen järjestelmän kautta. Luonnon kaikki osat ovat primitivismin mukaan yhtä arvokkaita, eikä ihmisellä ole erityisasemaa luontoon nähden. Primitivististä, ekologiaa korostavaa näkökulmaa voidaan kuvata myös biosentriseksi asenteeksi, joka Keto-Tokoin (2010b, s. 59)
mukaan on saanut uuden merkityksen nykyisen globaalin ympäristöhuolen aikakaudella.
(Pietarinen, 1987.)
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Usein puhutaan, että suomalaisten suhde metsään on muuttunut. Ajatukseen voidaan
liittää yleinen puhe ihmisen ja luonnon välisen suhteen muuttumisesta sekä yhteiskunnan ohjaava ajatusmalli ihmisen ja luonnon väliseen vastakkainasetteluun. Maa- ja metsätalousministeriön, Suomen metsäyhdistyksen ja Suomen metsämuseo Luston teettämässä Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityksessä (2018) piirretään kuvaa sitä, miten Suomessa metsiä käytetään ja arvotetaan tänä päivänä. Vastanneista 12 % ilmoitti
menevänsä metsään yleensä metsä- tai metsänhoitotöiden vuoksi. Metsään liittyvien töiden sijaan suomalaiset näyttävät viettävän metsissä erityisesti vapaa-aikaa: metsässä
liikutaan, marjastetaan ja sienestetään, tarkkaillaan luontoa ja kuntoillaan. Pitkässä juoksussa metsän rooli ihmisen elämässä on ainakin muuttunut. Suomalaisten elinkeino ei
ole samalla tavalla kiinni metsissä kuin ennen ja metsät näyttävät olevan suurelle osalle
virkistyksen lähde. Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityksessä tutkittavilta kysyttiin
ajatuksia metsien käytöstä. 86 % vastanneista piti tärkeänä metsän säilyttämistä mahdollisimman luonnonmukaisena ja samaan aikaan yli puolet pitivät tärkeänä metsien tehokasta käyttöä. (Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvitys, 2018). Kahtia jakautunut
näkemys kohdistuu metsiin edelleen: metsien tehokkaan taloudellisen hyödyntämisen
arvostamisen lisäksi tilaa on metsän henkiselle arvostukselle.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilön suhde metsään on ainutlaatuinen. Siihen, millaiseksi ihmisen suhde metsään muodostuu, on monen tekijän summa. Metsäsuhde
näyttäytyy metsään liittyvissä ajatuksissa ja toiminnassa (Hiltunen, 2016; Rossi, 2010;
Wahlström, 1997; Willamo, 2004b). Ihmisten suhteet metsään voivat perustua varsin erilaisille lähtökohdille (Pietarinen, 1987). Olen jäsentänyt tässä tutkielmassani metsäsuhdetta kolmen ulottuvuuden kautta: havaittujen, koettujen ja jaettujen merkitysten kautta.
Havaittuun eli tietoon pohjautuva käsitys liittyy havaintoihin, joita yksilö metsässä tai metsästä tekee. Koettu ulottuvuus sisältää metsään liittyvien kokemusten ja tunteiden merkityksen. Yksilön suhde ympäristöön on aina sidoksissa kulttuuriin, eli ympäristössä jaetut merkitykset vaikuttavat siihen, millaiseksi yksilön suhde metsään muodostuu. Ihmisen
toimintaa säätelevät yhteisön arvot ja normit (Rossi, 2010). Jaettu ulottuvuus antaa ikään
kuin puitteet, joita metsäsuhteen muodostumiseen yksilöllä on. Kuitenkin yksilöllä on
myös oma toimijuutensa. Kun yksilö nähdään aktiivisen toimijana yhteisössä, suhde metsään on mahdollista vahvistua. (Hiltunen, 2016). Lopulta metsän merkitys yksilölle muodostuu ainutlaatuisella tavalla yksilön tekemien havaintojen ja tulkintojen kautta (Hiltunen, 2016; Kyttä, 2003; Rossi, 2010; Wahlström, 1997.)
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3.2 Lasten suhde metsään tutkimuksen valossa
On esitetty huolta siitä, että lasten suhde luontoon on vaarassa etääntyä (Laaksoharju,
& Rappe, 2010, s. 693). Vuonna 2013 tehdyssä nuorten vapaa-aikaa koskevassa tutkimuksessa (Myllyniemi & Berg, 2013) helsinkiläisnuoret harvoin kertoivat viettävänsä ystäviensä kanssa aikaa luonnossa. Sen sijaan ystäviä tavataan esimerkiksi omissa tai
ystävien kodeissa, netissä ja harrastuksissa (Myllyniemi & Berg, 2013, s. 31). Vuonna
2018 tehdyn selvityksen tuloksista ilmeni, että nuorten yleisin päivittäinen vapaa-ajan
aktiviteetti oli tietokone- tai konsolipelien pelaaminen (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo,
2018). Puhutaankin siitä, että ylipäätään lasten ja nuorten vapaa-aika olisi muutoksessa.
Lasten omaehtoinen luonnossa liikkuminen näyttää vähentyneen ja korvaantuneen aikuisjohtoisella toiminnalla (Skår & Krogh, 2009). On ehdotettu, että syvempi yhteys luontoon pääsee muodostumaan silloin, kun lapset saavat toimia siellä omilla ehdoillaan
(Skår, Gundersen & O’Brien, 2015). Kun ajatellaan lapsuuden kokemuksien olevan olennainen ympäristösuhdetta ennustava tekijä (Chawla, 1999; Palmer, 1998; Tani, 2017),
on mahdollista, että vähentyneet kontaktit luontoon vaikuttavat siihen, millaiseksi lasten
suhde metsään tänä päivänä muodostuu. Lasten suhdetta metsään on tutkittu varsin
vähän, eikä tutkimuksia, jotka kohdistuisivat suoraan lasten metsäsuhteeseen, ole juurikaan tehty. Seuraavaksi tarkastelen sitä, millaisia suuntaviivoja lasten metsäsuhteelle
voidaan olemassa olevan tutkimuksen perusteella piirtää.
Temmes (2006) on tarkastellut väitöskirjassaan Hangossa asuvien viidesluokkalaisten
varhaisnuorten luontokokemuksia suorien, epäsuorien ja välittyneiden kokemusten
kautta. Suorilla kokemuksilla tarkoitetaan tässä konkreettisesti luonnossa tapahtumia kokemuksia. Epäsuorat kokemukset viittaavat esimerkiksi sisätiloista ikkunan kautta tehtyihin luontohavaintoihin, huonekasvien hoitoon tai luonnon käsittelyyn koulun oppitunneilla. Välittyneet kokemukset tarkoittavat median, kuvien tai luontodokumenttien välittämiä kokemuksia. Temmeksen (2006) mukaan moni haastateltava totesi omaavansa mielestään heikon lajituntemuksen. Suorien luontokokemusten yhteydessä oppilaat puhuivat nisäkkäistä, kaloista sekä linnuista enemmän ja spesifimmin kuin kasveista. Kasvillisuuden kuvailu liittyi lähinnä ympäristön kuvailuun, kun taas eläinhavainnoista kerrottiin
eritellymmin. Luonnonilmiöitä ei juurikaan pohdittu syvällisesti. Temmeksen (2006) mukaan kasveihin liittyvä tieto välittyi jäsentymättömänä eivätkä varhaisnuoret osoittaneet
kiinnostusta lajien tunnistamiseen. Kouluympäristössä luonto yhdistyi lähinnä epäsuoriin
kokemuksiin ympäristötiedon oppiaineessa. Joitain mainintoja koulun pihaympäristöön
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tai retkiin liittyen esiintyi. Median ja tietokirjojen kautta välittynyt tieto näyttäytyi merkittävänä ja kiinnostavana varhaisnuorille. Esimerkiksi televisiodokumenteista ”Avara luonto”
mainittiin kiinnostavana moneen kertaan. (Temmes, 2006, s. 47–58.)
Kaasinen (2009) selvitti väitöskirjassaan kasvilajien tunnistamista, oppimista ja opettamista Suomen kouluissa. Samalla hän selvitti tutkittavien suhdetta luontoon ja kasveihin.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 193 alakoululaista. Kaasinen (2009) havaitsi, että alakoululaisten taito tunnistaa kasveja ja kasvilajiluokkia oli selvästi yhteydessä oppilaan
sukupuoleen. Tytöt tunnistivat kasveja ja kasvilajeja poikia paremmin sekä luonnossa
että luokassa (Kaasinen, 2009, s. 204). Laaksoharju ja Rappe (2010) saivat tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia. He tutkivat luonnonkasvillisuuden merkitystä neljäsluokkalaisten kaupungissa Helsingissä ja maaseudulla Paltamossa asuvien lasten elämässä. Heidän tutkimukseensa osallistui yhteensä 76 lasta, joista 42 asui kaupungissa.
Tutkimukseen osallistuneista 48 oli tyttöjä. Lasten ajatuksia luonnosta ja kasvillisuudesta
selvitettiin kyselylomakkeella. Eroja oli tyttöjen ja poikien välillä: tytöistä valtaosa oli kiinnostuneita kasveista (89 %) ja piti niitä merkittävänä ihmiselämän kannalta (85 %), kun
taas pojista vain 39 % kertoi olevansa kasveista kiinnostunut ja 64 % heistä piti kasveja
ihmiselämälle merkityksellisenä.
Laaksoharjun ja Rappen (2010) tutkimuksessa havaittiin joitain eroavaisuuksia kaupungissa ja maaseudulla asuvien lasten välillä. Maaseudulla asuvat lapset vastasivat tuntevansa metsän puut nimeltä kaupungissa asuvia lapsia useammin. Lisäksi maaseutulasten piirrokset puista olivat paremmin tunnistettavissa tietyiksi puulajeiksi helsinkiläisten
piirroksiin verrattuna. Kaikki maaseudulla asuvat lapset mielsivät ihmisen kuuluvan
osaksi luontoa, kun taas kaupunkilaislapsista noin neljäsosa vastasi ihmisen luontoon
kuulumattomaksi. (Laaksoharju & Rappe, 2010.) Kaasisen (2009) tutkimuksessa Savonlinnan, Parikkalan ja Espoon alakoululaisista pääkaupunkiseudulla Espoossa asuvat
menestyivät heikoimmin kasvien tunnistamisessa. Kaasisen (2009) tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty, oliko asuinpaikalla tilastollisesti merkitsevää yhteyttä asuttuun paikkakuntaan.
Ympäristökasvatuksen valossa huolestuttavana voidaan pitää joidenkin lasten näkemystä ihmisen ja luonnon välisestä irrallisuudesta ja ymmärtämättömyyttä kasvien merkityksestä ihmiselämän kannalta. Kasvilajeja tunnistetaan entistä vähemmän, ja on puhuttu jopa kasvisokeudesta. Kaasinen (2009) havaitsi tutkimuksessaan, kuinka alakoululaisten menestyminen kasvien tunnistamisessa oli yhteydessä siihen, oliko oppilaalla
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luontoon liittyviä harrastuksia tai oliko hän muuten aktiivinen luonnossa liikkuja. Laaksoharjun ja Rappen (2010) tutkimuksessa maaseudulla asuvat lapset osoittivat vahvempaa
luontotuntemusta kaupunkilapsiin verrattuna, mutta sekä kaupungissa että maaseudulla
asuvat löysivät yhtä lailla itselleen lempiaktiviteetteja luonnosta. Tosin nimenomaan metsään liittyvät aktiviteetit (majojen rakentaminen, marjojen poimiminen, puussa kiipeily)
oli yhteydessä maaseudulla asuviin. (Laaksoharju & Rappe, 2010.)
Metsä voi tarjota monelle lapselle mielipaikan leikille ja tai muulle tekemiselle. Karhunkorva (2016) on tarkastellut tutkimuksessaan kuudesluokkalaisten metsäaiheiseen kirjoituskilpailuun vuonna 1997 kirjoitettuja tarinoita. Kirjoituksista Karhunkorva (2016) valitsi lähempään tarkasteluun ne, jotka voitiin tulkita lasten hyvinvointiin liittyviksi ja jotka
olivat tunnistettavissa omakohtaisiksi kertomuksiksi (17 kirjoitelmaa 156 kirjoitelmasta).
Moni kuudesluokkalainen liitti kirjoitelmansa lähimetsään, joka näyttäytyi mieluisana toiminnan paikkana. Metsässä leikittiin, pelattiin, rakenneltiin, tarkkailtiin luontoa, liikuttiin
tai vain oltiin. Näissä kirjoitelmissa lasten suhde metsään näyttäytyi Karhunkorvan mukaan lasten hyvinvoinnin kannalta merkityksellisenä, koska metsät olivat lapsille merkittävä paikka leikille ja muulle toiminnalle. (Karhunkorva, 2016.) Karhunkorvan (2016) tutkimuksessa tarkasteltiin varsin pientä otosta kaikkien kirjoitelmien joukosta; hän tarkasteli vain niitä kirjoitelmia, joista metsä oli nähtävissä lasten mielipaikkana. Mielipaikat
koetaan yleisesti rentouttavaksi (Korpela, Hartig, Kaiser & Fuhrer, 2001). Myös Laaksoharju ja Rappe (2010) havaitsivat, että joillekin lapsille metsä voi olla mielipaikka erilaisille aktiviteeteille.
Laaksoharjun ja Rappen (2010) mukaan heidän tutkimuksessaan luonto näyttäytyi valtaosalle lapsista jokapäiväisenä ympäristönä niin kaupungissa kuin maaseudulla asuville. Joitain eroavaisuuksia luontoa koskevissa mieltymyksissä havaittiin kaupungissa ja
maaseudulla asuvien lasten välillä. Kysyttäessä lasten ulkona sijaitsevaa mielipaikkaa
kaupungissa asuvat lapset kuvailivat luonnonpaikkoja maaseudulla asuvia lapsia elävämmin. Sekä kaupungissa että maaseudulla asuvien joukossa oli lapsia, jotka pitivät
metsää mielipaikkanaan. Muita ulkona sijaitsevia mielipaikkoja olivat esimerkiksi pihat ja
puistot. Melkein kolmasosa maaseudulla asuvista lapsista nimesi mieliaktiviteetikseen
ulkona majan rakentamisen, marjojen poimimisen tai puissa kiipeilyn, jotka kaikki ovat
metsään liittyviä aktiviteetteja. Kaupungissa asuvista lapsista kukaan ei nimennyt edellä
mainittuja lempiaktiviteetikseen. Kaiken kaikkiaan valtaosa (88 %) sekä maaseudulla
että kaupungissa asuvista löysivät mieliaktiviteetteja ulkoa, vaikka joitain eroja lempiaktiviteettien jakautumisessa olikin. (Laaksoharju & Rappe, 2010.)

19

Metsän elementeistä nimenomaan eläimet ja puut voivat herättää eniten kiinnostusta.
Temmeksen (2006) varhaisnuorten haastatteluissa kasveista puhuttiin lähinnä neutraalina kerrontana, esimerkiksi ympäristön kuvailussa. Kasvihavainnot itsessään eivät näyttäytyneet merkittävänä tapahtumana. Temmes havaitsi viidesluokkalaisten varhaisnuorten kertovan eläinhavainnoista enemmän ja tunteikkaammin kasvihavaintoihin verrattuna. Luontokuvia hyödynnetyssä kuvahaastattelussa eläinkuvat herättivät varhaisnuorissa eniten kiinnostusta. Myös metsä- ja puuaiheiset kuvat kiinnostivat, erityisesti sademetsää esittävä kuva kiinnosti tutkittavia. (Temmes, 2006.) Laaksoharju, Kaivola, Lindén
ja Rappe (2015) tutkivat kaupunkilaislasten kiinnostuneisuutta puihin puutarhaleirien yhteydessä. He saivat Temmeksen (2006) kanssa samansuuntaisia tuloksia puiden kiinnostavuuden suhteen muuhun kasvillisuuteen verrattuna. Etnografista lähestymistapaa
hyödynnetyssä pitkittäistutkimuksessa 7-12-vuotiaiden lasten toimintaa seurattiin ja dokumentoitiin kuvien, nauhoitusten ja muistiinpanojen avulla. Lisäksi tutkittiin lasten piirtämiä kuvia ja ajatuskarttoja. Laaksoharju ym. (2015) havaitsivat lasten osoittavan suurempaa kiinnostusta puita kohtaan muihin puutarhan elementteihin verrattuna. Suurimmassa osassa lasten tuottamissa puutarhaa koskevissa piirustuksissa esitettiin puita.
Puita käytettiin erilaisiin tarkoituksiin, kuten rentoutumiseen ja leikkeihin. Puita käytettiin
myös oman kyvykkyyden näyttämiseen ja testaamiseen. Puihin saatettiin liittää henkilökohtaisia merkityksiä. (Laaksoharju ym., 2015.)
Luonto voi herättää myös negatiivisia tunteita. Hankolaiset varhaisnuoret liittivät luonnonvaraisen eläimen kohtaamiseen usein inhoa tai pelkoa. Jännittäviä kohtaamisia mainittiin esimerkiksi hirven tai kyykäärmeen kanssa. Sen sijaan lemmikkieläimiin suhtauduttiin varsin myönteisesti ja lemmikistä puhuttiin hellittelevään sävyyn. (Temmes, 2006,
s. 49–53.)
Mitä metsä merkitsee lapsille? Tutkimuksen valossa lapsille metsä näyttäytyy lähinnä
paikkana toiminnalle. Temmeksen mukaan hänen tutkimuksensa yhteydessä haastatteluissa viidesluokkalaiset varhaisnuoret eivät kuvanneet metsää tunne- tai arvolatautuneesti, vaan metsään suhtauduttiin varsin rationaalisesti (Temmes, 2006, s. 108). Kaasisen (2009) tutkimuksessa kysyttäessä kasvien ja luonnon merkitystä alakoululaisten
elämässä kolmasosa ei osannut vastata kysymykseen. Kaasinen (2009) toteaa, että kysymys on voinut olla liian abstrakti ja vaikea. Kuitenkin suurin osa vastanneista piti kasveja ja luontoa tärkeänä elämässään. Alakouluikäiset vastasivat kasvien ja luonnon merkitsevän heille liikuntaa, elämää ja happea, rauhallisuutta ja kauneutta. 84 oppilaasta
kolme vastasi, ettei luonnolla ole merkitystä heidän elämässään. (Kaasinen, 2009.)
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Asenteet luonnonsuojelua kohtaan vaikuttavat varsin myönteisiltä. Kaasisen (2009) tutkimuksessa 99 % ala- ja yläasteen ja lukion oppilaista ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista kannattivat luonnonsuojelua. Ainoastaan heikkoa kasvilajituntemusta osoittaneet kaksi alakoululaista eivät kannattaneet luonnonsuojelua. Pääasiassa kuitenkin
kaikki sekä heikkoa että vahvaa lajituntemusta osoittaneet tutkittavat pitivät luonnonsuojelua kannatettavana. Luonnonsuojeluun liitettiin muun muassa se, ettei puita kaadeta ja
eläimien suojelu. (Kaasinen, 2009.) Yleensäkin nuoret, etenkin tytöt, osoittavat myönteisiä asenteita ympäristöasioita kohtaan (Cantell & Larna, 2006).
Temmes (2006) havaitsi tutkimuksessaan, että varhaisnuorten suhtautuminen luontoon
on varsin yksilöllistä. Hän loi haastattelujen pohjalta jaottelun aktiivisuuden ja tunneulottuvuuden eli ympäristöherkkyyden perusteella. Hän havaitsi koululaisten edustavan neljää erilaista lähestymistapaa luontoon ja luokitteli lähestymistavat eläytyväksi, myötämieliseksi, toimeliaaksi ja sitoutumattomaksi lähestymistavaksi. ”Eläytyjät” ja ”myötämieliset”
osoittivat myönteisiä tunteita luontoa kohtaan. Eläytyjät kertoivat runsaasti luontokokemuksistaan, osoittivat huolehtivaa suhdetta lemmikkiään kohtaan ja saattoivat esittää
luontoon kohdistuvaa arvopohdintaa. Myötämielisten kokemukset olivat eläytyjiin verrattuna niukempia, joskin he osoittivat vastuuntuntoa lemmikkejä kohtaan. ”Toimeliaiden”
tai ”sitoutumattomien” luontokertomuksissa ei välittynyt samanlaista myönteistä tunneulottuvuutta. Toimeliailla oli kuitenkin runsaasti luontokokemuksia ja heidän kertomuksissaan välittyi tiedollinen kiinnostus luonnonilmiöihin, kun taas sitoutumattomien kokemuksista välittyi varautunut suhtautuminen ja kokemuksien niukkuus. Temmes (2006)
toteaa, että yksilötasolla viidesluokkalaisten kokemukset vaihtelivat suuresti. Hän huomauttaa, että jako nelikenttään ei ollut aukoton. Valtaosassa tapauksista tutkijan näkemys oli samankaltainen oppilaan näkemyksen kanssa omasta luontosuhteestaan, mutta
tutkijan ja oppilaiden omissa näkemyksissä oli myös eroavaisuuksia. (Temmes, 2006, s.
70-75.)
On ehdotettu, että lasten suhde luontoon pääsee kehittymään kunnolla vasta omaehtoisen luonnossa liikkumisen myötä (Hiltunen, 2016). Näin ajatellen lasten omaehtoisen
luonnossa olemisen vähentyminen (Skår & Krogh, 2009) antaa aiheen huolestua lasten
luontosuhteen etääntymisestä. Temmeksen (2006) tutkimuksessa kiinnostavaa on, että
varhaisnuoret näyttivät olevan kiinnostuneita puista ja metsästä erityisesti esimerkiksi
luontodokumenttien välittämänä, mutta suorissa luontokokemuksissa luonnoneliöihin liittyi jopa inhottavuuden tunteita. Mikäli lasten suorat kontaktit luontoon ovat vähentyneet,
luonnon eliöihin tutustuminen esimerkiksi kuvien ja median kautta voi olla turvallisempi
ja mielekkäämpi tapa itse luonnossa olemisen sijaan. Temmeksen (2006) tutkimuksen
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mukaan luontodokumenteista pidettiin, koska ne olivat varhaisnuorten mukaan mielenkiintoisia ja niiden kerronta on selkeää. Luontodokumentit ja sosiaalinen media esittelevät mitä eksoottisempia luontokohteita, jolloin totuttu, suomalainen metsä ei välttämättä
näyttäydy lapsille ja nuorille yhtä kiinnostavana.
Monelle lapselle metsä voi olla mielipaikka (Karhunkorva, 2016; Laaksoharju & Rappe,
2010) ja puut voivat olla lapsille virikkeellisiä esimerkiksi leikeissä (Laaksoharju ym.,
2015), mutta kaikki lapset eivät osoita pelkästään myönteistä suhtautumista luontoa kohtaan (Laaksoharju & Rappe, 2010; Temmes, 2006). Lapsella voi olla runsaasti luontokokemuksia ja luontoa koskevaa tietoa ilman tunnesidettä luontoon; Temmeksen (2006)
tutkimuksessa ”toimeliaat” kertoivat laajasti erilaisista kokemuksista ja osoittivat luontotuntemusta, mutta puheista ei välittynyt tunneilmauksia luontoa kohtaan. Toisaalta Laaksoharjun & Rappen (2010) tutkimuksessa kaupungissa asuvat lapset osoittivat heikompaa luontotuntemusta maaseudulla asuviin lapsiin verrattuna, mutta sekä kaupungissa
että maalla asuvat pitivät luonnossa ja metsässä olemista yhtä mielekkäänä.
Laaksoharju ym. (2015) havaitsivat lasten osoittavan erityistä kiinnostusta ja henkilökohtaista merkitystä puihin. Tutkimuksesta ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että
puut olisivat kiinnostavampi aktiviteetti muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin verrattuna.
Lasten ja nuorten vapaa-aikaa koskevat selvitykset viittaavat siihen, että luonnossa harvoin vietetään vapaa-aikaa yhdessä ystävien kanssa. Luonnossa oleminen ei välttämättä ole yhtä kiinnostavaa muiden aktiviteettien ja harrastusten rinnalla. Suuri osa suomalaista asuu kaupungeissa, jossa metsä ei ole välittömässä läheisyydessä. Suomessa
lapset saavat liikkua suhteellisen vapaasti kansainvälisesti tarkasteltuna, vaikkakin lasten liikkumisvapaus on meilläkin kaventunut viime vuosikymmenten aikana (Kyttä, Hirvonen, Runder, Pirjola & Laatikainen, 2015, s. 8). Kaupungeissa liikenteeseen ja vieraisiin ihmisiin liittyvä turvattomuuden tunne voi estää lasten vapaata liikkumista (Kyttä,
Broberg & Kahila, 2009, s. 10), jolloin luonnollisesti lasten omatoiminen pääsy metsään
vaikeutuu.
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4

Mitä kuvat voivat kertoa metsäsuhteesta?

Tässä tutkimuksessa tarkastelen lasten suhdetta metsään kirjoitettujen tekstien lisäksi
piirrosten avulla. Piirroksia on käytetty ennenkin tutkittaessa suhdetta metsään, luontoon
ja kaupunkiympäristöön (esim. Béneker, Sanders, Tani & Taylor, 2010; Kalvaitisi & Monhardt, 2012; Yli-Panula & Eloranta, 2011). Ensin avaan kuvan ja sanan välistä suhdetta
ja sitä, miten lukutaidon käsite liittyy tähän keskusteluun. Sitten tarkastelen, mitä lasten
tuottamat piirrokset voivat kertoa – mitä kuvilla voidaan viestiä ja mitä kuvan katsojan on
huomioitava. Lopuksi vielä selvitän, miten lasten suhdetta ympäristöön on kuvien kautta
tutkittu.

4.1 Visuaalisen kulttuurin ymmärtäminen
Vaikka kirjallisella ilmaisulla on erityislaatuinen asema kommunikoinnin välineenä länsimaisessa kulttuurissa, Kupiainen (2007) toteaa visuaalisen kulttuurin kasvattaneen merkitystään. Puhutaankin sanan ja kuvan aseman uudelleen määrittelystä. Kuva ja kieli
toimivat usein niin saumattomassa yhteydessä, että visuaalisen ja sanallisen kulttuurin
erottaminen toisistaan voi olla mahdotonta. Nykyajan lapset ovat syntyneet tähän visuaalisen kulttuurin, ja kuvan ja sanan saumattoman liiton maailmaan.
Kupiainen (2007) ymmärtää lukutaidon sosiokulttuurisena käsitteenä. Hänen mukaansa
lukutaito voidaan ymmärtää laajemmassa merkityksessä kuin pelkästään kirjoitetun viestin ymmärtäminen. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten lukutaito miellettiin lähinnä
kognitiiviseksi prosessiksi, kun taas tänä päivänä korostetaan myös lukutaidon sosiaalista ulottuvuutta. Lukutaidon käsite voidaan siten laajentaa ymmärtämään kielellisten
symbolien lisäksi muun muassa eleitä, toimintaa, asenteita ja uskomuksia. Kaikki nämä
tulevat ymmärretyksi omalla tavallaan kulttuurisessa kontekstissaan. Siksi lukutaitoa ei
voida pitää vain yksilön oman pään sisällä tapahtuvana kognitiivisena prosessina, vaan
lukutaidolla on myös sosiaalinen ulottuvuus. Kun lukutaidon käsitettä laajennetaan, on
osuvampaa puhua lukutaidoista monikossa. Eri tilanteissa edellytetään erilaisia lukutaitoja visuaalisen ja sanallisen kulttuurin ymmärtämiseksi. (Kupiainen, 2007, s. 47–49.)
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Kuvat ja visuaalinen kulttuuri tulevat ymmärretyksi väistämättä kulttuurisen kontekstin
valossa. Seppä (2012, s. 17) huomauttaa, että tietyt kulttuurin arvot vaikuttavat aina jollain tapaa visuaalisen kulttuurin katsomisen tapaan. Kupiainen (2007) viittaa Seppäseen
puhuessaan visuaalisista järjestyksistä, jotka hallitsevat visuaalista kulttuuria. Visuaalinen lukutaito on sitä, että ymmärtää visuaalisten järjestysten kulttuurisia merkityksiä. Ei
siis riitä, että ymmärretään visuaalisia koodeja kirjaimien tapaan. Kuvat sisältävät sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, ja kuvan ymmärtäminen edellyttää kriittisyyttä ja kykyä
arvioida kuvia sosiaalisessa kontekstissa. Silloin puhutaan kriittisestä lukutaidosta. (Kupiainen, 2007, s. 50–52.)

4.2 Kuva ja sana, tekijä ja katsoja
Kuvallisen viestin vahvuus on sen avoimempi merkkisysteemi pelkkään verbaaliseen
viestiin verrattuna (Kupiainen, 2007, s. 49). Kun tutkitaan lasten metsäsuhdetta, kuva ja
kirjoitelma yhdessä laajentavat merkkijärjestelmää, joka tutkittavalla on käytössään itsensä ilmaisemiseen. Eritoten lapsen kyky omien tunteidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ei ole vielä yhtä kehittynyt aikuisen ilmaisukykyyn verrattuna. Siksi erilaiset tavat
itsensä ilmaisuun voivat antaa enemmän tietoa pelkän kirjallisen ilmaisun sijaan. Lehtolainen (2008) toteaa, että kuvien avulla voi olla helpompi ilmaista sellaista mitä pelkästään sanoin on vaikeaa kuvailla. Siksi kuvien käyttö erityisesti lapsia tutkittaessa voi olla
validi ratkaisu. (Lehtolainen, 2008, s. 412.)
Kun tarkastellaan lasten suhdetta metsään kuvan ja kirjoitelman kautta, tehdään tulkintaa vallitsevassa kulttuurisessa kontekstissa. Tutkijalta edellytetään siis kriittistä lukutaitoa (Kupiainen, 2007). Seppä (2012) huomauttaa, että semioottisuus, eli kuvien koodillisuus tai visuaalinen järjestelmällisyys ei välttämättä aina riitä selittämään kuvan herättämää tulkintaa. Mielensisäiset tunteet, muistot ja alitajunta sekä fysiologiset tekijät vaikuttavat osaltaan visuaalisiin järjestyksiin. (Seppä, 2012, s. 18.) Kaikkien näiden tekijöiden
voidaan ajatella vaikuttavan jo kuvan tuottamiseen. Kupiaisen (2007, s. 53) mukaan kuva
voidaan nähdä diskurssina: ”-- jokainen kuva on diskurssi, joka rakentuu kuvan tuotannossa, kielessä, representaatiossa ja vastaanotossa”. Näin ajateltuna lapsen tuottama
piirros on oma diskurssinsa, joka alkaa kuvan tuottamisesta ja päättyy tutkijan vastaanottoon. Lukkarinen (1998, s. 107) toteaakin, että tekstin kuvituskuvia voidaan lähestyä
kertomuksen tapaan: miten kuva haastaa tai tukee jo kerrottua tai kenen näkökulmasta
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kuva esitetään. Kuva ja teksti voivat nivoutua toisiinsa monella tapaa ja yhdessä ne voivat tuottaa aivan erilaista puhetta verrattuna siihen, että kuva ja teksti olisivat toisistaan
erillään (Lehtolainen, 2008, s. 39).

4.3 Miten metsäsuhdetta voidaan tutkia kuvasta?
Béneker, Sanders, Tani ja Taylor (2010) ovat tutkineet lasten piirtämiä kuvia kaupungista. He olivat kiinnostuneita kouluopetuksen vaikutuksesta lasten ja nuorten käsityksiin
kaupunkiympäristöstä. Heidän tutkimukseensa osallistui opettajia ja oppilaita neljästä eri
maasta: Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Alankomaista ja Suomesta. Béneker ym.
(2010) selvittivät ensin opettajien käsityksiä keskeisimmistä opetettavista sisällöistä
maantieteen opetuksessa. Oppilaiden käsityksiä kaupungista selvitettiin sen jälkeen kirjallisten ja visuaalisten tehtävien avulla. Tehtävissä oppilaat ilmaisivat kaupunkiin liittyviä
sana-assosiaatioita, piirsivät ikkunanäkymän kaupungista ja kirjoittivat postikortin jostain
tuntemastaan kaupungista. Lisäksi oppilaille esitettiin kirjallisia kysymyksiä, joiden tavoitteena oli syventää ymmärrystä oppilaiden näkemyksistä kaupunkiin liittyen. Kuvia analysoitiin kolmesta näkökulmasta: ensin tarkasteltiin kaupungin fyysistä ympäristöä, sitten
kaupunkeihin liitettyjä aktiviteetteja ja lopulta kaupunkiympäristöön liitettyjä ongelmia.
Tutkijat havaitsivat useita yhtäläisyyksiä kaupunkikuvissa. Béneker ym. (2010) esittävät,
että kaupunki näyttäytyy lapsille ja nuorille suurena ja kiireinensä paikkana pilvenpiirtäjineen, liikenteineen ja ostosmahdollisuuksineen. Suomalaislapset erottuivat joukosta kuvaamalla erilaisia kaupunkiin liittyviä sosiaalisia ja ympäristöongelmia. Maantieteen opetuksellinen sisältö oli yhdistettävissä jossain määrin kuviin, mutta tutkijoiden mukaan
kaupunki kuvattiin ennemmin vapaa-ajan näkökulmasta kuin koulutuksellisesta näkökulmasta. Tutkijat pitävät visuaalisten menetelmien hyödyntämistä oivallisena keinona tutkia ihmisten representaatioita kaupungista, vaikka he osoittavatkin joitain visuaalisten
menetelmien käyttöön liittyviä ongelmia. Béneker ym. (2010) korostavat, kuinka kuvien
tulkintaan tarvittiin tietoa maantieteellisestä kontekstista. Tutkijoiden mielestä kuva yksinään ei ollut riittävä antamaan tietoa, joten he pitävät toimivana hyödyntää kirjallista ilmaisua visuaalisen menetelmän tukena. (Béneker, ym., 2010.)
Kalvaitis ja Monhardt (2012) ovat selvittäneet lasten suhdetta luontoon lasten tuottamien
piirroksien ja kirjoituksien avulla. Heidän lähestymistapansa aineistoon oli fenomenografinen eli tutkijat olivat kiinnostuneita siitä, millaisia erilaisia ajatustapoja lapset liittävät
luontoon. Tutkimukseen osallistui 167 6–1 -vuotiasta lasta, joiden tehtävänä oli piirtää
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kuva itsestään luonnossa sekä kirjoittaa kuvasta ja suhteestaan luontoon. Aineisto analysoitiin kolmessa vaiheessa: ensin kuvat koodattiin systemaattisesti tunnistamalla kuvista tiettyjä visuaalisia elementtejä. Sitten nämä koodit analysoitiin tilastollisesti käyttämällä SAS/SATS-ohjelmaa ja lopuksi lasten tuottama tekstiaineisto analysoitiin hyödyntämällä NVivo 8 -tietokoneohjelmaa. Kuvista tutkittiin esimerkiksi luonnon elementtejä,
luonnossa tehtäviä aktiviteetteja ja tuotoksissa ilmenevää tunnelatausta. Kalvaitsi ja
Monhardt (2012) esittävät, että piirroksissa esiintyvät paikat, tapahtumakonteksti ja aktiviteetit yhdessä ilmaisivat lasten suhdetta luontoon. Lapset esimerkiksi usein kertoivat
jostain tietystä tärkeästä luontokokemuksesta, jonka he olivat kokeneet tai haluaisivat
kokea. Tuotoksia tutkimalla havaittiin muun muassa myös se, että lapset eivät nähneet
itseään luonnosta erilliseksi vaan lapset kokivat elävänsä yhtä lailla ekologisessa kuin
sosiaalisessa kontekstissakin. (Kalvaitsi & Monhardt, 2012.)
Yli-Panula ja Eloranta (2011) olivat omassa tutkimuksessaan kiinnostuneita 7-16 -vuotiaiden peruskoululaisten ympäristöön kohdistuvista arvoista. Tutkijat hyödynsivät lasten
ja nuorten piirtämiä maisemakuvia selvittääkseen, millaisen maiseman nämä haluaisivat
säilyttää. Yli-Panula ja Eloranta katsovat kuvien heijastavan lasten ja nuorten käsitystä
maisemasta. Tapaustutkimuksessa kuvia lähestyttiin fenomenografisesti. 342 piirrosta
analysoitiin kolmivaiheisesti. Yli-Panula ja Eloranta (2011) havaitsivat, että suurin osa
oppilaista piirsi kuvan luontomaisemasta. Luontokuvat olivat etenkin tyttöjen piirtämiä ja
niihin usein piirrettiin puita ja muita kasveja, erityisesti kukkia. Myös vettä, taivasta ja
aurinkoa kuvattiin usein. Ihmiset ja eläimet olivat harvinaisia maisemakuvissa, mutta niitäkin esiintyi. Ihmiskeskeiset kuvat – erityisesti sellaiset, jossa kuvattiin itseään tekemässä jotain – olivat tyypillisempiä poikien kuin tyttöjen piirroksissa. Viides- ja kuudesluokkalaisten kuvat olivat enemmän samansuuntaisia nuorempien oppilaiden piirroksien
kanssa kuin teini-ikäisten piirroksien kanssa. Yli-Panula ja Eloranta (2011) havaitsivat
joitain haasteita kuvien hyödyntämisessä. Esimerkiksi maisemakuvien erilaisuutta iästä
riippuen saattaa selittää lasten iän myötä kehittyvät piirtämisen taidot. Kaikille oppilaille,
eritysesti nuoremmille, piirtämistehtävä ei ollut helppo. Haasteena on saattanut olla ainakin kahden erilaisen kognitiivisen prosessin yhteen saattaminen; mielikuvan säilyttäminen itselleen tärkeästä maisemasta ja samalla kuvan piirtäminen siitä. Joihinkin kuviin
oli liitetty kuvateksti, jonka tutkijat kokivat hyödylliseksi maisemakuvan ymmärtämisen
kannalta. Sivuhuomiona tutkijat pohtivat myös sitä, millainen vaikutus oppikirjojen kuvilla
on oppilaiden tuottamiin maisemakuviin. (Yli-Panula & Eloranta, 2011.)
Edellä kuvatut tutkimukset vahvistavat sen, että lasten suhdetta ympäristöön on mahdollista tutkia kuvien kautta. Lasten tuottamien piirrosten voi olla toimiva menetelmä lasten
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ympäristösuhteen tutkimisessa. Kuvien katsotaan heijastavan lasten kokemuksia ja käsityksiä maailmasta – fyysinen ja kulttuurinen ympäristö näyttävät vaikuttavan lasten
tuottamiin kuviin. Lapset voivat kertoa kuvien kautta, mikä heille on ympäristössä tärkeää
ja millaisia mielikuvia he liittävät ympäristöön. Tekstin käyttö piirroksen tukena on todettu
hyödylliseksi kuvan ymmärtämisen kannalta. (Béneker, ym., 2010; Kalvaitsi & Monhardt,
2012; Yli-Panula & Eloranta, 2011.) On huomattava, että vaikka piirroksista voidaan tulkita lasten arvomaailmaa ja suhdetta ympäristöön, lapsen piirtämisen taidot voivat olla
kuvan tuottamista rajoittava tekijä. On myös mahdollista, että lapsi piirtää kuvaan sen,
mitä hän ajattelee kuvaan kuuluvan, eikä välttämättä sitä, mitä pitää itse tärkeänä (YliPanula & Eloranta, 2011).
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5

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita lasten suhdetta metsään.
Lähtökohtana on, että metsäsuhde heijastuu havainnoissa, ajatuksissa ja toiminnassa,
joita metsään liitetään. Kukin lapsi kokee ja ymmärtää metsän omalla yksilöllisellä tavallaan. Tarkastelussa ovat helsinkiläisen alakoulun viidesluokkalaisten oppilaiden kirjoitelmat ja piirrokset heidän metsähetkistään. Tavoitteena on selvittää näitä kirjoitelmia ja
piirroksia analysoimalla, millainen on viidesluokkalaisten suhde metsään. Koska tutkimus lähtee liikkeelle ajatuksesta, että metsäsuhde on yksilöllinen ja moniulotteinen ilmiö,
olen asettanut tutkimustehtävän tueksi seuraavat kolme tutkimuskysymystä:
1.

Millaisia havaintoja viidesluokkalaiset tekevät metsästä?

2.

Miten viidesluokkalaiset kokevat metsän?

3.

Millaisia jaettuja merkityksiä viidesluokkalaiset liittävät metsään?
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6

Tutkimuksen toteutus

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus. Aloitan perehtymällä tämän tutkimuksen
tieteenfilosofisiin lähtökohtiin. Tämän jälkeen kerron aineiston koonnin prosessista: keitä
tähän tutkimukseen valikoitui ja miten aineisto kerättiin. Luvun lopuksi avaan aineiston
analyysiprosessia.

6.1 Laadullinen tutkimus ja fenomenografia
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Laadulliselle tutkimukselle on vaikeaa antaa yhtä selkeää määritelmää. Eskolan ja Suorannan (1998, kappale 1) mukaan
yksinkertaisimmillaan laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan ei-numeraalista aineistoa ja
sen analyysia. Laadulliselle tutkimukselle luonteenomaisia piirteitä ovat merkityskeskeisyys, ihmisen kokemusmaailman subjektiivisuus ja kokemusten suhde ympäröivään
maailmaan (Ronkainen, Pehkonen, Lindholm-Ylänne & Paavilainen, 2011, s. 82). Alasuutarin (2011) mukaan laadullisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena. Tutkittavien määrä voi olla varsin pieni siitä syystä, että laadullinen tutkimus ei
pyri tilastollisiin yleistyksiin, kuten usein kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään. Vaikka
laadullisella ja määrällisellä tutkimuksella on tiettyjä ominaispiirteitä, Alasuutari (2011)
puhuu ennemmin laadullisen ja määrällisen tutkimuksen jatkumosta kuin niiden vastakkainasettelusta. (Alasuutari, 2011, kappale 2.)
Tämän tutkimuksen analyysin lähtökohdat ovat fenomenografiassa, joka on yksi yleisesti
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty tutkimusmetodi ja analyysimenetelmä. Lyhyesti voidaan sanoa, että fenomenografian tarkastelukohteena on ihmisten erilaiset kokemukset ja käsitykset. Kiinnostuksen kohteena on ihmisten ajattelutapojen ja käsitysten
erilaisuus ja tavoitteena on löytää ja kuvata tätä ajattelutapojen moninaisuutta. (Huusko
& Paloniemi, 2006, s. 163.) Niikko (2003) toteaa fenomenografialla olevan yhtymäkohtia
fenomenologiaan, joissa molemmissa ollaan kiinnostuneita ilmiöstä ja niiden sisältöjen
kuvaamisesta.
Fenomenografiassa ajatellaan olevan yksi maailma ja todellisuus, jonka yksilöt kohtaavat eri tavoin (Huusko & Paloniemi, 2006; Niikko, 2003). Koska maailmaa ja todellisuutta
ei voida kuvata sellaisenaan, fenomenografisessa tutkimuksessa hyödynnetään ihmis-
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ten kokemuksia ja käsityksiä (Niikko, 2003). Käsityksellä tarkoitetaan yksilöllistä ymmärrystä tietystä ilmiöstä. Käsityksellä on syvempi merkitys kuin mielipiteellä. Käsityksellä
viitataan myös ihmisen ja maailman väliseen non-dualistiseen, sisäiseen suhteeseen.
(Huusko & Paloniemi, 2006.) Todellisuus rakentuu jokaiselle ihmiselle omanaan heidän
omien kokemustensa ja käsitystensä kautta. Nämä käsitykset ja kokemukset ovat osa
sitä maailmaa, jossa tutkittavat henkilöt itse elävät. (Niikko, 2003, s. 12–15.)
Keskeistä fenomenografiassa on merkityksien tulkinta. Tulkintaan liittyy myös haasteita.
Huusko ja Paloniemi (2006, s. 165) huomauttavat: ”Missä määrin voidaan olettaa, että
ympäröivä maailma on kaikille sama, mutta vain käsitykset siitä ovat erilaisia? Mistä voidaan tietää, onko kysymys kokemusten ja käsitysten eroista vai erilaisten todellisuuksien
olemassaolosta?” Kun hyväksytään ajatus yhdestä todellisuudesta ja sen yksilöllisestä
käsittämisestä, on mahdollista saada tietoa niitä erilaisista tavoista, joiden avulla todellisuutta koetaan, ymmärretään ja käsitteellistetään. (Huusko & Paloniemi, 2006.)
Fenomenografian näkökulmaa kuvaillaan usein käyttäen termejä ensimmäisen ja toisen
asteen näkökulmat. Ensimmäisen asteen näkökulmassa pyritään maailman todenmukaiseen kuvaamiseen. Tutkija kuvaa ilmiötä suoraan oman kokemuksensa kautta. Ihmisen käsityksiä voidaan tarkastella ”oikeina” tai ”väärinä” suhteessa tutkittavaan ilmiöön.
Toisen asteen näkökulmassa korostuu yksilölle ominainen tapa jonkin ilmiön kokemiseen. Tavoitteena on tuoda esiin toisen ihmisen tapaa kokea jotakin. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita nimenomaan toisen asteen näkökulmasta. Tutkijan roolia
Niikko (2003, s. 31) kuvailee oppijaksi, jonka tehtävä on etsiä niitä rakenteita ja merkityksiä, joita tutkittavaan ilmiöön kuuluu. (Niikko, 2003.) Tutkijan rooli on siis keskeinen,
kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin (Ronkainen ym., 2011, s. 123). Ahonen
(1994) huomauttaa, että tutkijan aiemmat omat tiedot ja odotukset vaikuttavat tahtomattaankin tutkimiseen. Tavoiteltavaa on hallittu subjektiivisuus, jolla tarkoitetaan tutkijan
omien lähtökohtien tiedostamista ja niiden vaikutuksien tunnustamista. Tällöin tutkija voi
tietoisesti reflektoida oman subjektinsa vaikutusta tutkimiseen. (Ahonen, 1994, s. 122.)
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6.2 Aineiston koonti
Tutkimuskohteeksi valikoituivat helsinkiläisen alakoulun viidennen luokan oppilaat. Tämän tutkimuksen kiinnostuksena on lasten suhde metsään. Viidesluokkalaiset eivät ole
enää aivan lapsia, mutta eivät vielä teini-ikäisiäkään. Oletan, että viidesluokkalaisilla on
kokemuksia, näkemyksiä ja asenteita metsään liittyen. Lisäksi oletan, että viidesluokkalaiset osaavat kuvailla näkemyksiään ja asenteitaan siten, että heidän suhdettaan metsään on mahdollista tutkia.
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla edellytetään lupa tutkimuksiin, joissa kohteena ovat toimialan asiakkaat, oppilaat, opiskelijat tai henkilökunta. Kun
tutkimuslupa oli haettu ja myönnetty, tutkittavilta oppilailta sekä heidän huoltajiltaan kysyttiin luvat osallistua tutkimukseen kirjallisesti. Luokan neljätoista oppilasta sekä heidän
huoltajaansa antoivat suostumuksensa. Yksi tutkimukseen osallistuneista oli poissa tutkimusaineiston keruupäivänä, joten aineiston lopullinen koko on kolmetoista kirjoitelmaa
ja piirustusta. Pyysin vielä erikseen tutkimukseen osallistuvilta oppilailta lupaa piirustuksen julkaisemiseen itse tutkielmassa.
Tutkimus suoritettiin yhden 90 minuuttia kestävän kaksoisoppitunnin aikana. Kaikki luokan oppilaat tekivät saman tehtävän, mutta tutkimusaineistoon otettiin vain luvan myöntäneiden tuotokset. Oppilaiden tehtävänä oli kirjoittaa tarina mieleen painuneesta metsähetkestä. Annoin oppilaille apukysymyksiä kirjoittamisen tueksi. Apukysymysten tarkoituksena oli ohjata oppilaita erityisesti kuvailemaan itse metsää, hetkeään siellä, sekä
tapahtumaan liittyviä tunteita. Pyysin oppilaita hyödyntämään kaikkia aisteja kuvailussaan. Painotin, että kyseessä voi olla mikä tahansa sellainen metsähetki, joka on jäänyt
mieleen. Tehtävänannossa pyysin oppilaita myös piirtämään kuvan metsästä, jossa he
olivat tapahtumahetkellä. Suullisen tehtävänannon lisäksi tehtävän ohjeistus apukysymyksineen (Liite 1) oli oppilaiden nähtävillä luokan taululla koko tutkimuksen ajan ja oppilaat saivat missä tahansa vaiheessa pyytää minulta apua. Ohjeistin oppilaita itsenäiseen suoritukseen, jotta tutkimustilanne olisi mahdollisimman rauhallinen. Luokan oma
opettaja oli paikalla valvomassa tutkimustilannetta.
Päädyin olemaan käymättä yhteistä keskustelua metsistä, esittämään metsäkuvia tai
soittamaan musiikkia tutkimuksen aikana. Päädyin ratkaisuuni siksi, että ohjailisin lasten
ajattelua mahdollisimman vähän. Tarkoituksena oli, että oppilailla on mahdollisimman
paljon tilaa määrittää itse, millaisia mielikuvia he liittävät metsään.
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6.3 Aineiston analyysi
Aineiston analyysissä etenen fenomenografisen tutkimuksen teon analyysimallia mukaillen. Niikko (2003) huomauttaa, että fenomenografiselle analyysille on vaikea määrittää
yksiselitteistä ja tiettyä menettelytapaa, mutta analyysi noudattaa tiettyjä laadullisille tutkimuksille luonteenomaisia piirteitä. Aloitin analyysin tutustumalla aineistoon huolellisesti. Luin aineiston kirjoitelmat useaan kertaan ja tarkastelin niitä yhdessä kunkin oppilaan tekemän piirroksen kanssa. Huolellinen aineistoon tutustuminen on keskeinen ensimmäinen vaihe, jossa tarkoituksena on saada yleiskäsitys siitä, mitä aineistossa on ja
miten asioita esitetään (Ronkainen ym., 2011, s. 124). Analyysissäni hyödynnän Atlas.titietokoneohjelmaa, joten kirjoitin oppilaiden tuottamat kirjoitelmat puhtaaksi Word-dokumenteille, jotka liitin Atlas.ti-ohjelmaan. Niikon (2003, s. 33) mukaan fenomenografisessa
tutkimuksessa jo tässä vaiheessa huomio keskitetään itse tutkittavien henkilöiden sijaan
heidän tuottamiin ilmaisuihin ja ilmaisuja tulkitaan siinä kontekstissaan, josta ne ovat peräisin.
Niikkoa (2003) mukaillen aloin etsiä, lajitella ja ryhmitellä ilmauksia, jotka ilmentävät tutkittavien suhdetta metsään. Tässä vaiheessa hyödynsin taulukossa 1 esitettyä analyysirunkoa. Analyysirungon olen muodostanut aineistolle esitetyn kolmen tutkimuskysymyksen mukaisesti. Tutkimuskysymykset ja niitä tukevat analyysirungossa ilmenevät apukysymykset olen muodostanut teoriataustan pohjalta. Aloitin tekstiaineiston koodaamisella.
Kun olin systemaattisesti koodannut kaikki kirjoitelmat, otin tarkasteluun mukaan piirrokset. Apukysymyksiä ja kirjoitelmaa tukena käyttäen koodasin piirroksen esittämät elementit.
Taulukko 1. Tutkimuksen analyysissa käytetty analyysirunko
Tutkimustehtävä: Millainen
on viidesluokkalaisten
metsäsuhde?
Metsän havaittu
(objektiivinen) ulottuvuus
• Mitä luonnon elementtejä
metsään kuuluu?
• Mitä ilmiöitä metsässä havainnoidaan?
• Missä metsät sijaitsevat?

Metsän koettu
(subjektiivinen) ulottuvuus
• Millä tavoin metsää kuvaillaan?
• Mitä tunteita metsään liitetään?

Metsän jaettu
(kulttuurinen ja yhteiskunnallinen) ulottuvuus
• Kenen kanssa metsähetki jaetaan?
• Miten metsää käytetään?
• Mitä luonnonsuojelullisia
piirteitä metsään liitetään?
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Samankaltaisia teemoja sisältävät sitaatit ryhmittelin kategorioiksi. Kategorioiden pohjalta muodostin niin sanotun ylemmän tason kategoriat eli kuvauskategoriat, kuten ylemmän tason kategorioita fenomenografisessa analyysissa kutsutaan. Fenomenografisessa tutkimuksessa on tärkeää huomata, ettei kuvauskategorioita voida päättää etukäteen, vaan ne ovat aineistosta itsestään kumpuavien kategorioiden ryhmittymiä. (Niikko,
2003, s. 36.) Tarkoituksenani on selvittää perusteellisesti, millaisia merkityksiä viidesluokkalaiset liittävät metsään. Kuvauskategoriasysteemissä käytän aineiston horisontaalista kuvauskategoriasysteemiä. Kategoriajoukot ovat siis samanarvoisia keskenään eivätkä arvojärjestyksessä esimerkiksi esiintymisen yleisyyden perusteella. Erot kategorioiden välillä ovat vain sisällöllisiä. (Niikko, 2003, s. 38.) Tämän tutkimuksen aineisto on
pieni ja tavoitteena on kuvata lasten metsäsuhteen eri ulottuvuuksia, joten kategorioiden
horisontaalinen tarkastelu tukee tutkimustehtävää osuvammin kategorioiden arvojärjestyksien etsimisen sijaan.
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7

Tutkimustulokset

Seuraavaksi esittelen tutkimustulokset. Vastaan jokaiseen kolmeen tutkimuskysymykseen omassa alaluvussaan. Aloitan tulosten tarkastelun selvittämällä, millaisia havaintoja viidesluokkalaiset tekevät metsästä. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan sitä, miten he kokevat metsän. Lopuksi kiinnitän huomion viidesluokkalaisten osoittamiin metsään liittyviin jaettuihin merkityksiin. Esittelen joitain suoria tekstikatkelmia ja kuvia aineistosta. Tutkittavien anonymiteetin takaamiseksi en mainitse aineistossa esiintyneitä
ihmisten, lemmikkien tai paikkojen oikeita nimiä, vaan kaikki nimet esiintyvät salanimillä.
Kirjoitustehtävässä oppilaat saivat valita joko käyttävänsä annettua otsikkoa ”Hetkeni
metsässä” tai keksiä oman otsikon. Jos oppilas on antanut kirjoitelmalleen otsikon, mainitsen sen piirroksen kuvatekstinä. Mikäli otsikkoa ei ole, käytän annettua otsikkoa kuvatekstinä.

7.1 Havainnot metsästä
Oppilaat tuottivat metsää kuvailevia sitaatteja runsaasti kirjoitelmissaan. Kirjoitelmista ja
piirroksista oli havaittavissa erilaisia luonnonelementtejä, joita oppilaat mieltävät kuuluvaksi metsään. Tässä kohdassa jätän rakennetun ympäristön ja ihmiset tarkastelun ulkopuolelle. Kiinnitän huomioni siihen, mitä objektiivista tietoa oppilaat välittävät metsästä.
Metsän elementeistä viidesluokkalaiset useimmiten kiinnittivät huomion metsän puihin ja
muuhun kasvillisuuteen. Usein puita kerrottiin olevan paljon ja puita kuvailtiin suuriksi ja
korkeiksi. Joissain kirjoitelmissa puiden tarkennettiin olevan kuusia tai muita havu- tai
lehtipuita. Muusta kasvillisuudesta kirjoitelmissa mainittiin sammaleita ja marjoja. Myös
sieniä mainittiin joissakin kirjoitelmissa. Useimmiten metsän puita tai muuta kasvillisuutta
ei tarkennettu nimeltä, mutta joitain yksittäisiä nimeämisiä tekstiaineistossa esiintyi.
”Kaatuneet puut ja kivet olivat pehmeässä ja erittäin kirkkaan vihreässä
sammaleessa.” (Matilda)
”Metsä oli suuri ja puut olivat valtavia.” (Laura)
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Kaikissa kirjoitelmissa puita ei mainittu lainkaan. Yksi oppilas ei piirtänyt metsäkuvaan
yhtäkään puuta (Kuva 3). Yleisestikin puiden määrä piirroksissa vaihteli suuresti: toisinaan oppilas oli piirtänyt kuvaan runsaasti puita, mutta joihinkin piirroksiin oli piirretty yksi
puu ikään kuin puiden symboliksi (Kuva 1). Joitain muita kasveja esiintyi kuvissa, mutta
pääasiassa puut saivat kuvissa suurimman huomion.

Kuva 1. ”Hetkeni metsässä” (Marja).
Metsässä saatettiin tehdä havaintoja eläimistä. Lintuja havaittiin sekä näkö- että kuuloaistin varassa. Metsän äänistä lintujen laulu oli tyypillinen havainto. Muista elämistä mainittiin myös orava, jänis ja käärme. Yksi oppilas piirsi kuvaansa metsässä kohdatun linnun. Muuten metsäneläimiä ei esiintynyt piirroksissa.
Metsässä oppilaat kiinnittivät huomiota kiviin ja kallioihin. Oppilaiden kuvailevat kivet olivat usein suuria ja toisinaan kasvillisuuden peitossa. Kiviä ja kallioita piirrettiin myös kuviin. Kivet ja kalliot näyttäytyivät kiinnostavina ja niiden kuvailua esiintyi useissa kirjoitelmissa ja piirroksissa. Myös vesi nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi oppilaiden metsähetkissä. Metsä saattoi olla saaressa tai sijoittua muuten veden äärelle. Myös lammista
ja lammikoista kirjoitettiin ja niitä piirrettiin kuviinkin. Esimerkiksi Otso kertoi metsässä
olleen iso järvi. Tämä oli piirretty myös kuvaan (kuva 2):
”Olin metsässä kaverini kanssa. Siellä oli paljon puita ja keskellä oli iso
järvi.” (Otso)
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Kuva 2. ”Metsä”. (Otso)
Kirjoitelmissa mainittiin erilaisia luonnonilmiöitä ja pohdittiin kausaalisuhteita. Joissain
kirjoitelmissa metsä kuvattiin vanhaksi. Erään oppilaan kirjoitelmassa mainittiin puiden
olleen vanhoja, toinen oppilas mainitsi metsässä tuoksuneen vanhalta. Joissain kirjoitelmissa metsissä oli kaatuneita puita ja eräässä kirjoitelmassa kaatuneet puut olivat sammaleen peitossa. Oppilaat ilmaisivat tietoa liittyen esimerkiksi eläinten talvehtimiseen ja
pesimiseen. Myös luonnonkiertoon ja valoilmiöihin liittyvää tietoa osoitettiin.
Säähän ja vuodenaikaan liittyvät havainnot näyttäytyivät merkittävinä oppilaiden metsähetkissä. Oppilaat kiinnittivät huomion sään aurinkoisuuteen, pilvisyyteen ja tuulisuuteen. Metsässä havaittiin myös ilman raikkautta ja kosteutta. Lämpötilat vaihtelivat lämpimästä viileään. Metsässä oltiin kesällä tai syksyllä, useimmiten aurinkoisena päivänä.
”Kävelimme ankka-lammelle katsomaan Remun kanssa ankkoja.
Näimme tosin vain pari ankkaa, kun varmasti suurin osa oli jo lentänyt
jonnekin etelään talvehtimaan.” (Aava)
”Aurinko paistoi polulle ja kirkkaisiin lammikoihin. Kaatuneet puut ja kivet
olivat pehmeässä ja erittäin kirkkaan vihreässä sammaleessa.” (Matilda)
”Oli syksy ja olimme lähdössä metsään.” (Marja)
Metsää koskevan tiedon ilmaisemisen merkitys vaihteli kuvissa ja kirjoituksissa. Useimmiten metsäluontotuntemuksen osoittaminen tuotoksissa ei ollut painottuva teema. Kirjoitelmien ja kuvien yhteistarkastelun myötä oli erotettavissa kaksi tuotosta, joissa luontoa koskevan tiedon osoittaminen näyttäytyi merkittävänä. Kumpikin näistä oppilaista liitti
mieleen painuneen metsähetkensä partioretkeen. Elda kertoi partioleiristään saaressa.
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Hän osasi kertoa metsän eri tuoksuja kasvillisuuden perusteella. Huomio kiinnittyi marjojen kirkkaaseen väriin ja kypsyyteen:
”Siellä tuoksu sammaleelle ja marjoille. Mustikat olivat täysin sinisiä ja
meheviä. Kuulin kun linnut sirkuttivat ja laulelivat.” (Elda)
Partioleirillä ollut Matias kertoi olleensa kävelyllä metsässä. Hän osasi nimittää metsän
puut kuusiksi ja arvioi niiden iän vanhaksi. Metsähetken pääanti oli kaatuneen puun alta
löytyneessä linnunpesässä ja pesässä nähdyssä linnussa. Oppilas yritti muistella, mikä
lintulaji tarkalleen oli kyseessä, mutta hän ei ollut enää kirjoittaessaan hetkestä varma
asiasta. Hän painotti, että vaikka ei muistanut lajia tarkalleen, pesässä oli myös poikasia.
Mieleen painuneen kokemuksen oppilas sai jakaa yhdessä nuoremman veljensä
kanssa:
”Hetken päästä edessäni oli kaatunut puu ja sen alla oli linnun pesä
siellä oli lintu. En muista oliko sorsa vai hanhi mutta kaksi poikasta kuitenkin. Myös pikku veljeni näki sen.” (Matias)
Molempien oppilaiden kuvista oli nähtävissä luontotuntemuksen osoittamisen tärkeys.
Elda oli piirtänyt kuvaan taidokkaasti eri eläinten jälkiä (kuva 3). Matias puolestaan piirsi
kuvaan tarkalleen sen tapahtuman, mitä hän kirjoitelmassaankin kertoi metsän puista ja
metsässä kohdatusta linnunpesästä (kuva 4). Näissä kahdessa tuotoksessa mielenkiintoinen ero on puiden kuvailussa. Elda ei kokenut tärkeäksi mainita kirjoitelmassaan puita
lainkaan tai piirtää puita kuvaan. Sen sijaan Matias kuvaili metsän kuusia ja oli piirtänyt
kuvaan selvästi kuusiksi tunnistettavat puut.

Kuva 3. ”Hetkeni metsässä” (Elda)

Kuva 4. ”Partio leirillä” (Matias)
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Metsä näyttäytyi tässä aineistossa vastakohtana kaupungille. Viidesluokkalaisten mieleen painuneet metsähetket eivät sijainneet kodin lähiympäristössä, vaan kaukana kaupungista. Metsät saattoivat sijaita lähellä mökkiä tai mummolaa. Kodin läheinen metsä
mainittiin yhdessä kirjoitelmassa, mutta tapahtumahetkellä kirjoittaja ei ollut asunut Helsingissä. Tämän tutkimuksen merkittävät lähimetsät sijaitsivat muualla kuin oman kodin
lähellä. Metsähetket eivät siis sijoittuneet oppilaiden jokapäiväiseen ympäristöön.

7.2 Metsä oppilaiden kokemana
Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, miten viidesluokkalaiset kokevat
metsän. Tässä alaluvussa kiinnitän huomioni erityisesti siihen, millaisia mieltymyksiä ja
tunteita ilmaisevia sitaatteja viidesluokkalaiset liittävät metsään. Oppilaat välittivät kirjoitelmissaan ja piirroksissaan runsaasti erilaisia henkilökohtaisia kokemuksiaan metsästä.
Metsään kohdistuva tunnelataus näyttäytyi pääasiassa positiivisena tai neutraalina: oppilaat arvostivat metsässä koettua rauhaa, estetiikkaa ja hyvää oloa. Toinen keskeinen
havaintoni on, että usein kerrottiin jostain tietystä tutusta metsästä, eli oppilaat ilmaisivat
myös metsään liittyvää kiintymystä. Toisaalta metsä voi olla myös sattumusten paikka,
jossa voi tapahtua jotain täysin odottamatonta.

Metsän estetiikka
Metsän kuvailu painottui kirjoitelmissa, ja yli puolet koodaamistani sitaateista kuvailivat
metsää tavalla tai toisella. Tämä ei sinänsä yllätä, sillä pyysin oppilaita kuvailemaan metsää mahdollisimman tarkasti kirjoitelmissaan. Metsää kuvailevat sitaatit eivät kuitenkaan
painottuneet tasaisesti kirjoitelmissa. Toiset siis kuvailivat metsää enemmän kuin toiset.
Tulos voi kertoa siitä, että osa viidesluokkalaisista kiinnittää enemmän huomiota metsäympäristöön, kun taas toisille tapahtumat tai tunteet metsässä merkitsevät enemmän.
Metsä tarjosi monille esteettisiä kokemuksia. Kokemusta metsässä kuvailtiin näköaistin
varassa tehtyjen havaintojen lisäksi haistamalla, tuntemalla ja kuuntelemalla. Puiden
korkeutta hämmästeltiin ja metsää kuvattiin vanhaksi ulkomuodon ja tuoksun perusteella. Yleisesti metsäluontotuntemuksen osoittamista ei pidetty kovin tärkeänä. Tästä
kertoo se, että metsän puut mainittiin nimeltä kahdessa kirjoitelmassa ja metsän kasvillisuutta tarkennettiin nimeltä neljässä kirjoitelmassa. Sen sijaan metsän kuvailusta välittyi
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ennemmin metsän arvottaminen sen kauneuden, rauhallisuuden ja tuoksujen perusteella. Tieteellisen tiedon osoittaminen yhdistettiin useimmiten esteettisen kokemuksen
kuvailuun. Esimerkiksi sammal mainittiin kosteana ja pehmeänä jalkojen alla tai tuoksuna ilmassa. Metsän kuvailu oli ennemminkin kirjoittajan omasta subjektiivista näkemyksistä ja mieltymyksistä kumpuavaa kuin objektiivista tiedon välittämistä. Luonnon
kauneuden, muotojen ja värien arviointi oli merkittävämpää kuin metsäluontotietoisuuden osoittaminen:
”Metsä oli kaunis.” (Aava)
”Metsä oli kaunis ja siro.” (Elda)
”Keskivaiheessa tulimme satumaisimpaan metsään mitä olin koskaan
nähnyt. -- Kaikki värit heijastuivat kaikkialle mitä ympärillä näkyi. Näytti
siltä kun metsä olisi asetettu siihen suoraan fantasiamaailmasta.” (Matilda)
Säähän ja ilmaan kohdistuvat kuvailut sisälsivät useimmiten jonkin tunnelatauksen,
vaikka joitain neutraaleja sään informointiin liittyviä ilmauksia esiintyikin:
”Metsässä oli ihanan viileää.” (Helmi)
”Siellä oli viileää ja kosteaa.” (Matias)

Metsä on kiva paikka
Lähes kaikki oppilaat sanoittivat metsään kohdistuvia tunteitaan. Kaikki nämä ilmaukset
olivat jollain tavalla positiivisesti latautuneita. Metsään tai metsähetkeen liittyviä tunteita
kuvailtiin esimerkiksi sanoin ihana, mukava, kiva, hauska, mahtava ja maaginen. Tunnesitaatit sellaisenaan eivät tuoneet esiin sitä tunnetta metsää kohtaan, joka oli luettavissa kokonaisista teksteistä. Tunteiden arviointia kokonaisten kirjoitelmien pohjalta tarkastellessani huomasin, että enimmäkseen metsä näyttäytyi oppilaille kivana ja hyvän
olon paikkana. Kivana paikkana metsä näyttäytyi siten, että metsään tai siellä tehtävään
aktiviteettiin liitettiin positiivisia ilmauksia. Kuitenkin nämä tunneilmaukset olivat melko
pintapuolisia, eikä tekstistä välittynyt syvällisempää tunnesidettä metsään tai metsähet-
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keen. Esimerkiksi Otso kertoi olleensa sienestämässä kaverinsa kanssa ja että he molemmat nauttivat metsässä olemisesta. Hän ei kuitenkaan avaa enempää, mikä metsästä tai metsähetkestä teki niin kivan:
”Olimme sienestämässä. Siellä oli paljon kuusia ja muita havu/lehtipuita. Siellä
oli kosteaa ja mutaista. Siellä oli myös todella hiljaista. Siellä kaikui aika paljon.
Meillä oli tosi kivaa.” (Otso)

Metsän rauha
Metsän rauha ja hiljaisuus nousivat esiin oppilaiden metsähetkissä. Hiljaisuuden ja rauhallisuuden kokeminen näyttäytyi mieleen painuneena kokemuksena oppilaiden metsähetkissä. Metsän muisteltiin olevan hiljainen ja tuulikin oli rauhallinen:
”Aurinko paistoi, metsä oli hiljainen ja tuuli rauhallisesti.” (Eeva)
Monelle kirjoittajalle metsä jäi mieleen hiljaisena ja rauhallisena paikkana. Edward mainitsi metsän rauhan toistuvasti kirjoitelmassaan ja hän kertoikin rauhallisuuden kokemisen saaneen hetken painumaan hänen mieleensä. Sama välittyi Otson kirjoitelmasta.
Otso kertoi metsässä olleen niin hiljaista, että yksittäiset äänet olivat jääneet selvästi
hänen mieleensä.
”Metsä hetkeni on jäänyt mieleeni koska siellä oli rauhallista.” (Edward)
”Siellä oli myös todella hiljaista. Siellä kaikui aika paljon. Meillä oli tosi kivaa. Välillä kuului lintujen ääniä. Mutta välillä ei. Saimme myös paljon sieniä. Välillä kuului lentokoneen ääniä.” (Otso)

Hyvä olo
Metsään liittyvä hyvä olo välittyi erityisesti neljässä kirjoitelmassa. Näissä kirjoitelmissa
positiivisten ilmauksien lisäksi tekstistä välittyi kirjoittajan hyvän olon tunne juuri metsässä. Esimerkiksi Aava kertoi olleensa ulkoiluttamassa koiraansa. Hän kuvasi metsässä erityistä hyvänolon tunnetta, jota hän ehkäpä eli myös koiransa innokkuuden
kautta:
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”Kävelimme normaalia reittiämme pitkin, ja Remu-koira oli tosi innoissaan. Remu
tykkää todella paljon metsästä ja kaikista sen hajuista. -- Puut humisivat ja tuuli
ulvoi. Metsä oli kaunis. Kun olin siellä, tuntui todella hyvältä, ja ilma oli kostea ja
puhdas.” (Aava)
Seesteisyyden tunne välittyi erityisesti kolmessa kirjoitelmassa. Näissä kirjoitelmissa
metsä oli paikka, jossa he kokivat rauhaa, levollisuutta ja hyvää oloa. Esimerkiksi Helmi
kirjoitti hetkestä, jolloin hän oli ollut ulkoiluttamassa mumminsa koiraa. Tekstistä välittyy
hetkestä nauttiminen sekä metsän rauhan ja metsän itsensä vuoksi. Metsähetki oli vain
jäänyt oppilaan mieleen ilman sen erityisempää syytä:
”Metsässä oli hiljaista ja ilma oli raikas. Metsässä oli ihanan viileää. Kävelin hieman muiden edellä, ja tunsin kuinka tuuli puhalsi takanani. Metsä oli suuri ja puut
olivat valtavia. Kävelimme vielä hetken mutta sitten lähdimme jo takaisin. Hetki
jäi vain mieleeni.” (Helmi)

Tietty metsä
Metsää kohtaan osoitettiin kiintymystä kolmessa kirjoitelmassa. Monen viidesluokkalaisen metsähetki liittyi johonkin tiettyyn metsään, jossa kirjoittaja oli ollut ennenkin. Se
tietty metsä oli paikka, jossa oppilaat nauttivat olostaan. Näissä kirjoitelmissa metsään
liitettiin myös hyvän olon tunteita, seesteisyyden kokemusta ja ylistäviä ilmauksia:
”Haistoin kesän, tunsin nurmikon ja kuulin linnunlaulua. Metsässä oli erityistä se,
että metsä tuntui niin tutulta ja siellä oli tosi mukava olla.” (Vilho)
”Siellä tuoksu sammaleelle ja marjoille. Mustikat olivat täysin sinisiä ja meheviä.
Kuulin kun linnut sirkuttivat ja laulelivat. Se maaginen tunne oli kukoistava. Puhdas ja raikas ilma. Olen ollut siellä nyt neljä kerta joka vuosi yhtä kaunista.” (Elda)
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Lumoava metsä
Kahden oppilaan kirjoitelmasta välittyi metsästä lumoutuminen. Eevan metsähetkessä
korostui voimakas esteettinen metsäkokemus, jossa oppilas kuvasi ihastelleensa metsämaisemaa ja aistineensa metsää monin tavoin – katselemalla, kuuntelemalla ja tuntemalla. Hänen mieleensä oli painunut hetki, jolloin hän oli sienestyksen lomassa poikennut kukkulan päälle ihastelemaan avautuvaa maisemaa (kuva 5). Tämän jälkeen hän oli
nähnyt pensaan, johon hän oli päättänyt mennä istumaan kuuntelemaan metsän ääniä:
”Kiipesin liukkaalle ja korkealle kukkulalle. Kun pääsin ylös niin laskin korini maahan ja katsoin kauas eteenpäin. -- Suljin silmäni ja kuuntelin metsän ääniä.” (Eeva)
Metsässä merkityksellistä on ympäristön kauneus ja itse metsän kokeminen. Metsässä
voi tuntea olevansa yhtä luonnon kanssa. Matilda kuvasi metsästä lumoutumisen hetkeä
kuvaamalla metsää satumaiseksi. Metsän kohdatessa mielikuvitus saa vallan ja metsä
voidaan kuvitella olevan asetettu siihen jopa fantasiamaailmasta. Metsästä lumoutuminen näkyy metsän kuvailuna kaikin puolin ihanana ja miellyttävänä paikkana, jossa voi
seikkailla. Piirustukseen oli valittu metsän yksityiskohtia, jotka oli huolellisesti sommiteltu
kuvaan (kuva 6). Matilda kuvailee metsää satumaiseksi ja täydelliseksi.
“Kaikki värit heijastuivat kaikkialle mitä ympärillä näkyi. Näytti siltä kun metsä olisi
asetettu siihen suoraan fantasiamaailmasta. Ilmassa tuoksui raikas sammal. Ei
tuullut lainkaan. Juttelimme ja ihmettelimme ihanaa ja kaunista aluskasvillisuutta.
Oli ihanaa. Alitimme ja ylitimme esteitä, mikä oli kivaa. Kaikki mikä siinä pienessä
metsässä oli sopi sinne täydellisesti.” (Matilda)

Kuva 5. ”Hetkeni metsässä” (Eeva) Kuva 6. ”Hetkeni metsässä” (Matilda)

42

Sattumusten paikka
Metsä näyttäytyi myös sattumusten paikkana. Kahden oppilaan mieleen oli jäänyt metsähetki, joka sai ikävän käänteen. Marja kertoi, että hänen pikkusiskonsa oli yllättäen
oksentanut metsään. Benjamin oli kertomansa mukaan yllättäen pudonnut puusta ja satuttanut itsensä. Piirustukset veivät tapauksia eri suuntaan toisistaan. Marjan metsähetkessä ei korostunut tuo ikävä käänne, vaan kokemusta metsässä kuvailtiin miellyttävänä
ja esteettisenä – metsähetki vain päättyi yllättäen. Kirjoitelmasta välittyi metsässä koettu
hyvänolontunne ja yhdessä vietetty aika perheen kanssa. Piirustuksessa kuvattiin maisemakuva metsästä (kuva 1). Benjamin kuvailee metsää kivana paikkana, jossa voi kiipeillä puissa ja viettää aikaa yhdessä perheen ja suvun kanssa. Ikävä tapahtuma oli
lisäksi kuvitettu piirustukseen (Kuva 7), toisin kuin Marjan piirroksessa. Yhteistä tapauksille on se, että kirjoitelmista ei välity ikävät tunteet itse metsää kohtaan, vaan metsää
kuvaillaan silti miellyttävänä paikkana. Voi olla, että nämä muistot ovat vain sattuneet
jäämään mieleen odottamattoman tapahtuman vuoksi.

Kuva 7. ”Hetkeni metsässä” (Benjamin)

7.3 Metsän jaetut merkitykset
Viimeisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, millaisia jaettuja merkityksiä
metsään liitettiin. Ensimmäinen keskeinen havaintoni on, että kaikki metsähetket olivat
jollain tapaa toisten kanssa jaettuja hetkiä. Yksikään oppilas ei kertonut menneensä metsään yksin, vaan oppilaat viettivät aikaa perheen ja muiden läheisten kanssa. Kavereiden tai harrastusyhteisön seura mainittiin yhteensä kuudessa kirjoitelmassa. Lemmikin
seura mainittiin kahdessa kirjoitelmassa. Joissain kirjoitelmissa mainittiin esimerkiksi
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sekä perhe että ystävät tai perhe ja lemmikki. Toinen keskeinen havaintoni on, että oppilaat käyttävät metsää virkistäytymiseen, harrastamiseen ja hyödyntävät metsän antimia. Monen oppilaan kirjoitelmassa ja piirroksessa korostuivat nimenomaan metsään
kohdistuvat kulttuuriset merkitykset, eli mitä oppilaat metsässä tekevät yksin tai yhdessä
muiden kanssa. Kolmannekseen kirjoitelmista välittyi metsään kohdistuva arvostus ja
metsän kaltoinkohtelua kritisoitiin.
Merkittävin yksittäinen metsään vievä tekijä oli keräily, esimerkiksi sienestys, josta kerrottiin neljässä kirjoitelmassa. Kolmessa kirjoitelmassa metsään mentiin vain lenkkeilemään ja kuljeskelemaan. Mökkeilystä kerrottiin kahdessa kirjoitelmassa. Partioharrastus,
joka oli ainoa kirjoitelmissa mainittu harrastus, vei metsään kahdessa kirjoitelmassa. Yhdessä kirjoitelmassa metsään mentiin oleskelemaan kaverin kanssa ja yhdessä kirjoitelmassa metsään mentiin katsomaan taidenäyttelyä. Eräässä kirjoitelmassa kerrottiin, että
oppilas oli mennyt metsään yhdessä perheensä kanssa, koska he halusivat mennä rauhalliseen paikkaan, minkä tulkitsin luonnonrauhan etsimiseksi.
Vaikka metsään mentiin useimmiten yhdessä perheen kanssa, useassa kirjoitelmassa
oli erotettavissa hetki, jolloin oppilas oli omaehtoisesti liikkunut metsässä. Näinä hetkinä
oppilaat olivat vapaasti hyödyntäneet ympäristöä esimerkiksi tutkien, leikkien tai metsää
aistien. Omaehtoinen tutkiminen tapahtui usein joko yksin, kaverin tai sisaren kanssa.
Oppilaat kuvasivat kirjoitelmissaan hetkiä, jolloin he olivat keskittyneet metsän kokemiseen. Metsää ihasteltiin ja sen kokemista kuvattiin eri aisteja hyödyntäen. Nämä olivat
ikään kuin seisahtuneita hetkiä. Esimerkiksi Helmi kirjoitti olleensa mumminsa kanssa
ulkoiluttamassa koiraa. He olivat metsässä yhdessä, mutta Helmi kertoi ottaneensa etäisyyttä mummiinsa ja koiraansa kävelemällä heidän edellään. Samalla hän kuvaili luonnon aistimista:
”Kävelin hieman muiden edellä, ja tunsin kuinka tuuli puhalsi takanani.” (Helmi)

Kritiikki ihmisen vastuuttomalle toiminnalle
Kahdessa kirjoitelmassa otettiin epäsuorasti kantaa metsän roskaamiseen. Siiri mainitsee löytäneensä metsästä purkin. Hän on uteliaana tutkinut purkkia ja todennut sen sisällön epäilyttäväksi. Edward muistelee metsässä olleen paljon roskia ja pohtii, mistä
roskat ovat voineet tulla metsään. Hän toteaa, että ihmiset ovat heittäneet roskia met-
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sään. Nämä havainnot ovat jääneet oppilaiden mieleen niin vahvasti, että he ovat maininneet ne kirjoitelmissaan. Oppilaat eivät kuitenkaan piirtäneet roskia kuviinsa. Kirjoitelmasta välittyy, että roskat ovat olleet jotain metsään kuulumatonta ja niiden näkeminen
metsässä on voinut yllättää heidät:
”Löysin purkin, jonka sisällä oli jotain outoa juttua. En avannut purkkia. Se juttu
oli ällöttävän näköistä.” (Siiri)
”Metsässä oli aika paljon roskia. Metsässä oli roskija koska varmaan jotkut olivat
heittäneet roskija maahan.” (Edward)
Suoraa toimintaa ympäristön puolesta ei ollut kirjoitelmissa nähtävillä. Näiden kahden
epäsuoran kannanoton lisäksi kirjoitelmissa osoitettiin huomiota metsän raikkaaseen ja
puhtaaseen ilmaan. Tästä voidaan päätellä, että oppilaat yleensä arvostavat metsän
puhtautta ja että metsän kaltoin kohtelua paheksutaan. Roskien näkeminen metsässä
saattaa herättää kielteisiä tunteita

Arvokas perheaika ja mökkeily
Kahden oppilaan metsähetket liittyivät mökkeilyyn. Vilho kertoi hetkestään kesämökillä
(kuva 8). Hän luetteli kaikenlaisia asioita, joita mökillä voi tehdä yhdessä perheenjäsenten kanssa: näitä olivat uiminen, grillaaminen, lautapelien pelaaminen ja lämpimässä
paljussa käyminen. Mökkeillessä itse metsässä oleminen ei ole välttämättä tärkein asia,
vaan riittää, että metsä on lähellä. Mökkiympäristö näyttäytyy tärkeänä paikkana:
”Olin metsäalueella mökillä. Minä uin siellä ja söin hyvää ruokaa. Olin siellä isäni
kanssa. Siellä tuntui tosi mukavalta. -- Metsässä oli erityistä se, että metsä tuntui
niin tutulta ja siellä oli tosi mukava olla. Pelasin siellä myös lautapelejä ja kävin
lämpimässä paljussa illalla. -- Grillattu makkara maistui tosi hyvälle.” (Vilho)
Siiri kertoi olleensa perheenjäseniensä kanssa katsomassa uutta mökkitonttiaan. He olivat menneet yhdessä katsomaan tulevan mökin paikkaa. Oppilas kertoi lukuisia asioita,
joita metsässä on mukava tehdä. Hän kertoi rakentaneensa majan metsään yhdessä
siskonsa kanssa. Lisäksi metsässä on muita kivoja elementtejä, joiden päälle kiivetä,
kuten iso kivi, sekä toinen elementti, jota hän ei osannut tarkemmin kuvailla. Piirros oli
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karttamainen kuvaus mökkitontista (kuva 9). Alareunaan oppilas kirjoitti ”täältä tullaan
sinne” ikään kuin varmistaakseen, että katsoja saa kaiken tärkeän informaation alueesta.
”Rakensin siskoni kanssa majan. Se maja oli aika hieno. Emme kuitenkaan menneet sinne. Metsässä oli tosi kivaa. Siellä on sellainen iso kivi jonka päälle on
kiva kiivetä. Siellä on myös joku toinen iso juttu, jonka päälle on myös kiva kiivetä.” (Siiri)

Kuva 8. ”Kesämökki” (O2)

Kuva 9. ”Metsässä” (Siiri)

Edwardin metsähetkestä mieleenpainuvan teki yhteinen aika luonnossa. Hän kertoi olleensa metsässä perheensä kanssa. Myös tätä hetkeä määritti metsänrauha ja sen
myötä koettu hyvänolon tunne. Perhe oli piirretty kuvaan, mikä oli harvinaista piirustuksissa (kuva 10).
”Hetkeni metsässä oli perheeni kanssa. Oltiin metsässä koska haluttiin mennä
jonnekkin rauhalliseen paikkaan. -- Oltiin perheen kanssa. Miinusta tuntui tosi
hyvältä koska siellä oli rauhallista ja hauskaa.” (Edward)

Kuva 10. ”Reissu metsässä 2019 kesällä” (Edward)
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Metsä voi herättää mieleen muistoja varhaisemmasta lapsuudesta. Essi kertoi metsähetkestä omassa paikassa, jossa vietettiin aikaa yhdessä ystävän kanssa (Kuva 11).
Paikkaan liittyi jaettu muisto päiväkoti-iästä. Paikka oli oma tila, jossa oltiin poissa aikuisten valvonnasta. Lisäksi paikkaan liittyi hauska muisto, johon oli mukava palata uudelleen. Paikan herättämät muistot saattoivat näyttäytyä oppilaalle tärkeänä, omaa kasvuaan konkretisoivana tapahtumana. Paikka oli tulkittavissa lähimetsäksi, johon oppilaalla
oli pääsy omaehtoisesti:
”Jossain vaiheessa halusin aina käydä siellä kaverini kanssa. Eräänä kertana
otettiin mukaan mehua ja muuta evästä. Kun päästiin perille kiivettiin sellaiselle
suurelle kivelle, koska päiväkodin kansa kukaan ei antanut kiivetä sinne. Sitten
haluttiin syödä sillä suurella kivellä. Yhtäkkiä meiltä kaatui samaan aikaan mehua
sille kivelle, joten nyt kutsutaan sitä mehukiveksi ja aina kun menttin sinne väiden
kanssa haluttiin juoda mehua, koska kaadetaan sille aina kun tullaan pikkuisen
mehua.” (Essi)

Kuva 11. ”Mehukivi” (Essi)
Metsässä ulkoilu yhdessä lemmikin kanssa oli painunut kahden oppilaan mieleen. Kirjoitelmista välittyi metsän esteettinen ihastelu ja hyvänolon tunne. Metsää koetaan eri aistein, katselemalla, tuntemalla ja kuuntelemalla. Metsän nauttimista eletään myös lemmikin kautta. Kun lemmikki nauttii, myös omistaja nauttii. Molemmissa piirustuksissa kuvattiin metsäreittiä, jota lemmikin kanssa oli kuljettu (kuvat 12 ja 13).
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Kuva 12. ”Metsäretki” (Aava)

Kuva 13. ”Hetkeni metsässä” (Helmi)
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8

Tulosten yhteenveto ja tulkintaa

Yksi merkittävä havaintoni on, että viidesluokkalaisille metsä on muutakin kuin vain puita.
Itse asiassa metsäympäristön kuvailu ja määrä oli varsin vaihtelevaa eikä kaikissa kirjoituksissa tai piirroksissa mainittu puita lainkaan. Puita pidetään ehkäpä itsestään selvänä
asiana, joten niiden mainitsemista tai kuvailua pidetä merkittävänä. Toisaalta tulos voi
viitata siihen, että kaikille oppilaille puut eivät olleet keskeisessä asemassa metsähetken
mieleenpainuvuudessa. Se, että metsäluontotuntemuksen osoittaminen painottuu kirjoitelmissa varsin vähän, voi johtua ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin Kaasisen (2009)
mukaan nykyajan lasten lajituntemus on heikko. On mahdollista, että myöskään tämän
tutkimuksen viidesluokkalaiset eivät välttämättä tunne metsän lajeja kovin hyvin. Toisekseen moni oppilaista ei tuntunut pitävän lajien tunnistamista tai erilaisten luonnonilmiöiden pohtimista metsässä tärkeänä, vaan metsäsuhdetta ohjasivat muut tekijät. Tämä
tutkimustulos antaa aiheen kiinnittää huomiota luontotuntemuksen vahvistamiseen ympäristökasvatuksessa.
Oppilaat välittivät kirjoitelmissaan ja piirroksissaan metsään kohdistuvia tunteita, mieltymyksiä, asenteita ja arvoja. Metsään liittyvät jaetut merkitykset olivat keskeisiä kirjoitelmissa. Tämä kertoo siitä, että viidesluokkalaisilla on näkemyksiä siitä, mitä metsä heille
merkitsee ja miten he metsää ylipäätään arvottavat. Viidesluokkalaiset yhdistivät metsähetkiin myönteisiä tunteita. Metsä oli kiva paikka, metsässä koettiin hyvänolon tunteita,
metsään liitettiin kiintymystä, metsä tarjosi seesteisyyden kokemuksia ja metsää jopa
ylistettiin. Hyvään oloon liittyviä ilmauksia oli nähtävissä suoraan kirjoitelmissa. Ympäristöpsykologian näkökulmasta luontoon liitetään mieltä elvyttävä vaikutus (Tyrväinen,
Ojala, Korpela, Lanki, Tsunetsugu & Kagawa, 2014) ja tämän tunteen viidesluokkalaiset
tunnistivat itsekin metsähetkissään. Metsähetkestä mieleenpainuvan saattoi tehdä metsän kokeminen itsessään.
Aikuiset näyttäytyivät metsähetkien mahdollistajina. Havaitsin, että lähes joka kirjoitelmassa metsässä oltiin yhdessä perheen kanssa. Skårin ja Kroghin (2009) tutkimus antaa
viitteitä siitä, että lasten ja nuorten vapaa ulkona liikkuminen näyttää vähentyneen ja korvautuneen aikuisjohtoisella toiminnalla. Nuorten vapaa-aikaa käsittelevissä tutkimuksissa luonto ei ole yleisesti näyttäytynyt suosittuna ajanvieton paikkana. Nuorten vapaaaikatutkimukseen (Myllyniemi & Berg, 2013, s. 31) osallistuneista nuorista noin kymmenesosa ilmoitti viettävänsä aikaa luonnossa ystäviensä kanssa viikoittain tai useammin.
Tulokseni voidaan nähdä puoltavan näitä tutkimuksia siltä osin, että metsään oltiin menty
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omaehtoisesti vain yhdessä kirjoitelmassa. Toisaalta Cantellin ja Larnan (2006, s.
35-36) tutkimuksessa helsinkiläisnuoret ilmoittivat viettävänsä aikaa luonnossa yhtä
lailla yksin kuin ystäviensä kanssa, kun taas perheen kanssa luonnossa yhdessä olemisen mainitsi kymmenesosa nuorista. Tämän tutkimuksen viidesluokkalaiset eivät menneet metsään yksin ja vain yksi oppilas kertoi menneensä metsään ystävänsä kanssa
täysin ilman aikuisen valvontaa. Tämän tutkimuksen viidesluokkalaiset ovat kuitenkin
nuorempia kuin Cantellin ja Larnan (2006) tutkimat nuoret, joten tuloksia ei voida suoraan verrata keskenään. Havainto siitä, että metsään mentiin pääasiassa aikuisen
kanssa voi antaa viitteitä siitä, että helsinkiläiset viidesluokkalaiset eivät välttämättä hakeudu metsään omaehtoisesti. Metsät eivät ole ehkä ole saatavilla, tai metsiä ei pidetä
mielekkäänä vapaa-ajanviettopaikkana. Toisaalta kokemukset ovat voineet painua mieleen juuri siitä syystä, että metsään on menty yhdessä läheisten kanssa. Tutkittaessa
suhteen muodostumista ympäristöön ja luontoon on havaittu muilla ihmisillä olevan tärkeä rooli suhteen muodostumisessa (Chawla, 1999; Tani, 2017). Cantellin ja Larnan
(2006, s. 49) tutkimuksessa helsinkiläisnuoret mainitsivat mökillä olemisen tärkeänä
asiana ympäristösuhteen muodostumisessa. Joka tapauksessa voidaan päätellä, että
aikuisten rooli näyttää merkittävältä kaupungissa olevien lasten tärkeiden metsämuistojen mahdollistajana.
Vaikka metsässä oltiin aikuisten kanssa, kirjoitelmista erottuivat hetket, joissa otettiin tilaa aikuisen läheisyydestä. Metsä näyttäytyy toiminnan kenttänä monenlaiselle omaehtoiselle tutkimiselle ja liikkumiselle. Metsässä rakennettiin majaa, sekä metsäympäristön
elementtejä tutkittiin ja ihasteltiin etäällä aikuisista. Metsässä voidaan vain olla ja jutella
omassa rauhassaan yhdessä ystävän kanssa. Tulos puoltaa Kyttän (2003) ajatusta vapaan ja omaehtoisen ympäristössä liikkumisen tärkeydestä. Hiltusen (2016) mukaan
metsäsuhteen muodostuminen edellyttää toimijuutta, joka puolestaan edellyttää ympäristöltä tilaa tulla nähdyksi toimijana. Kun lapsi ottaa oman tilan haltuun metsässä, hänellä on mahdollisuus olla itsenäisessä vuorovaikutuksessa metsän kanssa. Metsässä
voidaan kohdata erilaisia tilanteita, jotka vaikuttavat metsäsuhteen muodostumiseen.
(Hiltunen, 2016.)
Viidesluokkalaiset ovat pääasiassa 10-11-vuoden iässä. Tässä iässä ei olla enää aivan
lapsia, mutta ei vielä teini-ikäisiäkään. Joissain tutkimuksessa käytetään termiä varhaisnuoret kuvaamaan viidesluokkalaisia lapsia. Iän murrosvaihe saattoi olla nähtävillä kirjoituksissa siinä, millaisista metsähetkistä kirjoitettiin. Karhunkorvan (2016) tutkimuksessa, jossa metsäsuhdetta tutkittiin kuudesluokkalaisten kirjoituskilpailun kautta, lapset
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kuvasivat metsää tärkeänä leikkipaikkana. Näin ollen oletin, että tämän tutkimuksen viidesluokkalaiset olisivat menneet metsään leikkimään ja että metsässä olisi muutenkin
leikitty enemmän. Kuitenkaan leikkiminen ei ollut keskeinen aktiviteetti tämän tutkimuksen viidesluokkalaisten metsähetkissä. Vertailuun on kuitenkin suhtauduttava varoen,
sillä molempien tutkimuksien otokset ovat pienet eikä leikin määrä ole ollut keskeinen
tutkittava muuttuja. Tutkimustulokseni metsäaktiviteettien osalta puoltaa ennemmin Cantellin ja Larnan (2006, s. 35-36) tutkimusta, jossa helsinkiläisnuoret hakeutuvat luontoon
raittiiseen ilmaan, ihastelemaan luonnon kauneutta ja luontoelämyksiä, sekä etsimään
hiljaisuutta ja ylipäätään liikkumaan. Tässä tutkimuksessa viidesluokkalaisten kirjoituksista välittyi metsästä nauttiminen seuran, metsässä kuljeskelun ja metsän rauhan
vuoksi.
Tämän tutkimuksen viidesluokkalaiset pitävät metsää ensisijaisesti vapaa-ajan ja rentoutumisen paikkana. Useimmiten metsään mentiin yhdessä sienestämään, ulkoilemaan
ja mökkeilemään. Metsään mentiin myös partioleireille, etsimään rauhaa, viettämään aikaa ystävän kanssa tai katsomaan taidetta. Metsähetket liitettiin vapaa-aikaan ja yhdessä olemiseen. Sen sijaan metsän taloudellisesta hyödyntämisestä tai metsästä elannon lähteenä ei kirjoitettu. Oppilaat eivät kirjoittaneet tai piirtäneet metsätöistä, mikä olisi
voinut hyvinkin olla esimerkiksi mökkeilyyn liitettävä aktiviteetti. Metsässä sienestettiin
mutta siellä ei metsästetty tai kalastettu. Tämä havainto korostaa metsässä vietetyn vapaa-ajan ja rentoutumisen asemaa viidesluokkalaisten metsähetkissä. Suomalaisten
metsäsuhteiden tila -selvityksessä yli puolet pitivät tärkeänä metsien tehokasta käyttöä
(Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvitys, 2018). Siitä, miten metsien tehokäyttöä koskevat näkemykset jakautuvat maantieteellisesti, ei käynyt selvityksestä ilmi. Kuitenkin
katson, että mikäli metsien tehokäyttö olisi vanhemmille tärkeää, siihen liittyvät näkemykset heijastuisivat myös lasten metsäsuhteeseen ja ajatuksia olisi ollut nähtävissä
oppilaiden metsähetkissä. Tässä tutkimuksessa metsä näyttäytyi vastakohtana kaupungille. Metsät sijaitsivat muualla kuin oman kodin läheisyydessä. Tutkimuksessaan Laaksoharju ja Rappe (2010) havaitsivat metsän näyttäytyvän joillekin lapsille jokapäiväisenä
ympäristönä. Tämän tutkimuksen viidesluokkalaiset eivät kuitenkaan kirjoittaneet arkipäiväisistä metsähetkistä. Metsään meneminen näyttäytyi heille erityisenä tapahtumana
ja usein metsään mentiin perheen kanssa.
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9

Luotettavuus

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää viidesluokkalaisten suhdetta metsään.
Aineistona toimii kolmentoista viidesluokkalaisen oppilaan kirjoitelmat ja piirrokset heidän mieleensä painuneesta metsähetkestä. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen
tutkimus, jonka aineistoa olen analysoinut fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti.
Tuomi ja Sarajärvi (2018) toetavat, ettei laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ei ole yksiselitteisiä kriteerejä. Luotettavuustarkastelussa kiinnitetään huomiota ainakin tutkimuksen kohteeseen ja tarkoitukseen, aineiston keruuseen ja tutkimuksen tiedonantajiin, aineiston analyysiin ja tutkimuksen raportointiin, sekä tutkijan sitoumukseen.
(Tuomi & Sarajärvi, 2018, kpl 6.3).
Ahosen (1994) mukaan aineiston hankinnan prosessin tulee olla hyvin järjestetty, koossa
pysyvä ja häiriötön. Tämän tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin helsinkiläisen alakoulun viidennessä luokassa. Oppilaiden tehtävänä oli kirjoittaa heille mieleen painuneesta
metsähetkestä ja lisäksi kuva piirtää metsästä, jossa oppilas oli ollut tapahtumahetkenä.
Tutkittavilla oli aikaa yhden kaksoisoppitunnin verran. Reilu aika tehtävän suorittamiseen
mahdollisti sen, että oppilaat saivat rauhassa miettiä vastaustaan ja että heillä oli tilaa
luovalle ajattelulle (Ahonen, 1994, s. 152).
Ahosen (1994) mukaan aineiston aitous on yhteydessä tutkijan ja tutkittavan väliseen
intersubjektiiviseen yhteisymmärrykseen. Pyrin siihen, että oppilaat kokevat voivansa ilmaista vapaasti ajatuksiaan ja tunteitaan metsähetkeensä liittyen. Apukysymykset pyrin
pitämään sellaisina, että ne antavat lisätietoa oppilaan ajatuksista metsään liittyen, mutta
ohjaisivat mahdollisimman vähän oppilaiden mietteitä johonkin tiettyyn suuntaan. Siksi
tehtävänä oli kirjoittaa mieleen painuneesta metsähetkestä sen sijaan, että tehtävänä
olisi ollut esimerkiksi kirjoittaa kivasta hetkestä metsässä. Apukysymykset esitin muodossa: ”miltä sinusta tuntui metsässä?” sen sijaan, että olisin kysynyt esimerkiksi ”oliko
metsässä kivaa?”. Toisaalta on huomattava, että vaikka kysymykset pyrin pitämään
mahdollisimman vähän ohjaavana, oppilaiden vastauksiin saattaa vaikuttaa mahdolliset
mielikuvat siitä, mitä heidän odotetaan kirjoittavan. Aineistonkeruuhetkellä painotettiin,
ettei tehtävää arvioida, ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia ja että jokainen vastaus on arvokas. Tällä olen pyrkinyt rohkaisemaan oppilaita omien aitojen ajatustensa
ilmaisuun ja siten lisäämään tutkimusaineiston luotettavuutta (Ahonen, 1994, s. 153).
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Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden
avulla. Aineiston relevanssilla tarkoitetaan aineiston vastaamista juuri tutkittuun ilmiöön.
Tähän vaikuttavat tutkijan teoreettinen perehtyneisyys ja hänen kykynsä saada tutkittavista irti juuri tutkimustehtävään vastaavaa aineistoa. (Ahonen, 1994, s. 154.) Kirjoitelman ja piirroksen tuottamishetkellä tehtävänanto ja apukysymykset olivat koko ajan oppilaiden nähtävillä. Lisäksi oppilailla oli mahdollista pyytää minulta apua missä tahansa
vaiheessa. Oppilaat vastasivatkin varsin hyvin tehtävänantoon, mikä lisää aineiston relevanssia. Aineiston luotettavuutta olisi voitu vielä lisätä selvittämällä tarkemmin tutkittavan kohdejoukon taustoja. Esimerkiksi sukupuoli, kulttuuritausta ja äidinkieli voivat olla
metsäsuhteeseen ja sen ilmaisemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda ilmi niitä metsään kohdistuvia käsityksiä, joita tähän tutkimukseen osallistuneilla viidesluokkalaisilla on. Tutkimuksen tavoitteena ei ole tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan tuoda esiin yksilöllisiä ajatustapoja. Koen, että taustatiedot eivät tässä yhteydessä välttämättä olisi tuoneet kovin suurta lisäarvoa aineiston tulkintaan ja että aineiston luotettava analyysi on mahdollista myös ilman näitä taustatietoja. Tutkittavien
haastattelu kirjoitelmien ja piirrosten lisäksi olisi voinut antaa vielä syvempää tietoa oppilaiden metsäsuhteeseen liittyen. Lapsia tutkittaessa ja etenkin koulukontekstissa on
oltava varovainen siinä, ettei tutkimuksesta saa aiheutua oppilaille minkäänlaista haittaa.
Koen, että vielä kirjoitelmien ja piirrosten lisäksi suoritettu haastattelu olisi vienyt paljon
aikaa oppilaiden koulupäivästä, joten tässä tapauksessa päädyin pelkästään kirjalliseen
ja visuaaliseen tehtävään.
Analyysin johtopäätösten luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin käsitteen avulla
(Ahonen, 1994). Tuomi ja Sarajärvi (2018) huomauttavat, että käsitteet ovat syntyneet
määrällisen tutkimuksen piirissä ja siksi niiden katsovaan soveltuvan heikosti laadullisen
tutkimuksen luotettavuustarkasteluun. On kuitenkin huomattava, että käsitteet voidaan
mieltää monin tavoin, joten keskeistä on kiinnittää huomiota käsitteen sisältöön (Tuomi
& Sarajärvi, 2018, kappale 6.2.). Fenomenografisessa tutkimuksessa johtopäätökset esitetään merkityskategorioina. Merkityskategorioiden validiteettiin vaikuttaa Ahosen
(1994) mukaa niiden aitous ja relevanttius. Aitoudella tarkoitetaan merkityskategorioiden
vastaavuutta tutkittavien käsityksiin. Relevanttiudella tarkoitetaan löydettyjen merkityksien olennaisuutta tutkimusteorian kannalta. Ahonen (1994) huomauttaa vielä, ettei tutkija saa ”ylitulkita” aineistoa ja harhailla löydöksiin, jotka eivät enää vastaa tutkimusongelmaan. (Ahonen, 1994, s. 154.) Olen esittänyt analyysirungon, jonka mukaisesti olen
suorittanut analyysin. Aineistoa koodasin analyysirungon mukaisesti Atlas.ti-ohjelmaa
hyödyntäen. Tältä pohjalta olen luonut merkityskategoriat. Merkityskategorioiden taus-
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talla olevia ilmauksia olen esittänyt myös suorin aineistolainauksin. Tämä vakuuttaa merkityskategorioiden aitoutta ja antaa lukijalle perusteita merkityskategorioiden muodostumiselle, mikä puolestaan lisää tutkimuksen validiteettia. Atlas.ti-ohjelman avulla olen voinut välttää analyysin perustumisen satunnaisiin poimintoihin (Eskola & Suoranta, 1998,
kappale 5). Tässä on auttanut myös analyysirungon käyttö. Käyttämäni analyysirunko
antaa perusteet sille, mitkä ilmaukset katson ilmaisevan tutkittavan havaittua, koettua tai
jaettua suhdetta metsään. Nämä metsäsuhteen ulottuvuudet puolestaan perustuvat teoriataustassa esittelemiini teoreettisiin lähtökohtiin. Näin olen pyrkinyt osoittamaan kategorisoinnin relevanssia (Ahonen, 1994).
Aineiston koon riittävyydelle ei ole selviä kriteerejä (Eskola & Suoranta, 1998, kappale
5). Tämän tutkimuksen haasteena on ollut aineiston pieni koko ja siksi merkityskategorioiden muodostaminen ei ollut helppoa. Mielestäni tarkoituksenmukaista ei ollut tässä
tutkimuksessa lokeroida oppilaita tiettyihin luokkiin sen perusteella, millaiseksi heidän
metsäsuhteensa mieltäisin kirjoitelman ja piirroksen perusteella. Metsäsuhde on moniulotteinen ja kompleksinen ilmiö. Mikäli olisin halunnut luoda tietynlaisia metsäsuhdetyyppejä, olisi tarvittu vielä laajempi ja syvempi tutkimusaineisto. Sen sijaan tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut pyrkiä ymmärtämään niitä käsityksiä, joita helsinkiläiset viidesluokkalaiset liittävät metsään. Siksi olen tarkastellut kirjoitelmissa ja piirroksissa
esiintyviä havaittuja, koettuja ja jaettuja merkityksiä, vaikka teenkin myös huomioita tapauksista, joissa jokin tietty ulottuvuus erityisesti painottuu. On huomattava, etteivät ulottuvuudet kuitenkaan olleet toisiaan poissulkevia. Tämän tutkimuksen tavoitteisiin nähden
katson aineiston koon olleen riittävä.
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on suuri. Kun olen tutkinut viidesluokkalaisten
suhdetta metsään, minun on tullut pitää mielessäni oma metsäsuhteeni ja sen vaikutus
tulkintaan. Niikko (2003) huomauttaa, että tutkijalla on aina joitain esioletuksia aiheeseen
liittyen ja näitä esioletuksia työstetään läpi tutkimusprosessin. Vaikka olenkin työstänyt
omia näkemyksiäni, tutkijana en voi täysin sulkea pois henkilökohtaisia merkityksiä aiheeseen liittyen. (Niikko, 2003, s. 40.)
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10 Pohdintaa
Ympäristökasvatuksella tavoitellaan tietoisuutta ympäristöstä, ympäristökysymyksistä ja
oman toiminnan merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristökasvatuksessa on tärkeää huomioida ympäristön monet ulottuvuudet. Luontosuhdeajattelua on kritisoitu pintapuolisesta käsittämisestä. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut suhdetta metsään
kolmen ulottuvuuden kautta. Näin olen varmistanut, että kaikki ympäristökasvatuksen
tavoittelemat ympäristön ulottuvuudet tulevat huomioiduksi.
Lasten suhdetta metsään on tutkittu varsin vähän. Tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu helsinkiläisten alakoululaisten suhdetta metsään ei ole aikaisemmin tehty. Tämä tutkimus
tuo päivitettyä tietoa ympäristökasvatuksen kehittämiselle. Metsä saa merkityksen siellä
saatujen kokemuksien kautta. Kokemus metsässä on yksilöllinen, samoin kuin suhde
metsään. Toisten mielessä metsä on rauhoittava ja kaunis, toisten metsämuistoja varjostavat erikoiset sattumukset. Lapsille metsä on virkistäytymisen lähde. Tämän tutkimuksen pääosin myönteiset asenteet metsää osoittavat, että metsällä on potentiaalia
lasten hyvinvoinnin edistämisessä.
On esitetty huolta lasten metsäsuhteen etääntymisestä. Tämä tutkimus osoittaa, että
lasten suhde metsään on varsin yksilöllinen. Tämän tutkimuksen perusteella on vaikea
arvioida, onko lasten metsäsuhde etääntymässä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lasten suhde metsään on muutakin kuin puita. Itse asiassa viidesluokkalaiset kiinnittivät metsässä huomiota paljon muihin asioihin kuin puihin. Skårin ja Krohin (2009) mukaan lasten ja nuorten vapaa-aika vaikuttaa olevan enemmän vanhempien
ja kasvattajien organisoimaa. Tämä oli nähtävissä tämän tutkimuksen viidesluokkalaisten metsähetkissä: metsähetket olivat aikuisten mahdollistamia hetkiä.
Tämän tutkimuksen tulokset antavat aihetta huomion kiinnittämiseen erityisesti ympäristöä koskevan tiedon ja ympäristönsuojelun osa-alueisiin ympäristökasvatuksessa. Kaikkien oppilaiden metsähetkistä ei välity tietävä, herkkä ja huolehtiva suhde metsään. Lisäksi tutkimus herättää ensinnäkin kysymyksen siitä, onko helsinkiläisillä lapsilla mahdollisuutta omaehtoiseen liikkumiseen metsässä tai hakeutuvatko he metsään itse. Toisekseen herää kysymys, miten oppilaita saataisiin innostettua kiinnostumaan metsän
lajeista ja niiden tunnistamisesta. Kolmanneksi kysymykseksi voidaan nostaa pohdinta
siitä, miten oppilaiden kynnystä metsään pääsyyn voitaisiin madaltaa. Tarvitaan lisää
päivitettyä tietoa siitä, mistä ympäristökasvatuksessa tulisi tänä päivänä lähteä liikkeelle.
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Tutkimustilanteessa oppilaille annettu tehtävänanto

Hetkeni metsässä
Mikä metsähetki on jäänyt sinulle erityisesti mieleen? Miksi olit
metsässä? Mitä teit siellä? Kenen kanssa olit? Millainen metsä
oli? Miltä sinusta tuntui olla metsässä? Oliko metsässä jotain erityistä? Miksi?
Kirjoita tarina tuosta hetkestä. Voit käyttää annettua otsikkoa
tai voit keksiä oman otsikkosi.
Piirrä lisäksi kuva metsästä, jossa olit tapahtumahetkenä.
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