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Esipuhe 

 

Haluan esittää suuret kiitokset Mari Nuutiselle, joka suostui haastateltavaksi ja antoi 

intoa ja alkusysäyksen työhön rikkaalla ja elämänmakuisella haastatteluaineistolla. 

Hän myös prosessoi käsitekarttoja ahkerasti, tuki ja oli aina valmis auttamaan koko 

työskentelyprosessin ajan. Kiitos professori Mauri Åhlbergille innostuksen 

herättämisestä aiheeseen sekä antamastaan asiantuntevasta avusta ja tuesta tutkielmani 

edetessä. Viimeinen vuosi elämässäni, pro gradutyön innostuksen lisäksi, on ollut 

haastava ja ikävän täyttämä ja haluan myös kiittää lapsiani ja miestäni jatkuvasta 

positiivisuudesta, tuesta ja kannustuksesta sekä isääni, joka on aina apunani tilanteesta 

riippumatta. Elämääni on siunattu myös useilla ihanilla ihmisillä, jotka ovat olleet 

tukenani teoin ja sanoin kasvumatkallani, kiitokset myös heille. Kiitos kuuluu myös 

äidilleni, joka rakkaudella antoi pohjan kasvuprosessilleni ja kasvatti minut juuri 

tällaiseksi ihmiseksi, joka olen ja jollaiseksi kasvan. Tiedän, että olisit ylpeä. 

Tutkimuksen toivon herättävän muillekin intohimoa sekä halua kehittää ajattelua ja 

toimintaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

 

Mari Nuutisen haastattelu avasi oven uuteen maailmaan. Haastattelusta saamani innon 

ja positiivisuuden kautta etsin tietoa ja aineistoa tutkimukseen. Haastattelu, aineistot ja 

kirjallisuus ovat antaneet itselleni uuden näkökulman luokanopettajan työhön ja myös 

itseeni ja omaan päivittäiseen elämääni ja ajatteluuni. Tutkimus on opettanut minua 

näkemään hetken kauneuden kaiken kiireen keskellä. Se on myös kasvattanut minua 

ihmisenä ja antanut uskallusta ja voimaa kasvulleni. 

 

Myös erilaisten ajattelu- ja toimintatapojen liittäminen omaan ajatteluun avarsi arvo- 

ja ajattelumaailmaani. 
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1 Tutkimuksen tausta ja johdanto 

 

Pro gradu on tapaustutkimus luokan- ja erityisopettaja ja UNU IAS RCE Espoo 

koordinaattori Anna Maaria (Mari) Nuutisesta. Lyhenteiden merkitykset ovat 

seuraavat: UNU = United Nations university, IAS = Institute of Advanced Studies jay 

RCE = Regional Centres of Expertise.  Mari Nuutinen (2013) korostaa, että kaikki 

alkaa tiedostavista opettajista ja kasvattajista, jotka ymmärtävät kestävän kehityksen 

tärkeyden ja merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (Nuutinen 2013b, 1). 

Tutkimuksessa painottuu luokanopettajan näkökulma kestävän kehityksen 

kasvatukseen ja koulutukseen Espoossa. Tavoitteena on myös kuvata RCE Espoon 

syntyä Mari Nuutisen näkökulmasta. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 16 - 17; Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 155.) 

 

  

Kuvio 1. UNU IAS RCE verkosto ympäri maailmaa 

 

Vuoden 2010 lopussa Espoon kaupunki valittiin UNU IAS verkostoon. Verkosto jakaa 

kestää kasvatusta ja koulutusta (ESD = Education for Suistainanable Development) 

paikallisissa ja alueellisissa yhteisöissä.  Sen tavoitteena on edistää kestävän 

kehityksen kasvatusta ja koulutusta ympäri maailmaa. Tällä hetkellä siihen kuuluu 117 

jäsenedustajaa ympäri maailmaa ”Kuvio 1”. (United Nations University WWW-sivut 

2013.) Mauri Åhlberg korostaa, että YK on maailman valtioiden työelin ja edustaa 

paremmin ihmiskuntaa, kuin mikään muu organisaatio. Siten Kestävää kehitystä 
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edistävän kasvatuksen vuosikymmen velvoittaa ihmiskuntaa, biologian näkökulmasta 

ihmislajia (Åhlberg 2006, 28).   

 

RCE – verkosto vastaa YK:n joulukuussa 2002 julistama kestävän kehityksen 

kasvatuksen ja koulutuksen vuosikymmen 2005 -2014 (DESD = UN Decade of 

Education for Sustainable Development, lasting 2005 - 2014) tavoitteisiin ja 

haasteeseen.  UNESCO (=United Nations Educational, Scienfic and Cultural Organi-

zation) on YK:n organisaatio, joka koordinoi vuosikymmentä. (Framework for the UN 

DESD International Implementation Scheme, 2006.) Kestävän kehityksen kasvatuksen 

ja koulutuksen tavoitteena on tarjota tarvittavia tietoja, taitoja, periaatteita ja arvoja 

kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden muokkaamiseksi kaikille kansalaisille. YK:n 

kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen keskeiset ulottuvuudet ovat 

ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization www-sivut, 2013.) Avainaiheiden 

perustana toimivat YK:n neljän kestävän kehityksen kokouksen dokumentit 

(Stockholm 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002 ja Rio de Janeiro 2012). 

(Åhlberg 2013,4.)  Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti 

tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja 

tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet (Kononen, Laamanen, Nuutinen, 

Plosila, Pulkkinen, Saariaho, Skyttä, Sorrila & Ylinen, 2013).   

 

Espoo on ainoa toimija Suomessa. Jokainen mukana oleva RCE paikka / jäsen tekee 

työtä omilla tahoillaan, mutta lisäksi on esimerkiksi konferensseja, joissa koko 

maailmanlaajuinen UNU IAS RCE -verkosto kokoontuu. (Kosola 2013, 5.)  Mauri 

Åhlbergin mukaan on hyvät biologiset perusteet väittää, että ihmiskunnan kannattaa 

pyrkiä kestävään kehitykseen ja että kestävään kehitykseen oppiminen on 

ihmiskunnan suurin oppimishaaste (Åhlberg 2006, 29). Mari Nuutinen (2013) kertoo, 

että jäsenyys verkostossa edellyttää meiltä halua ja uskoa toimia kestävämmän 

tulevaisuuden puolesta. RCE Espoo sitoutuukin edistämään kaikenikäisten 

espoolaisten elinikäistä oppimista, jotta kestävä elämäntapa näkyy arjen toimissa, 

olemisessa, elämisessä, huolenpidossa, välittämisessä, vaikuttamisessa ja elämänilon 

etsimisessä ja löytymisessä (Nuutinen 2013b, 1).  

 

Keskeinen tavoite on verkoston kautta vaikuttaa ihmisten arkeen. RCE Espoossa 

mukana ovat kasvatus- ja koulutustasot päiväkodeista Aalto-yliopistoon. Lisäksi 
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jokainen Espoon toimiala on tuonut oman osaamisensa mukaan ja mukana on myös 

yrityksiä, yhteisöjä ja säätiöitä.  Tutkimustyötä ja asiantuntijoita projekti saa 

yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja Sitran asiantuntijoilta. (Kosola 2013, 5.) 

Osalliset ovat eksperttejä ja asiantuntijoita niiltä aloilta, jotka edistävät kestävää 

kehitystä ja vähentävät ilmaston muutosta.  Toisin sanoen RCE Espoo -verkosto lisää 

ekologista, ekonomista ja sosiaalista kestävää kehitystä virallisen, epävirallisen ja 

vapaamuotoisen kasvatuksen (formal, informal and nonformal education) avulla 

(Åhlberg 2013b, 84).  

 

Åhlbergin mukaan RCE Espoon lähtökohta on, että ihmiset ovat osa biosfääriä ja 

luonnon monimuotoisuutta (biodiversity). Biologisesti ihmiset ovat eläin laji ja ovat 

riippuvaisia lopusta biosfääristä ruuan, hapen, puhtaan veden, ilman, uusiutuvien 

materiaalien, lääkkeiden ja virkistyksen suhteen (Åhlberg 2013b, 84).  RCE Espoon 

tavoite onkin luoda käytänteitä ja toimintamalleja, että jokainen kuntalainen pitää 

huolta niin rakennetusta kuin luonnon ympäristöistä ja osallistuu aktiivisesti oman 

kaupungin kehittämiseen kestävän kehityksen hengessä (Ahvenharju, Bröckl, Oja & 

Raivio 2012, 17) YK on julistanut vuodet 2011 - 2020 biodiversiteetin 

vuosikymmeneksi (The UN Decade on Bioversity). RCE Espoo ottaa vuosikymmenen 

vakavasti keskittyen tekemään paikallisten lajien ja ekosysteemin tunnistamisen 

helpoksi ja nopeuttaa suojelua ja kestävää biodiversiteetin käyttöä (Åhlberg 2013b, 

84).  Stephen Vennin väitöstutkimuksen mukaan kaupunkien luontoalueet vähenevät 

ja heikentyvä, jolla on negatiivisia vaikutuksia lajistoon, niin sopivilla 

hoitostrategioilla tehokkaasti edistää luonnon monimuotoisuutta. (Venn 2013.) 

 

Mitä kestävän kehityksen kasvatus on luokanopettajan kannalta? Mari Nuutisen 

(2013) haastattelun mukaan kestävää kehitystä edistävä kasvatus liittyy kaikkeen 

kasvatukseen. Kestävän kehityksen kasvatus on kasvatusta ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi, eli toisin sanoen, mikä on perusopetuksen 

tehtävä. (Nuutinen 2013e.) Åhlbergin mukaan kestävää kehitystä edistävässä 

kasvatuksessa päähuomion kohteena on ainakin kolmen eri kestävän kehityksen 

aspektin, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen 

integroiminen. Jos tätä integrointia ei ole havaittavissa, niin kyse ei ole kestävää 

kehitystä edistävästä kasvatuksesta, vaan jostain muusta, esim. 

ympäristökasvatuksesta. (Åhlberg 2005c, 2.)  Erkka Laineen mukaan kestävän 

kehityksen kasvatuksen tärkeimmät tavoitteet ovat kestävän elämäntavan 
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omaksuminen eli tarvittavat tiedot, taidot, arvot ja asenteet tulevat osaksi arkea. 

Kasvatuksessa korostuu muutoksen tekijäksi kasvaminen eli miten ihminen oppii 

tarvittavat taidot ja myös motivoituu vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden 

edistämiseen erilaisissa yhteisöissä, joissa hän toimii.  (Laine 2013, 9.) 

 

Opetushallituksen vuonna 2010 tekemässä aihekokonaisuuksien toteutumisen 

arvioinnissa ilmeni, että kestävän kehityksen kasvatuksessa arvojen pohtiminen olisi 

tärkeää. Suurin kehittämistarve oli kasvattaa oppilaiden vastuullisuuden motivaatiota. 

Pelkät tiedot ja taidot eivät riitä, vaan opetussuunnitelmaprosessin kaikilla tasoilla on 

pyrittävä löytämään kestävän kehityksen keinoja synnyttää lapsissa ja nuorissa myös 

halu toimia ja vaikuttaa, ympäristötietoisina ja vastuullisina kansalaisina (Niemi 2012, 

178). Niemi (2012) korostaakin, että aihekokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt 

painottavat melko paljon ekologisen kestävyyden näkökulmaan sekä ihmisen ja 

luonnon vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.  (Niemi 2012, 157.) Peruskoululla ja sen 

kautta myös luokanopettajilla on tärkeä rooli oppilaan arvomaailman 

muodostumisessa. Erkka Laineen mukaan koulun arvot välittyvät osallisuuden, 

vaikuttamisen, välittämisen sekä vastuun kautta ja kasvattavat kestävään koulun 

toimintakulttuuriin. (Laine 2013, 10.) 

 

Opetusneuvos Lea Houtsosen (2013) blogikirjoituksen mukaan tällä hetkellä koulujen 

välillä on huomattavia eroja siinä, miten kestävän kehityksen näkökulma on sisäistetty 

osaksi koulujen toimintakulttuuria (Houtsonen 2013b). Vaikka esi- ja perusopetusta 

koskevat tavoitteet ja sisällöt on määritelty, jopa normeina noudatettavaksi, on 

kuitenkin ilmennyt, että niin koulujen kuin päiväkotien toimintakulttuurissa on 

kestävän kehityksen alueella varsin suurta kirjavuutta (KEKE 2012, 2).  Opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä ulkoisessa 

arvioinnissa Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen 

strategioiden toimeenpanon arvioinnissa ilmeni, että vain 35 %:lla kyselyyn 

vastanneista 917 peruskoulusta ja lukiosta oli koulun oma kestävän kehityksen 

ohjelma (Ahvenharju, Bröckl, Oja & Raivio 2012). Mari Nuutisen (2013) haastattelun 

mukaan vastauksia kyselyyn tuli vain kolmannekselta kysytyistä. (Nuutinen 2013e.) 

Tavoitteena on kuitenkin ollut, että jokaisella koululla olisi oma kestävän kehityksen 

ohjelma, joka perustuu Suomen kestävän kehityksen toimikunnan strategian 

velvoitteeseen kouluille ja pohjaa kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen 

vuosikymmen tavoitteisiin. (Opetusministeriö 2006.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) kuvaavat vastuu ympäristöstä, 

hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta – aihekokonaisuudessa, että päämääränä 

on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 

hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, 

kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa 

tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 41). Espoossa on asetettu tavoitteeksi, että kaikilla 

päiväkodeilla, kouluilla ja oppilaitoksilla on vuoteen 2016 mennessä oma kestävän 

kehityksen ohjelma. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosenttia näistä on saanut ulkoisen 

tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan (Espoon kaupungin 

www-sivut 2013).  

 

SUKO:n (suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö) kohdalla tavoite on tällä hetkellä 

toteutumassa, sillä kouluilla on syksystä 2013 alkaen ollut käytössä Vihreä lippu- tai 

koulun oma ohjelma.  Kehittämistyössä ovat apuna KEKE koulussa materiaali, Vihreä 

lippu-ohjelma, HSY:n Kukko 2012-kummikoulutoiminnan aineistot tai Okka-säätiön 

materiaalit, joiden avulla koulu voi sertifikoitua (RCE ESPOO saavutetut tavoitteet 

lukuvuonna 2012 - 2013, 1). Houtsonen (2013) korostaa blogikirjoituksessaan, että 

Kestävän kehityksen ohjelma (KEKE) on työvälinen, jonka avulla kestävän 

elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea. 

(Houtsonen 2013b.) Uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2016 

pohjautuvat kestävän kehityksen periaatteille (Kononen ym. 2013). 

 

Uudet opetussuunnitelmanperusteet tulevat voimaan 1.8.2016. Tulevaisuuden 

rakentaminen samanaikaisesti ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

kestäville ratkaisuille vaatii kokonaisuuksien hahmottamista ja ymmärtämistä 

(Opetushallitus 2006, 13). Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 

2014 (2012) korostaa, että ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen 

ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän mukaan perusopetus tulisi edistää 

ekososiaalista sivistystä ja kestävää elämäntapaa. Perusopetus luo osaltaan kulttuuria, 

joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta ja ekosysteemien uusiutumiskykyä sekä 

samalla rakentaa osaamispohjaa kestävälle taloudelle. Perusopetuksessa tunnistetaan 

kestävän kehityksen välttämättömyys sekä pohditaan kulutus ja tuotantotavoissa 



   
  
 11 
  

 
 

ilmeneviä ristiriitoja tämän pyrkimyksen kanssa. Perusopetus avaa näköalaa 

sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (Opetushallitus 20012, 6.) 

Houtsosen (2013) blogikirjoituksen mukaan perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden uudistamistyössä kantavana ajatuksena on tukea koulujen toimintaa 

kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (Houtsonen 2013b). Espoossa syksyllä 2013 

jokainen koulu valitsee kestävän kehityksen kehittämiskohteen ja se kirjataan koulun 

lukuvuosisuunnitelmaan, jonka koulun johtokunta hyväksyy (RCE ESPOO saavutetut 

tavoitteet lukuvuonna 2012 - 2013, 2). 

 

Yhteiskunnassa voidaan huonosti. Houtsosen (2013a) mukaan, kaiken kaikkiaan 

Suomessa opetus on korkealaatuista, mutta kaikki oppilaat eivät voi hyvin. Espoossa 

koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17 - 24 -vuotiaita on noin 12 % ikäryhmän 

kokonaismäärästä, noin 3000 nuorta (Savikko, Haapalehto & Louhio 2012, 3).  

Vuonna 2011 58000 15 - 24 vuotiaista ei ollut työssä, harjoittelussa tai koulutuksen 

piirissä (Repo, P. 2013, A8). Espoossa on noussut tarve tiivistää kestävän kehityksen 

kasvatuksen toimijoiden ja asiantuntijoiden verkkoa sekä kaupunkitasoisesti, että 

hyödyntäen seudullista ja myös kansainvälistä yhteistyötä (KEKE 2012).  Tässä on 

vain muutamia otsikoita lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Kestävän kehityksen 

koulutus ja kasvatuksen toteutuminen ja ymmärtäminen koulun arjessa tuovat 

helpotusta myös tästä näkökulmasta. 

 

Tutustuin RCE Espoo verkostoon syksyllä 2012 professori Mauri Åhlbergin 

tutkimusryhmässä. Niin espoolaisena, kuin luokanopettajana asia oli minulle lähes 

tuntematon. Koska kyseinen verkosto on Espoossa ja koko maailmassa alkutaipaleella 

ja kirjallista aineistoa oli vähän, niin lähdin tutkimaan asiaan haastelemalla asian 

ydinhenkilöä Mari Nuutista vähin ennakkotiedoin. Laadullisessa tutkimuksessa 

hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-

olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta 2008, 

19). Tapaustutkimus tehtiin haastattelun ja osallistuvan havainnoinnin muodossa.  
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2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

2.1 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen merkitys kumpuaa mielestäni Mari Nuutisen ajatuksia herättävästä ja 

elämän merkityksellisyyttä korostavasta sanomasta.  RCE Espoon tarinalla on 

keskeinen asema tutkimuksessa. Koska käsite kestävä kehitys on monimutkainen ja 

ristiriitainenkin, jopa alan asiantuntijoille, tuon asiaa esille yksikertaisesti Mari 

Nuutisen arvojen, asenteiden, kokemusten ja tiedon kautta. Tavoitteena on tehdä 

läpinäkyväksi, mitä kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus voi tarkoittaa opettajien 

ja kasvattajien toiminnassa ja ajattelussa. Sen tavoitteena on myös avata 

luokanopettajille työhönsä uudenlaista tarkastelukulmaa, ja se voi toimia eräänlaisena 

arjen muutoksen innoittajana. Roth (2005) korostaa tutkimuksen tarkan kohdeyleisön 

asettamista, jolle tutkimus on suunnattu (Roth 2005, 149).  Tutkimus havainnollistaa 

Mari Nuutisen arkipäivän kestävien toimintatapojen, ajatusten ja kokemusten kautta, 

mistä asioista, voi olla esimerkiksi kysymys. Tutkimus antaa yhden mahdollisuuden 

lähteä kehittämään kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta lukijan omaista 

lähtökohdista. Rothin (2005) mukaan tulee kuitenkin muistaa, että ilman 

vuorovaikutusta ja yhteistä ajattelua ja pohdintaa ei pääse parhaaseen mahdolliseen 

tulokseen (Roth 2005, 149).  

 

Kestävän kehityksen kasvatus tulisi saada integroitua koulun toimintakulttuuriin 

tiukasti. Toimintakulttuurin muutos johtaa vasta pedagogisiin muutoksiin. Opettajan ei 

välttämättä kuitenkaan tarvitse kantaa työyhteisössä ”muutosagentin” leimaa tai 

valtavaa työtaakkaa asian tiimoilta vaan elää päivittäistä elämää. Yhteiskunnallisesti 

ajateltuna tutkimukseen liittyvillä asioilla on paljon vaikuttavuutta, tarttumapintaa ja 

laajuutta, koska luokanopettajan verkosto ylettyy pitkälle ja laajalle.  

 

Tutkimuksen tarkoitus on saada ihmiset ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan 

dialogisesti kestävän kehityksen puolesta. Lisäksi tässä mahdollistuu omien arvojen, 

periaatteiden ja asenteiden tutkiminen ja kehittäminen. Tällöin ollaan jo pitkällä 

matkassa kohti kestävämpää elämäntapaa.  Verkostoitumisen, sisäänrakennetun ja 

jatkuvan uudistumisen päämääränä on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 

vastuullisempi yhteiskunta ja kestävämpi tulevaisuus meille kaikille.  
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2.2 Tutkimusongelmat 

 

1. Sinun lisäksi ketkä ja mitkä asiat ovat voimakkaimmin vaikuttaneet siihen, 

millaiseksi RCE Espoo on muotoutunut 

A. ennen?  

B. nykyisin? 

C. tulevaisuudessa? 

 

2. Mitä UNU IAS RCE Espoo tarjoaa luokanopettajille ja kuinka se näkyy 

luokanopettajan työssä 

A. nykyisin? 

B. tulevaisuudessa? 
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3 Menetelmät ja metodologia 

 

3.1 Laadullinen tutkimus tutkimuksen perustana 

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, koska sen lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja se keskittyy tiettyyn tapaukseen, 

Mari Nuutiseen ja hänen kauttaan RCE Espooseen ja näiden erityisyyteen ja 

ainutkertaisuuteen. (Hirsjärvi ym. 2004, 152.)  

 

Mauri Åhlbergin (2004) mukaan perustavinta kasvatustieteissä on laadullinen 

tutkimus. Kokonaisuutena yritän selvittää, millainen kasvatuksen maailma on, 

millaisia merkityksiä, ajatuksia, tulkintoja ja toimintoja ihmisillä on ja miten ne 

muuttuvat kyseisen tutkimuksen kontekstin puitteissa. (Åhlberg, 2004, 22.) 

Narratiivisuus lähestymistapana tarjoaa tutkimuksessa mahdollisuuden kuvata ja 

ymmärtää Mari Nuutisen ajatuksia, tietoja ja kokemuksia kestävän kehityksen 

kasvatuksesta ja koulutuksesta sekä RCE Espoon syntyä ja tarinaa hänen omasta 

perspektiivistään. Greene (2000) korostaa tarinoiden keskustelua herättävää luonnetta. 

Toivon tutkimuksen herättävän keskustelua ja pohdintaa, jotka saavat aikaan kehitystä. 

(Greene 2000, 989 - 990.) 

 

Denzinin ym. (2000) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ennakkoluuloton 

ja luova kekseliäisyys. (Denzin ym. 2000, 4–6.) Ennakkoluulottomuus korostuu 

tutkimuksessa, koska lähdin liikkeelle avoimena ja valmiina oppiminaan asenteella. 

Luova kekseliäisyys korostuu käsitekartan käytön ja teorian yhteen liittymisessä 

tuloksissa.  Janesickin mukaan tutkija itse onkin tutkimuksensa keskeisin 

tutkimusinstrumentti (Janesick 2000, 380). 

 

 Pertti Alasuutarin (2011, 32) mukaan laadullinen ja määrällinen analyysi pitäisi nähdä 

ennemminkin toistensa jatkumona kuin vastakohtina. Laadullisen aineiston 

analyysissä tukena olen käyttänyt myös määrällisen tutkimuksen piirteitä, joista kerron 

myöhemmin tutkimuksessa. Todellisen maailman todellisissa ongelmissa on aina sekä 

laadullisia että määrällisiä puolia (Åhlberg 2004, 23). 
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3.1.1 Tapaustutkimuksen näkökulma 

 

Tapaustutkimus voidaan ymmärtää kvalitatiivisen metodologian keskeisenä 

tiedonhankinnan strategiana, sillä lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on 

tapaustutkimusta (Metsämuuronen 2008, 18). Staken (2000) mukaan case study on 

kuvaava nimi tapaustutkimukselle. Se korostaa kysymystä, mitä voidaan oppia ja 

ymmärtää yksittäisestä tapauksesta (Stake 2000, 435 - 436).  Tämä on tutkimuksen 

yksi tavoitteista ja näkökulma.  

 

Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään tapauksia juuri 

miksi, miten ja kuinka kysymysten avulla. (Yin 2003, 1-13.)  Tapaustutkimus oli 

mielestäni luonteva valinta tutkia Mari Nuutisen ajatuksia RCE Espoosta ja kestävään 

kehityksen kasvatuksesta ja koulutuksesta. Oleellista on, että tutkimus perustuu 

aineistoihin, esimerkiksi tutkimuspäiväkirjamerkintöihin, jotka ovat oman mielen 

ulkopuolella, joita muutkin voivat tarkastella ja joista myös muut voivat tehdä 

johtopäätöksiä ja arvioida omien johtopäätöstesi pätevyyden (Åhlberg, 2013c). 

 

Tapaustutkimus ei olekaan metodi vaan tutkimuskohteeseen liittyvä valinta. Siinä 

pääroolissa on tutkittava kohde, eikä tapa, jolla tutkitaan. (Stake 2000, 435 - 436.)  

Juuri tapauksen kontekstisidonnaisuus ja monitasoisuus tarjoaa laajuutta ja 

kokonaisnäkemystä tutkimukseen ja sen tuloksiin. Robert K. Yinin (2003) mukaan 

tapaustutkimuksen menetelmällinen vahvuus on mahdollisuus tutkia syvällisesti 

tapausta sen aidossa kontekstissa (Yin 2003, 3). Laajuutta tutkimukseen antaa 

haastatteluaineiston lisäksi osallistuvan havainnoinnin näkökulma, jossa tutustuin 

Mariin ja tutkimuksen kontekstiin laajemmin käytännön kautta. 

 

3.1.2 Narratiivinen lähestymistapa 

 

Mauri Åhlbergin (2013) mukaan kertomukset (engl. narratives) ovat nykyään yleisesti 

käytettyjä sekä tutkimuksessa että opetuksessa (Åhlberg, 2013c). Narratiivinen 

lähestymistapa on käyttökelpoinen erityisesti silloin, kun tutkimuskohteena on 

jonkinlainen muutos (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005,190). Tutkimukseni kohteena on 

muutos kohti kestävämpää elämäntapaa ja toiveena olisi, että se tuottaisi myös uusia 

tarinoita muutoksesta. Narratiivinen tutkimus on laaja ja hajanainen kokoelma erilaisia 

lähestymistapoja. Tässä tutkimuksessa narratiivisella lähestymistavalla viitataan tiedon 
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luonteeseen ja prosessointiin sekä tutkimusaineiston luonteeseen. (Heikkinen 2007, 

144.)  Narratiivisuutta pidetään yhtenä ihmiselle tyypillisenä tapana tehdä selkoa 

omasta todellisuudestaan. Kertomusmuoto onkin hyvä tapa kokemusten 

jäsentämiseen. (Bruner 1986, 9,15; Eskola ym. 2008, 22.) Mari Nuutinen kertoi 

haastattelun antaneen hänelle itselle paremman ja organisoidumman kokonaiskuvan 

asioista ja tapahtumista. 

 

Kertomusten avulla ihminen muodostaa merkityksiä elämäntapahtumistaan. Se on 

myös tärkeä tapa esitellä kokemuksia. (Bruner 1986, 24 - 25, 122) Vaikka kertomukset 

kokemuksista eivät ole suora kuvaus todellisuudesta, niin kertoja kutoo kokemuksia 

yhteen. Näin hän välittää puheessaan omaa ymmärrystään yhteisöstä ja 

ympäristöstään. (Riessman, 1993, 5; Denzin ym. 2000, 18 - 19.) Narratiivisuus 

korostuu siinä, että Mari Nuutinen puhuu asioista, omin sanoi ja omasta 

näkökulmastaan. Keskiössä oli nimenomaan se, miten hän hahmotti itsensä ja 

tutkimuksen kohteena olevan ilmiön. Tiheä kertomus esittää konteksteja, 

yksityiskohtia, tunteita, sosiaalisten suhteiden verkkoa ja yksityiskohtia. Kertomuksen 

ja sen tutkimisen tekevät kiinnostavaksi juuri muutos, transformaatio ja prosessi. 

(Hyvärinen 2006, 3.) Tutkimuksessa kudotaan tuloksiksi RCE syntyä ja kehitystä sekä 

Mari Nuutisen elämänpolun tarinaa. Tutkimusaineisto sisältää myös yllätyksiä ja 

epämiellyttäviäkin asioita. Ristiriidat, jännitteet, odottamattomat asiat ja yllätys 

kuuluvat kertomusten ja kertomisen ytimeen (Hyvärinen 2006, 7). 

 

Tutkimuksessa viittaan Brunerin (1986, 11 - 13) kutsumaan paradigmaattiseen 

päättelyyn. Pyrkimys on ymmärtää, mitä tutkittava ilmiö on juuri tietyssä paikassa 

tiettynä hetkenä. Paradigmaattisella ajattelun avulla pyritään selittämään fyysistä 

todellisuutta ja etsitään ajatonta totuutta. Narratiivisella ajattelun avulla taas pyrin 

kontekstuaalisesti selittämään toimintaa ja etsiä yhteyksiä tapahtuminen välille. 

(Bruner 1986, 11 - 12; Riessman 1993, 2.) Tässä apuna olen käyttänyt erilaisia 

aineistoja haastatteluaineiston lisäksi.  

   

Narratiivisuus tarkoittaa myös tutkijan ja tutkittavan olevan tasavertaisina tutkimuksen 

vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa tutkittava ei ole vain passiivinen kohde vaan 

aktiivinen osallistuja. (Huttunen, Heikkinen & Syrjälä 2002, 158.)  Puheliaana ja 

innokkaana persoonana Mari Nuutinen oli ihanteellinen haastatella. Hän kertoi paljon 
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asiaa, mutta pysyi kuitenkin aiheessa. Myös Mari Nuutisen aktiivinen osallistuminen 

käsitekarttojen oikolukemiseen ja tarkastamiseen oli tutkimuksen kanalta tärkeää. 

 

3.1.3 Tutkimushaastattelu aineiston hankintamenetelmänä 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin haastattelua, koska se sopii tutkimuksiin 

esimerkiksi silloin, kun tutkitaan pientä määrää ihmisiä ja tutkimusaiheesta saatujen 

merkitysten syvyys on keskeistä ja yleistettävyys vähäistä. (Hirsjärvi ym. 2001, 35–

36.) Tämä kriteeri täyttyy, koska päämääränä on saada aikaan syvällistä pohdintaa 

kestävän kehityksen kasvatuksesta ja koulutuksesta luokanopettajan työn kannalta 

sekä tuoda esille RCE Espoon syntyä.  

 

Hirsjärvi ym. (2001, 43 - 44) lajittelevat haastattelumenetelmät avoimiin 

(strukturoimaton), teema- (puolistrukturoitu) ja lomakehaastatteluihin (strukturoitu). 

Tutkimushaastattelu etenee ennakkoon mietittyjen teemojen varassa, mutta 

haastattelutilanteissa on myös liikkumavaraa. (Hirsjärvi ym. 2001, 48.) Keskeiset 

teemat tutkimuksessa asetin ennen tutkimushaastattelua yhteistyössä professori Mauri 

Åhlbergin kanssa, koska hänen vankka tietämys ja asiantuntemus asian tiimoilta, 

auttoi oikeiden teemojen asettamisessa ja valinnassa. Yhteisöllisessä 

tiedonrakentamisen haastattelussa Mari Nuutinen kertoi itsestään ja tutkittavasta 

ilmiöstä paljon sellaista, mitä en etukäteen olisi voinut ennakoida (Liite 27). Mauri 

Åhlberg oli mukana haastattelussa keskustelemassa. Hirsjärvi ym. (2001, 66 - 67) 

mukaan tutkimushaastattelun luonteeseen kuuluu, että tutkijan lisäksi myös tutkittava 

toimii tarkentajana, jolloin hän ikään kuin omilla vastauksillaan tarkentaa ja syventää 

teema-alueita. Koska aihe oli minulle entuudestaan tuntematon ja kysymysten 

asettaminen etukäteen oli haastavaa, niin haastattelu mahdollisti syvällisempien 

vastauksien saannin ja epäselväksi jääneiden asioiden selventämisen. Haastattelun 

aikana pystyin säätelemään tiedon keruuta joustavasti tilanteen huomioon ottaen ja 

samalla tiedonantajaa myötäillen. (Hirsjärvi ym. 2004, 194.) Haastattelun etuna pidin 

myös mahdollisuutta täydentää ja varmistaa vastauksia varsinaisen haastattelun 

jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2004, 198 - 201.) 
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3.1.4 Osallistuva havainnointi aineiston hankintamenetelmänä 

 

Haastattelun pohjalta saatua aineistoa pääsin vielä laajentamaan osallistuvan 

havainnoinnin avulla. Hirsjärven (2004) mukaan haastattelun avulla saadaan selville, 

mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja uskovat ja havainnoin avulla saadaan tietoa, 

toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa (Hirsjärvi ym. 2004, 201). Pääsin 

osalliseksi TULOS aiehaku / UNU RCE Espoo tutkimuskonsortioon. Tavanomaista 

on, että havainnointi tapahtuu tilanteessa, jossa tutkija oman roolinsa avulla tekee 

havaintoja tutkimastaan ongelmasta tai ilmiöstä (Grönfors 2010, 154). 

Tutkimushankeen nimi oli Oppija oppimisprosessinsa omistajaksi – arvostava 

oppimisympäristö perustana oppijan itseluottamukselle ja uutta luovalle osaamiselle. 

 

Konsortion vastuullinen johtaja ja aktiivinen alulle panija oli johtaja FT Päivi 

Immonen Laurea ammattikorkeakoulusta ja Mari Nuutinen Espoon kaupungin 

Sivistystoimen edustajana. Tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus oli 

kaksisuuntaista dialogia, jossa heijastetaan ja heijastutaan tutkimuksen prosessissa. 

Tutkija oppii tämän prosessin avulla tuntemaan tutkittavan sekä yksilönä että osana 

yhteisöä, ja tutkittava heijastaa sanoissaan ja teoissaan tutkijan läsnäoloa (Grönfors 

2010, 154). Mauri Åhlberg oli myös mukana alusta alkaen Helsingin yliopistosta.  

Metropolia ammattikorkeakoulusta tutkimusryhmään osallistui KT Arto O. Salonen ja 

lisäksi KT Eija Raatikainen.  Espoon seudun koulutusyhtymä Omniasta konsortioon 

osallistui KTT Elina Oksanen-Ylikoski ja KM Jari Siirilä. Hankkeessa arvostettiin 

ihmisten kokemuksen kautta syntynyttä tietoa ja tavoiteltiin yhteistyöprosessin ja 

vuorovaikutuksen avulla ajattelun laajentumiseen. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 82.) 

 

Kyseisten tutkimusten osahankkeiden yhdistäminen ja hakemuksen tekeminen sisälsi 

kolme tapaamista yhteisöllisen tiedon jakamisen ja rakentamisen merkeissä. 

Hankkeeseen osallistuvien henkilöille oli tärkeää tiedon arvostaminen ja usko siihen, 

että jokaiseen asiaan on olemassa enemmän kuin yksi näkökulma ja että ne kaikki ovat 

tärkeitä. Prosessissa korostui myös keskustelun painottaminen ja yhdessä oppiminen 

(Tuomi ym. 2009, 83.) Lopullisen hakemuksen rakentaminen tapahtui sähköpostitse 

keskusteluun ja työstämiseen osallistujien kesken. Päivi Immonen lopulta kokosi sen 

lopulliseksi hakemukseksi. Tämän menetelmän kautta tutkijana toimin aktiivisesti 

tutkimuksen tiedonantajien kanssa. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat 
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tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. (Tuomi ym. 2009, 82.) Käytän tämän kokemuksen ja 

osallisuuden kautta saamia tietoja hyväksi tutkimustuloksia analysoidessani. 

 

3.2 Aineiston hankinta ja tutkimuksen kohdejoukko 

 

Mari Nuutinen on RCE Espoon ja kestävän kasvatuksen ja koulutuksen voimavara ja 

perustajajäsen. Tutkimusta ei olisi voinut toteuttaa ilman hänen suostumustaan 

haastateltavaksi. Tutkimuksen kohdejoukko tulee olla valittu tarkoituksenmukaisesti ja 

tapauksia tulkitessa tulee muistaa tutkimuksen kokonaisvaltaisuus ja ainutlaatuisuus. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 155.) Mari Nuutisen elämänmakuinen kerronta ja elämäkokemus 

antavat tarttumapintaa, niin luokanopettajan ammattiin, kuin kestävän kehityksen 

kasvatukseen ja koulutukseen. Sen syvyys ja laaja-alaisuus on hämmästyttävä. 

Todellisessa kasvatuksen maailmassa ei ole tarkkoja muuttumattomia perusjoukkoja, 

vaan erilaisia harkinnanvaraisia näytteitä todellisista kouluista, todellisista opettajista 

ja todellisista oppilaista, jotka koko ajan eri tavoin muuttuvat (Åhlberg 2004, 23).  

 

3.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston keruun jälkeen litteroin eli kirjoitin sanalliseen asuun, jonka jälkeen 

luokittelin, teemoittelin ja tyypittelin aineistoa tiettyjen ominaisuuksiensa ja määriensä 

mukaan. (Tuomi ym. 2009, 93–95.) Tein litteroinnin sanatarkasti koko kerätystä 

haastatteluaineistosta heti haastattelua seuraavana päivänä (Liite 27).  Luin aineistoa 

läpi useita kertoja tehden aineistoon merkintöjä. Pohdin, minkä aika-alueen alle 

mikäkin kokonaisuus voisi kuulua, historia, nykyisyys vai tulevaisuus-osa-aleen alle. 

Aineistoon tutustuminen, siihen sisälle pääseminen ja sen ymmärtäminen sekä 

aineistolähtöisten luokitusten tekeminen vaatii aikaa, jotta analyysi ja siihen 

perustuvat tulokset olivat luotettavia. (Silverman 2000, 822 - 825.)  Hirsjärvi ym. 

(2004) mukaan ensimmäisenä vaiheena aineiston järjestämisessä on tietojen tarkistus 

ja toisena tietojen täydentäminen (Hirsjärvi ym. 2004, 209 - 210). Mietinkin, mitä 

tietoja aineistoista mahdollisesti puuttui kysymysten muotoon ja lähetin kysymykset 

Mari Nuutiselle.  

 

Analyysivaihetta pidetään laadullisessa tutkimuksessa haastavana, sillä sitä ei ohjaa 

tiukat säännöt ja valintamahdollisuuksia on olemassa useita (Hirsjärvi ym. 2004, 209 - 

210) Kuitenkin ohjaajani kannustus, laaja kokemus ja ammattitaito antoivat varmuutta 
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ja intoa aloittaa analyysi. Ohjaajani neuvot ja kommentit analyysin edetessä tukivat 

myös analyysin edistymistä. Kvalitatiivinen tutkimus on useimmiten yksin 

puurtamista ja etenkin analysointivaiheessa olisi hyvä saada tulkintaansa näkökulmia. 

(Lichtman 2006, 166.) Myös haastatteluaineiston moninaisuus ja elämänmakuisuus 

innosti analyysiin.  

 

Aineiston kuvaileminen on analyysin perusta.  Kuvailemisella tarkoitetaan henkilöiden 

kartoittamista, tapahtumien ja kohteiden ominaisuuksia sekä niiden piirteitä. Yleensä 

pyritään vastaamaan kysymyksiin kuka, missä, milloin, miten paljon ja kuinka usein. 

(Hirsjärvi ym. 2001, 145.) Litteroidun haastattelun pohjalta aloin hahmottelemaan 

haastatteluaineistoa käsitekartoiksi CmapTool -ohjelmassa. Käsitekarttoja olin 

käyttänyt aikaisemmin biologian didaktiikan kurssilla ja niiden esittävyys, selkeys ja 

yksinkertaisuus innostivat käyttämän niitä myös aineiston kuvaamisessa. Analyysin 

tehtävä on tiivistää, järjestää ja jäsentää aineisto sellaisella tavalla, että mitään 

olennaista ei jää pois, vaan sen informaatioarvo kasvaa (Eskola 2010, 173). 

 

CmapTools on ilmainen digitaalisten käsitekarttojen tekoon luotu tietokoneohjelma. 

Mauri Åhlberg (2010) kuvaa, että käsitekartat sopivat tutkimusmenetelmäksi aina, kun 

tutkija haluaa saada selville tutkittavien ajattelun käsitteellisen rakenteen, toisin 

sanoen, mitä ovat tutkittavan ajattelun peruskäsitteet ja mitkä ovat olennaisimmat 

tavat, miten käsitteet liittyvät toisiinsa hänen ajattelussaan (Åhlberg 2010b, 66). Koska 

tutkimuksessa litteroitu puhe oli rönsyilevää ja toisinaan hypättiin asiasta toiseen tai 

loppu lauseesta jäi sanomatta, niin käsitekartat tuovat konkreettisesti esille ajattelun 

perusyksiköitä tutkimusaineistossa. (Åhlberg, 2010, 61.)  Historia, nykyisyys ja 

tulevaisuus aika-alueiden alle alkoi hiljalleen kehittyä eri teemoihin liittyviä osa-

alueita ja selkeitä erillisiä osakarttoja. Hirsjäven & Hurmeen (2001) mukaan aineiston 

luokittelu on olennainen osa analyysia. Tärkeät asiat kerätään yhteen ja ne 

luokitellaan, järjestetään eri teemojen mukaan tai tyypitellään aineisto. Luokittelulla 

jäsennetään tutkittavaa ilmiötä vertailemalla aineiston eri osia toisiinsa. (Hirsjärvi ym. 

2001, 147.)  

 

Narratiivisessa tutkimuksessa korostetaan usein, että tutkimuksesta otetaan palautetta 

tutkittavalta. (Riessman 1993, 66.) Lähetin tekemäni käsitekartat Mari Nuutiselle 

luettavaksi, kommentoitavaksi ja tarkennettavaksi.  Koska lukemisessa ja 

käsitekarttojen teossa on kyse aina tulkinnasta, eri tekijöiden kartat voivat jossain 
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määrin poiketa toisistaan (Åhlberg 2010b, 67). Tutkijoiden (esim. Silverman 2000, 

832; Tuomi ym.  2009) mukaan tutkimuksen tekijän on oltava tietoinen suhteestaan 

tutkimukseen ja vaikutuksestaan tuloksiin, koska laadullisen tutkimuksen tekijä on 

tutkimusasetelmansa luoja ja sen tulkitsija. Mari Nuutisen kommentoimat käsitekartat 

kokosin lopulliseksi aineistoksi. Eskolan ym. (2008, 15 - 23) mukaan aineiston 

tieteellisyyden kriteeri ei ole määrä vaan laatu ja käsitteellistämisen kattavuus. Pyrin 

analysoimaan tutkimuskohdetta mahdollisimman perusteellisesti haastattelun pohjalta. 

Käsitteellistämisen kattavuutta ja laatua voi jokainen lukija tarkastella tutkimuksen 

liitteinä olevista käsitekartoista (Liitteet 2-26).  

 

Åhlbergin (2010b) mukaan käsitekartoista on saatavilla myös tärkeää määrällistä 

tietoa. Näistä tarkennetuista käsitekartoista aloin laskea, mihin käsitteisiin on eniten 

linkkejä. Mitä enemmän linkkejä johonkin käsitteeseen on, sitä tärkeämpi se on 

kyseisen tutkittavan käsitteiden verkostossa ja henkilön ajatteluissa. (Åhlberg 2010b, 

68.)  Laskin tutkimusaineistoni käsitteiden lähtevät linkit. Näin päädyin tutkimuksen 

kannalta keskeisimpiin ja tärkeimpiin käsitteisiin (Liite 1).  Eskola (2010) korostaa, 

että tutkijan on jotenkin valittava nämä mielenkiintoisimmat kohdat aineistostaan ja 

näin analysoitava ne antoisuusjärjestyksessä. (Eskola 2010,173.) 

 

Käsitekarttarakennelmien ja suosituimpien linkkien kautta lähdin tulkitsemaan 

käsitteitä käsitekarttaverkostossa. Tuomi ym. (2009) korostavat tutkijan kykyä valita 

kapea ja rajattu tutkimusalue, josta kerrotaan kaikki mahdollinen (Tuomi ym. 2009,93 

- 95). Tämä oli sinänsä helppoa, koska käsitekartat kuvaavat tukittavan ajattelua 

selkeästi, mutta käsitekarttojen laajuus oli suuri, mikä näkyy myös tuloksien 

laajuutena (Liite 26).  

 

Osallistuvan havainnoin kautta saamani kokemukset TULOS aiehaku / UNU RCE 

Espoo tutkimuskonsortion kautta syvensivät käsitekarttatekniikan kautta saatuja 

tuloksia ja varmistin niiden vastaavuutta. Aineistojen avulla tutkija voi löytää uusia 

näkökulmia, ei pelkästään todentaa ennestään epäilemäänsä (Eskola 2010, 162). 

 

Tulkinta on aineiston analyysissä esiin nousevien merkitysten selkeyttämistä ja 

pohdintaa (Hirsjärvi ym. 2004, 213 - 214).  Näiden merkitysten kautta lähdin 

kirjoittamaan tutkimustuloksia. Lichtman (2006) mukaan induktiivinen päättely 

tarkoittaa, että perustellusta tutkimuskohteesta siirrytään yleisempiin käsitteisiin 
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analyysin edetessä. Konkreetisten käsitekarttojen kautta aloin kokoamaan 

tutkimustuloksia. (Lichtman 2006,11.) Tuomi ym. (2009) painottavat, että 

teorialähtöinen analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, vaan siinä voi olla tiettyjä 

teoreettisia kytkentöjä (Tuomi ym. 2009, 98 - 99.) Pikkuhiljaa aloin liittämään 

aineistoon myös teoreettisia kytkentöjä.  

 

Tutkijana minulla ei ollut olemassa yhtä suurta teoriaa, jolle rakentaa analyysi. Tällöin 

tutkimus etenee aineisto- tai ilmiöpohjaisesti, ja erilaiset teoriat, käsitteet yms. 

toimivat tulkintakehyksinä, eräänlaisina silmälaseina, joiden avulla tutkijan on 

mahdollista tulkita aineistoaan ja sitä kautta tutkimaansa ilmiötä (Eskola 2010, 164).  

Teoriaa ja aikaisempia tutkimuksia aloin liittämään tutkimustuloksiin vähitellen ja 

työstin tekstiä kokoajan teorian ja tutkimustuloksen synteesiä. 

 

Lopulliset synteesit kirjoitin kerronnallisessa muodossa. Tarinan kertojana määrään 

valitsemallani kerrontatyylillä, miten haluan tarinaani tulkittavan. Usein tarinan 

taustalla on erilaisia motiiveja ja minun motiivini on antaa lukijalle uusia 

ajattelukytkentöjä. (Riessman, 1993 (64 - 65.) 

 

3.4 Luotettavuus 

 

Luotettavuuden arviointi sisältää tutkimuksen kaikki vaiheet.  (Eskola ym. 211–213.) 

Laadullinen tutkimus on arvosidonnaista, sillä tutkijan arvot muovaavat sitä, miten 

hän pyrkii ymmärtämään tutkimaansa ilmiötä (Hirsjärvi ym. 2004, 152). Tutkimuksen 

tekemisessä hienoa ja kasvattavaa oli pakko miettiä ja perustella omia arvoja ja 

ajattelutapoja. Juuri keskustelevuus ja erilaiset näkökulmat asioihin rikastuttivat 

tutkimusta ja sen tekemistä. Miles & Huberman (1994) mukaan pragmaattinen 

validiteetti viittaakin siihen, millaisia merkityksiä tutkimuksella on käytännön tasolla 

(Milles & Huberman 1994, 280). 

 

3.4.1 Huberman ja Miles tutkimuksen viisi laadun osa-aluetta 

 

Huberman ym. (1994) ovat asettaneet teoksessa Qualitative Data laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden mittariksi tutkimuksen viisi laadun osa-aluetta. Näiden 

osa-alueiden (Standards for the Quality of Conclusions) kautta esitän tutkielmani 

luotettavuuden. 
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3.4.1.1 Objektiivisuus ja vahvistettavuus (Objectivity and Confirmability) 

 

Olen kuvannut käyttämäni yleiset metodit ja käytännöt luvussa 3 yksityiskohtaisesti ja 

perustellut niiden valinnan aineiston tuottamiseen. Tutkimuksen aineiston 

keräämisestä johtopäätökseen asti on havaittavissa konkreettinen prosessi, jossa 

ilmenee, kuinka tieto on kerätty, käsitelty, tiivistetty, muokattu ja esitetty. 

Tutkimukseni toteuttamisen rehellinen, tarkka ja totuudenmukainen raportointi 

parantaa luotettavuutta. Kuvasin tutkimuksen kulkua mahdollisimman tyhjentävästi ja 

lukijalle jää mietittäväksi, kuinka totuudenmukaisesti tutkimusteksti kertoo 

tutkimuskohteesta. Tutkija kuvaa sitä, mitä tutkimuksessa on tehty ja miten 

tulkintoihin ja tuloksiin on päädytty. (Eskola ym. 2008; 213. Hirsjärvi ym. 2004, 216–

218; Tuomi ym. 2009, 141, Riessmann 1993, 64 - 65; Yin 2003, 37- 39.)  

 

Tutkimusaineiston olen tallentanut ja se on halutessa käytettävissä muillekin. 

Käsitekarttojen (Liitteet 1-25) kautta saadut konkreettiset tulokset ovat johtaneet 

lopullisiin johtopäätöksiin. Tutkijana olen pyrkinyt toimimaan täsmällisesti. Aineisto 

on johtanut minut lopullisiin tutkimustuloksiin. Henkilökohtaiset oletukset, arvot ja 

muualta tulleet aiheeseen liittyvät lähteet ja teoriat olen peilannut tutkimustuloksiin. 

 

Tutkijan on myös kyettävä perustelemaan menettelynsä uskottavasti (Hirsjärvi ym. 

2004, 218). Raportoinnissa ja perusteluissa auttoivat tutkimusprosessin aikana 

tekemäni muistiinpanot ja käsitekartat. Myös tutkimusryhmässä käydyt keskustelut 

valintojen arvioinnista, pohdinnasta ja perustelusta lisäävät tutkimuksen luetettavuutta, 

vaikka lopullisessa raportissa tuon esille vain tekemäni ratkaisut.  

 

Luotettavuutta lisäsi dialoginen suhde niin haastattelussa, kuin aineiston analyysissä 

sekä tulosten raportoinnissa tutkimushenkilöön Mari Nuutiseen. Mitä paremmin 

käsitekartta vastaa tutkittava ajattelua, sitä validimpi käsitekartta on Åhlberg (2010, 

69). Mari Nuutinen on hyväksynyt, että käsitekartat vastaavat hänen ajatteluaan.  Oma 

lastentarha- ja luokanopettajataustani sekä elämänkokemukseni auttoi myös 

ymmärtämään mielestäni Mari Nuutista paremmin. Mitä suurempi sosiaalinen tai 

kulttuurinen ero tutkijalla ja tutkimuskohteella on, sitä suurempi todennäköisyys, että 

tutkija tulkitsee kohdettaan väärin. (Lichtman 2006, 139.) Myös haastatteluaineiston 

lisäksi käytetty aineisto- ja lähdemateriaali lisäsi ymmärrystäni tutkimusaineesta.  
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3.4.1.2 Luotettavuus, riippumattomuus ja auditoitavuus (Reliability, Dependibility and 

Audibility)  

 

Tutkimuskysymykset luvussa 2 ovat selkeästi asetetut. Tutkimus pohjautuu 

johdonmukaisesti tutkimuskysymyksiin.  Rooliani tutkijana olen kuvannut 

tutkimuksen toteutus kohdassa 3. Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa – kohdassa, 

olen pyrkinyt esittämään yhdenmukaisuuksia, rinnakkaisuuksia ja totuudellisuutta 

erilaisten lähteiden avulla peilaten sitä aineistoon. Haastattelutulosten varmistamiseksi 

käytin metodina myös tutkimushenkilön havainnointia. Aineiston laadun ja 

vastaavuuden on tarkastanut tutkimushenkilö itse käsitekarttojen ja tutkimustulosten 

muodossa. Olen pyrkinyt saamaan aikaan tutkimusaineiston ja teorian toisiaan tukevan 

ja selittävän kokonaisuuden. Tämän päämääränä ovat yhtenäiset tutkimustulokset ja 

lopulta johtopäätökset. 

 

 

3.4.1.3 Sisäinen validiteetti, uskottavuus ja autentisuus (Internal Validity, Creditabiity 

and Authenticity)  

 

Koska tutkimus perustuu ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin, suorien yleistyksien 

tekeminen aineiston pohjalta on vaikeaa, eikä se ollut tarkoituksenikaan. Tulosten 

luotettavuutta lisää mielestäni tutkittavan luottamus tutkijaa kohtaan. Mari Nuutiselta 

vaati paljon aikaa ja heittäytymistä olla haastateltavana, havainnoitavana ja 

käsitekarttojen tarkastajana. Vaikka Mari oli tottunut haastateltava ja puhelias 

persoona, niin haastattelun avulla sain tietoa Marin kokonaisuudesta ja havainnointi 

tuki haastatteluaineistoa.  Uskottavuutta lisää tutkittavan ja tutkijan henkilökohtainen 

suhde, joka on syventynyt haastattelun ja havainnoinnin yhteydessä. 

 

Riessman tähdentää narratiivisen luotettavuuden kohdalla, pystyykö kirjoittaja 

vakuuttamaan lukijansa tekstinsä paikkansapitävyydestä (Riessman 1993,65). Lukijan 

arviotavaksi jää kuinka järkeviä, vakuuttavia ja mahdollisia tutkimustulokset ovat. 

Myös lopullisen uskottavuuden ja läsnäolon tunteen arvioi lukija. Uskottavuus 

korostaa lukijan vakuuttumista tapahtumien välisistä yhteyksistä. (Bruner 1986, 11–

14; Hirsjärvi ym. 2004, 216.) Autenttisuus korostaa, miten totuudenmukaisesti 

tutkimustekstissä kuvataan tutkittua kohdetta tutkittavan näkökulmasta. (Eskola ym. 
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2008, 213; Hirsjärvi ym. 2004, 216; Lincoln ym. 2000, 182 - 184; Tuomi ym. 2009, 

70–71.)  

 

Tulosten raportointiin tarkkuutta, elävyyttä ja luotettavuutta tuo Mari Nuutisen suorat 

sitaatit. Olen halunnut antaa lukijalle mahdollisuuden omaan tulkintaan ja 

johtopäätösten tekemiseen käyttämällä paljon suoria lainauksia. Ne puhuvat 

puolestaan. Näin lukija itse voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Koska olen 

kohdistanut tutkimuksen luokanopettajille, niin uskon samanlaisten ammatillisen 

elämänkokemuksen vahvistavan lukukokemusta, koska luokanopettajien skeemat sekä 

sosiaalisen ja materiaalisen maailman vuorovaikutus ovat samankaltaisia 

koulukontekstissa. (Roth 2005, 183.) 

 

3.4.1.4 Ulkoinen validiteetti, siirrettävyys ja sovellettavuus (External validity, 

Transferability and Fittingnes)  

 

Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii paljastamaan tutkittavien käsityksiä ja näin heijastaa 

heidän ajatusmaailmaansa. (Hirsjärvi ym. 2004, 150 - 151.) Tämä oli tutkimuksissa 

päätavoite ja toivottavasti se siirtyy myös lukijalle tekstin kautta. Yleistettävyyden 

tarkastelussa tutkimukseni aineisto on tuotettu yhden ihmisen pohjalta, mutta 

tutkimustulokset ja johtopäätökset ovat yleistettävissä laajempaan kontekstiin 

tutkimuksen laaja-alaisuuden ja lähde- ja teoriakytkentöjen johdosta. Koska tutkimus 

oli suunnattu pääasiassa luokanopettajille innoitukseksi ja itsensä kehittämiseksi, niin 

toivon usean lukijan löytävän tarttumapintaa ja intoa tutkimuksestani. 

Luokanopettajien lisäksi myös tutkimuksen konteksti käsittelee RCE Espoota ja antaa 

mahdollisuuden asiaan tutustumiseen ja työstämiseen myös muille kuin 

luokanopettajille, niin Espoossa kuin koko Suomessa.  

 

 

3.4.1.5 Käyttöaste, hyödyllisyys ja toimintaorientaatio (Utilization, Application and 

Action Orientation) 

 

Monipuolisuus, erilaiset näkökulmat ja keskustelua herättävä aspekti ovat laadullisen 

tutkimuksen arvioinnin etuja. Mielestäni tutkimuksessa korostui moninaisuus ja 

monimuotoisuus tutkimuksen tapauksessa ja sen luontaisissa ulottuvuuksissa. 

Tutkimus antoi myös näkökulman tutkittavaan asiaan, mutta sen tavoitteena on myös 
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peilata sitä lukijan ajatteluun ja toimintaan ja taas synnyttää uutta ajattelua ja tätä 

kautta myös herättää keskustelua.  (Greene 2000, 989 - 990.)    

 

Toivon tutkimuksen auttavan, ohjaavan ja kannustavan lukijaa ajattelemaan ja 

toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Perimmäisenä ajatuksenahan on itse 

ymmärtäminen, tietoisuuden kasvattaminen ja oman näkemyksen kehittäminen tienä 

kohti laajempia huomioita kestävän kehityksen saralla.  Mielestäni RCE Espoo on 

paikallisesti ryhtynyt ratkaisemaan useita ongelmia erilaisilla strategioilla yhtä aikaa 

eri suunnista, jonka keskiössä kestävän kehityksen osa-alueet ovat. RCE Espoon 

toiminnalla on voimaannuttava vaikutus erilasiin yhteisöihin, joka nyky-

yhteiskunnassa tuntuu oleva harvinaista ja innovatiivinen tapa toimia. (Miles & 

Huberman 1994, 277 - 280.) 
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4 Tulokset ja niiden tulkintaa  

 

4.1 Erityis- ja luokanopettaja Mari Nuutinen 

  

Luokanopettajankoulutuksessa Mari erikoistui alkuopetukseen ja hänen sai 

opettajakseen professori Leena Ahon, joka oli pitkän kokemuksen omaava 

luonnontiedon opetuksen kehittäjä ja tutkija (Nuutinen 2003, 3.) Marin (2013) 

haastattelun mukaan Marin äiti, opettaja Anja Hämäläinen ystävystyi Leena Ahon 

kanssa. Marin isäpuoli, Rauno Hämäläinen oli yliopiston fysiikan professori ja sitä 

kautta Leena Ahon työtoveri. (Nuutinen 2013e) Leena Aho (1990) korostaa 

lähtökohtana ihmisen suhdetta luontoon ja ympäristöön ympäristökasvatuksen 

lähtökohtana. Ympäristöön orientoivan ja ympäristön ja ihmisen suhteita käsittelevän 

kasvatuksen tarve lisääntyy samalla, kun huoli maapallon tulevaisuudesta kasvaa. 

(Aho 1990, 141 - 142) 

 

Leena Ahon ajattelumalli painotti luonnossa tapahtuvien vuorovaikutussuhteiden 

ymmärtämistä ja tärkeyttä sekä toiminnan kautta oppimista, joissa korostuivat 

kokemusten ja elämysten merkitys (Nuutinen 2003, 3). Leena Aho (1990) vertaa 

ympäristökasvatusta elämänasenteeseen. Tavoitteena on lasten ohjaaminen sellaiseen 

elämäntapaan, jossa yhteiskunnan toiminnoissa otetaan huomioon luonnon reunaehdot 

elämää kunnioittaen. (Aho 1990, 141 - 142.) Leena Aholle oli alkuopetuksen 

didaktikkona ja kasvatustieteen professorina tärkeää biologian didaktiikka (esim. Aho 

1979 ja 1987). Hänen ajatuksensa ja opetuksensa olivat hyvin merkityksellisiä Marille, 

hänen valmistuessa opettajaksi (Nuutinen 2003, 3.)  

 

Marin (2013) haastattelun mukaa hänen äiti on luokanopettaja ja hän halusi kasvattaa 

Marista opettajan, ”jolla on tunteet, opettajan, joka miettii lapsen ihmisyyttä ja 

opettajan, joka kasvattaa itseensä uskovia, voimiinsa luottavia, itseä arvostavia ja 

toisille arvoa antavia yksilöitä”. Äiti antoi Marille elämää suuremman kysymyksen ja 

ajattelun aihetta, kun Mari tuli opettamaan Katajanokan koululle Helsinkiin. Äidin 

opettajanura jatkui Joensuussa, johon hän perusti mm. Steiner päiväkodin. (Nuutinen 

2013e.) 
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”...mieti joskus koulupäivän jälkeen, mitä sie annat niiden lasten ihmisyydelle 

pääomaksi niiden elämälle, sen lisäksi että sie opetat niille matematiikkaa... se oli 

äärettömän viisas kysymys...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan äidin neuvoja ja tukea hän on pystynyt 

hyödyntämään elämässään. Äiti sairastaa nykyään dementiaa, Alzheimerin tautia. 

(Nuutinen 2013e.) Johtava onnellisuuden, luovuuden sekä flown - tutkimuksen parissa 

tutkimustyötä tehnyt psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyin (2005) mukaan 

on olemassa luotettavaa tutkimustietoa siitä, että vanhempien tapa olla 

vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa vaikuttaa pysyvästi siihen, millainen yksilö tästä 

tulee. Csikszentmihalyi puhuu ”autoteelisesta perhekontekstista”, koska ne takaavat 

ihanteelliset puitteet oppia iloitsemaan elämästä. (Csikszentmihalyi 2005, 137 - 138). 

Amerikkalainen psykologi ja positiivisen psykologian edelläkävijä Martin Seligman 

(1999) korostaa, että optimistinen tai pessimistinen asenne kehittyy lapsuudessa ja on 

hyvin perustavaa laatua. (Seligman 1999,152.) 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan ensimmäisessä työpaikassaan Helsingin 

Katajanokalla hän tutustui Yhdysvalloissa, Kaliforniassa Lawrence Hall of Science- 

tiedekeskuksessa kehitettyyn luonnontiedeopetusohjelmaan SCIS:iin (Science 

Curriculum Improvement Study). (Nuutinen 2013e.) 

 

”... Minun oman historian tuntien, kun valmistuin opettajaksi 1979, olen sieltä lähtien 

vaan verkottunut, niin kuin lähiympäristöön ja vanhempiin, koska se taas liittyy taas 

yhteen tiedekasvatusprojektiin...” 

 

Ohjelmassa painotettiin oppilaan osallistumisen, uteliaisuuden ja innostumisen 

tärkeyttä ja sitä, että luonnontiedeopetus voi olla hauskaa ja haastavaa (Nuutinen 2003, 

3.)  

 

”...tapahtui niin, et mie menin katsomaan kun Gloria piti englanninkielenkerhoa ja 

mie ihmettelin, mitä ihanaa täällä tapahtuu, mut lopulta se yhdistyi Leena Ahon 

ajattelumalliin.. .tiedekokeilu Leena Aho oli vähän SCIS:stä vähän kirjoittanutkin 

kirjaansakin…” 
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Englanninkerhossa oppilaat oppivat toiminnan kautta ja puhuivat kuin luonnostaan 

englantia, esimerkiksi valokuvien tutkimisen, rivitanssin, runouden, leijojen teon ja 

lennättämisen, englantilainen aamiaiseen kautta. (Nuutinen 2013e.) Englanninkerhon 

vetäjänä toimi yhdysvaltalainen Gloria Weng. Hän oli itse osallistunut SCIS - 

ohjelman kehittämistyöhön antamalla palautetta sen toimivuudesta omassa luokassaan 

(Nuutinen 2003, 3). Marin (2013) haastattelun mukaan ystävystymisestä seurasi 

Katajanokalla luonnontiedekokeilu, jonka Mari ja Gloria yhdessä muiden Katajanokan 

koulun opettajien ja rehtorin kanssa käynnistivät. Kokeilussa mukana oli myös 

opettajakoulutuslaitoksen professori Lyyli Virtanen Helsingin yliopistolta. (Nuutinen 

2013e.) Lyyli Virtanen oli aikansa vaikuttaja biologian ja maantieteen opetuksen 

kehittämisessä, hän oli myös innokas kirjojen ystävä ja itsekin aktiivinen kirjoittaja 

(Aho, L. 2008). 

 

”Lyyli Virtanen innosti ja vaikutti... oli hauska kun me tavattiin silloin Glorian 

kanssa... et me haluttaisi tää kokeilu ja me mentiin sen aikaisen rehtorin Elina 

Siponmaan luokse ja hän sanoi, että ok... Gloria tiesi, että täältä se alkoi se 

verkottuminen ja me mentiin yliopistolle ja siellä istui Mauri (Åhlberg) Lyyli Virtasen 

kanssa” 

 

4.1.1 Keinumäen koulu 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Keinumäen koululle Mari siirtyi keskusteltuaan 

asiasta rehtori Riitta Paasivirran kanssa. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...Tiedeopetus ry tuli silloin, kun mie halusin jakaa Katajanokan tiedeopetusta, niin 

perustettiin tällainen tiedeopetusyhdistys ja sieltä ajoilta mulla on ollut pitkäaikainen 

ystävä Keinumäenkoulun Riitta Paasivirta... hänkin on katsonut, että saa ihmetellä... 

Se on se, joka avaa maailman lapselle...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Keinumäen koululla toimiessa hän kohtasi 

haasteellisia lapsia. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... mie ajattelin, että mikä on tuon lapsen, se vahvin, sen kaunein ja kirkkain puoli ja 

kun mie yhtäkkiä tajusin et vaikka, mikä on ollut, niin se on rakkain sen vanhemmille... 

Jos mie en nyt saavuta lapsessa sitä sen rakkautta, kun se on syntynyt ja sen 
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äidinikävän... sitten mie olen ihmisenä vajaa ja kun mie sain sen ajatuksen... mulle 

kirkastu, se, miten mie lähestyn sitä lasta...” 

 

Kasvatustieteen professori sekä luovuuden ja lahjakkuuden tutkija Kari 

Uusikylän(2003) mukaan opettajan työ vaatii pedagogista rakkautta, sydäntä, jokaisen 

oppilaan näkemistä arvokkaana ihmisenä, jonka kehityspotentiaalin tukeminen ja 

omien lahjojen löytäminen on opettajan vastuulla (Uusikylä, K. 2003, 136). 

 

”kun mie matkustin koululle, mie aina ajattelen, että kun rakkaus täyttäisi mun 

luokan... siinä on miun ops... se alkaa siitä, että me ruvetaan ihmettelemään...” 

 

Opettaja on opettaessaan aina kasvattaja, joka voi vaikuttaa syvällisesti oppilaidensa 

koko elämään. Koko kouluaika on harjoitusta siihen, miten yksilö voi kehittää itseään 

ja miten oman itsensä toteuttaminen ja onnellinen elämä yhdessä muiden kanssa 

opitaan sovittamaan yhteen (Uusikylä, K. 2003, 136).  

 

Katariina Stenberg (2011) kuvaa kirjassaan Riittävän hyvä opettaja, opettajan tärkeintä 

tehtävää kuuluisan suomalaisen kasvatusajattelija J.A. Hollon mukaan, jolloin 

opettajien tulisi saattaa lapsi kasvamaan kohti hyvää elämää. Hän päättyy lopulta 

ajatukseen, että opettajan perimmäinen tehtävä on toimia niin että lapsi saisi koulusta 

mahdollisimman hyvät eväät matkalleen maailmassa eli oppilaasta kasvaisi oman 

elämänsä vastuullinen päähenkilö, jolla on moraali kohdallaan (Stenberg, K. 2011,11). 

 

”...me tuotetaan sitä häiriintyneisyyttä myös siellä koulussa, kun on istuttuva niin 

monta tuntia, vaikka siun sielu vetäisi, et saisit tehdä omin käsin, saisi tutkia, saisit 

kertoa opettajalle, saisit olla elämässä kiinni... saisit löytää merkityksen omalle 

elämällesi...” 

 

Outi Raehalme ja Mirja-Tytti Talib (2006) painottavat, että opettajalta edellytetään 

luovaa ajattelua, joka perustuu osin empatiaan, sekä oman ajattelun testaamiseen ja 

myös oppilaiden tulkintoja käytöksestään ja toiminnastaan. Rohkea opettaja puolustaa 

eettisiä arvovalintojaan, oppilaitaan ja ennen kaikkea ihmisarvoa (Raehalme & Talib 

2006, 75). 
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”... kun lapsi poistetaan luokasta... opettajat ajattelee et ne ilkeilee, kun ne sanoo niitä 

pahoja sanoja ... mie sanon et tiedättekö te todellisuudessa, miten tämä jää piikkinä 

lapseen... jos aikuisena on yhtään sitä myötätuntoa katsoa se juttu toisella tavalla, niin 

olkaa silloin siinä ja sanokaa ja ottakaa voima ihmisyydestänne ja sano lapselle, että 

jos haluat puhua, niin minä olen tässä, mut haluatko mennä ja sovitaan jo etukäteen 

ennakoiden, kuka vaan meistä voi mennä hetkeksi aikaa istumaan ja apua saa... ei ole 

mikään ongelma hetkeksi aikaa pysäyttää koulun pito silloin, kun näät et joku on 

tiukilla...” 

 

Seligmanin(2008) mukaan kasvatus on paljon muuta kuin virheiden korjaamista. 

Kasvatus on oppilaiden vahvuuksien ja hyveiden tunnistamista ja vahvistamista. Heitä 

on autettava löytämään sija, jossa he voivat parhaiten viljellä myönteisiä piirteitään 

(Seligman 2008, 42). 

 

Nuutisen (2012) mukaan olemme antaneet vallan kilpailulle, kapea-alaiselle 

ihmiskäsitykselle, omaa etua tavoitteleville suorituksille, toisten ilkeämieliselle 

arvioimiselle ja luokittelemiselle, materiaalisen hyvän tavoittelulle. Olemme 

unohtaneet ihmisen henkisen puolen (Nuutinen 2012). 

 

”... Miksi tehdä kilpailua asiasta, missä ei kasva ihmisenä.. Ei kilpailua, vaan uskoa, 

että molemmat voittaa ja saa... jos kokoajan sulle annetaan että voit kilpailla ja niin 

kuin olla toisen kanssa niin missä vaiheessa tulee se että sä kohtaat sen toisen 

ihmisen...” 

 

Salosen (2013) mukaan ihmisten välisen kilpailun seurauksena ilo ja voima uhkaa 

hävitä elämästämme, sillä saatamme kohdella toisiamme hyödykkeinä – välineinä 

jonkin tärkeämmän saavuttamiseksi (Salonen 2013a). 

 

4.1.1.1 Kohtaamisia – kestävän kehityksen hanke 

 

Keinumäen koululla alkoi vuonna 2007 Kohtaamisia - kestävän kehityksen hanke. 

Kohtaamisia - hanke sai alkunsa, kun Opetushallitus käynnisti oppimisympäristöjen 

kehittämiseen tarkoitetun hankerahoitushaun 2007.  Keinumäen koulu Espoosta ja 

Sorrilan koulu Valkeakoskelta hakivat rahoitusta. Molemmat koulut ovat 

kansainväliseen ENSI:n (Environment and School Initiatives) ja sen 
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suomalaiskoulujen verkostoon kuuluvia kouluja. Kohtaamisia - hanke liittyi läheisesti 

kansainvälisen ENSI - verkoston vuonna 2007 alkaneeseen Support - osahankkeeseen 

(SUPPORT — Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow). Hanke 

korosti vuorovaikutuksen ja osallisuuden merkitystä koulun kestävän kehityksen 

kasvatuksen arjessa. Keinumäen koulu toimi hankkeen koordinaattorikouluna. 

(Nuutinen 2013a, 268.)  

 

ENSI - ympäristöhankeen tavoitteena oli kestävän kehityksen kasvatuksen 

vuosikymmenen tavoitteet. Professori Mauri Åhlberg kutsui Marin ENSI - verkoston 

seminaariin Kolille 2002. ENSI - projekti kokosi ympäristökasvatustyön ääreen 

tutkijoita, hallintoviranomaisia ja opettajia. Tavoitteena oli kehittää hankkeessa 

mukana olevien koulujen kanssa yhteisölliseen tiedonrakentamiseen pohjautuva 

ympäristökasvatusverkko (Nuutinen 2005, 52). 

 

”...Supportin alanimikkeenä oli silloin osallisuus ja osallistuminen ja vielä ehkä 

kumppanuus. Se tarkoitti sitä, miten koulut lähialueelta voivat löytää luontevia 

kumppaneita ja lujittaa suhdetta, esim. ympäristökeskukseen, museoihin... Keinumäen 

koulussa me yhdistettiin tällainen valtava määrä jo valmiiksi ihmisiä, josta sitten 

lopulta tuli RCE:n pohjaverkosto...” 

 

Houtsonen & Åhlbergin (2005) mukaan Suomi on ollut mukana OECD:n CERI:n 

ENSI- (Environment and School Initiatives) ympäristöhankkeessa sen alusta alkaen 

vuodesta 1986. ENSI - hanke on yksi maailman arvostetuimmista hankkeista 

ympäristökasvatuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Ensi-

ympäristökasvatushankkeelle on ominaista tutkiva ote. Kestävää kehitystä varten 

tarvitaan ympäristö- ja luontokasvatusta, jossa korostetaan ekologista kestävyyttä. Se 

on ollut hankkeen ajan keskeinen osa Suomen OECD/ENSI 

ympäristökasvatushanketta. (Houtosnen & Åhlberg 2005,6.) 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Keinumäen koululla toimiessa Mari oli tyytyväinen 

tekemäänsä yhteistyöhön ympärillään, mutta ei osannut yhdistää ajatuksen tasolla 

opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana, vaikka toiminnan tasolla sitä tekikin (2013e).  

 

”...kun minä olin niin tyytyväisenä omassa luokassani koulussa ja vanhempien kanssa 

ja lähiyritysten kanssa toki tehnyt...” 
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Raehalmeen & Talibin (2006) mukaan hyvä opettaja pistää persoonallisuutensa likoon 

ja tiedostaa, että hänen tekemillään palveluilla on suora vaikutus yhteiskuntaan. 

Ajatuksesta opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana sisältyy ideaali opettajista 

julkisena ammattiryhmänä, joka kykenee vaikuttamaan oppilaisiin vanhempiin ja 

yhteiskuntaan yleensä. Opettaja on edelleen ”kansankynttilä”, joka toiminnallaan 

mallintaa hyväksyttävää käytöstä ja toimintaa (Raehalme & Talib 2006, 75). 

Syrjäläinen, Värri, Piattoeva ja Eronen (2006) taas peräänkuuluttavat kriittisen 

ajattelun tarjoamaa ”toivon kieltä”, jolloin opettaja on nähtävä aktiivisen vaikuttajan 

roolissa suhteessa oppilaisiin ja yhteiskuntaan. Samalla opettajan on tunnistettava niitä 

rakenteita ja sisältöjä, jotka säätävät ja rajoittavat hänen toimintaansa (Syrjäläinen ym. 

2006,42).  

 

4.1.2 Marin ominaisvahvuudet ja voimavarat 

 

Seligmanin (2008) mukaan paras menestys ja syvällisin emotionaalinen tyydytys 

seuraavat omien ominaisvahvuuksien harjoittamisesta. Ominaisvahvuuksien 

käyttämisestä seuraava hyvinvointi kumpuaa aitoudesta. (Seligman 2008, 27- 28.) 

Marin (2013) haastattelun mukaan olemme kadottaneet suhteemme luontoon ja toisiin 

ihmisiin. Siksi meiltä puuttuu myös kosketus tärkeisiin tunteisiin: kiitollisuuteen, 

rohkeuteen, myötätuntoon, luottamukseen ja arvostukseen. (2013e.) Seligman puhuu 

transkendensista, jolla tarkoitetaan tunne-elämän vahvuuksia, jotka ulottuvat itsesi 

ulkopuolelle ja itseäsi laajemmalle ja liittävät sinut johonkin suurempaan ja 

pysyvämpään: toisiin ihmisiin, tulevaisuuteen, kehitykseen, jumalallisuuteen tai 

maailmankaikkeuteen (Seligman 2008, 187). Elämän merkityksellisyys löytyy toisten 

palvelemisesta, itsensä ylittämisestä ja korkeamman päämäärän löytymisestä. Minulle 

tällainen korkeampi päämäärä näyttäytyy luonnossa. Merkityksellistä on oivaltaa 

luonnon ekosysteeminen hionous toimia ja olla vuorovaikutuksessa osiensa kanssa, 

luonnon kauneus ja lumous. Tätä ihminen ei ole pystynyt luomaan, mutta olemme 

täysin riippuvaisia siitä (Nuutinen 2012). 

 

Seligmanin (2008) mukaan on olemassa kuusi hyvettä eli ydinominaisuudet. Ne 

tunnistetaan lähes kaikissa uskonnollisissa ja filosofisissa suuntauksissa, ja yhdessä ne 

kuvaavat hyvän luonteen käsitettä. Ne ovat viisaus ja tieto, rohkeus, rakkaus ja 

inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, henkisyys ja transkendenssi. 
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Hyveellisyys tarkoittaa, että ihminen osoittaa tahdontoimin kaikkia tai useampia 

kuudesta yleishyveestä: viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuudesta, 

kohtuullisuudesta ja transkendenssista. Jokaiseen niistä on useita reittejä. (Seligman 

2008, 162 - 166.) Seuraavaksi kuvaan, mitä Seligmanin nimeämät yleishyveet 

tarkoittavat Marin elämässä ja miten Mari on näihin päätynyt. 

 

4.1.2.1 Onnellisuus 

 

Marille (2012) on selvää, että kun puhumme hyvästä elämästä, onnellisuudesta ja 

kestävän tulevaisuuden rakentamisesta, kyse on ennen kaikkea syvimmän ihmisyyden 

löytymisestä (Nuutinen 2012). Seligmanin (2008) mukaan onnellisuus ja hyvinvointi 

ovat positiivisen psykologian tavoittelemia seurauksia. Sellainen psykologia kysyy, 

kuinka lapset voivat hankkia vahvuuksia ja hyveitä, joiden harjoittaminen johtaa 

myönteisiin tuntemuksiin. Se tarkastelee myönteisiä asioita (esim. lujia perhesuhteita, 

demokratiaa, moraalista suvaitsevaisuutta),  jotka tukevat edellä mainittuja vahvuuksia 

ja hyveitä. Se johtaa meitä paremmin hyvään elämään. (Seligman 2008, 43 - 311.) 

Marin (2012) mukaan hyvä synnyttää hyvää, kiitollisuus kiitollisuutta, rohkeus 

rohkeutta. (Nuutinen 2012) Csikszentmihalyi puhuu transkendenttisista ihmiset, joiden 

toiminta osoittaa, millaisia kompleksisuudelle omistettu elämä voisi olla.  Nämä 

ihmiset ovat oppineet kokemaan spontaania iloa ja syvää tyydytystä omasta 

elämästään. Rikkaudet ja kunnia eivät tuota iloa ja syvää tyydytystä. 

(Csikszentmihalyi 2006, 268 - 277.) 

Mari (2013) korostaa onnellisuutta ja hyvinvointia arjessa ja kannustaa panostamaan 

omaan itsensä löytämiseen ja omaan hyvinvointiin. Kun oivaltaa, omaan itseensä 

kohdistuvan kunnioituksen ja arvostuksen tärkeyden, oivaltaa itsensä löytämisen 

lähteen. Sen voi oppia, kun hiljentyy itsensä ääreen ja kuuntelee itseään ja kysyy 

itseltään, miten minä voin. (Nuutinen 2013e.)  

 

”...Tästä alkaa oma matka, seikkailu oman syvimpään, joka sisältää joka hetkisiä 

kokemuksia elämästä, oivaltamista ja löytämistä. Ei itsesyytöksiä, kritiikkiä tai oman 

itsen alentamista vaan löytämisen riemua, kuka minä olen. Tästä tilasta on helppo 

löytää toiset ihmiset, ihmisyyden etsijät ja kulkea yhtä matkaa heidän kanssaan, 

tuomitsematta, armon ja myötätunnon seurana..” 
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Csikszentmihalyi (2005) mukaan onnellisuus on itse asiassa tila, johon jokaisen 

ihmisen täytyy yksityisesti valmistautua, ja jota hänen täytyy vaalia ja puolustaa. 

Ihmiset, jotka oppivat kontrolloimaan sisäistä kokemustaan, kykenevät itse 

päättämään elämänsä laadusta, ja sen lähemmäksi onnellisuutta ei kukaan voi päästä 

(Csikszentmihalyi 2005, 16). 

 

Marin haastattelun (2013) mukaan onnellisuuden ja hyvinvoinnin taustalla on läsnäolo 

muiden kanssa ja uteliaisuus maailmaa kohtaan. (Nuutinen 2013e.)   

 

”...et ollaan niin kuin ihmisenä muitten kanssa läsnä... eli semmoinen koko elämän 

näkemisen suhteellisuus...” 

 

Seligmanin (20089) mukaan aito onnellisuus saavutetaan tunnistettaessa ja vaalittaessa 

omimpia ominaisvahvuuksia ja käytettäessä niitä joka päivä työssä, rakkaudessa, 

vapaa-ajalla ja kasvatuksessa (Seligman 2008, 11). Csikszentmihalyi mukaan taas, jos 

ihminen oppii iloitsemaan jatkuvan kokemuksen virrasta ja löytämään siitä merkitystä, 

sosiaalisten kontrollien taakka putoaa hänen hartioiltaan automaattisesti 

(Csikszentmihalyi 2005, 41). 

 

Mari (2013) korostaa haastattelussa jokaisen ihmisen oman ”rakkauden” kautta 

onnellisuuden löytämisen tärkeyttä. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... kun löytää luonnon... tai jonkun tärkeän asian itselle: onko se sitten neulonta, 

onko se shakki, onko se jalkapallopeli, onko se mikä muu... kun löydetään se 

uteliaisuus maailmaa kohtaa... meidän ei tarvitse todistaa erinomaisuuttamme... et 

ollaa niin kuin ihmisenä muitten kanssa läsnä, niin kuin ei synnytetä sitä kilpailemisen 

ja itsekkään haluamisen kulttuuria...” 

 

Seligmanin (2008) mukaan onnellisuus ja hyvinvointi toimivat suurena voimavarana. 

Kun hyvinvointi seuraa vahvuuksien ja hyveiden harjoittamisesta, elämämme on 

aitouden täyttämää (Seligman 2008, 58). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan onnellisuudesta riittää jaettavaksi muillekin. Marin 

mukaan onnellisuus tapahtuu ja konkretisoituu käytännössä olemalla tukena 

kasvumatkalla muille. (Nuutinen 2013e.) Seligmanin (2008) mukaan rakkaus osoittaa, 
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että ihmiset voivat ryhtyä sitoumuksiin, jotka ylittävät vaateen ” Mitä olet tehnyt viime 

aikoina hyväkseni?” ja voivat pitää pilkkanaan teoriaa ihmisten yleismaailmallisesta 

itsekkyydestä (Seligman 2008, 224 - 225). 

 

4.1.2.2 Kiitollisuus 

 

Mari (2013) haastattelun mukaan hän on kiitollinen jokaisesta aamusta ja alkavasta 

päivästä. (Nuutinen 2013e.) Taustalla vaikuttaa: 

”...minäpä en kilpaile, vaan minä nautin elämästä sellaisena, kun se on...” 

Seligmanin (2008) mukaan kiitollisuus nostaa elämän tyytyväisyyttä, koska se 

vahvistaa myönteisiä muistoja: niiden voimakkuutta, niiden toistuvuutta ja 

ydinsisältöä (Seligman 2008, 97). 

Tärkeänä Mari (2013) pitää haastattelun mukaan toisen ihmisen kunnioittamista ja 

sama arvo toiselle, kuin itselle. Kuitenkin jokaisen pitää löytää sisin ja vahvuus itsestä, 

joka johtaa luopumiseen haluamisen kulttuurista (Nuutinen 2013e.). 

”...itsensä löytämiseen, kuinka paljon on iloisia asioita, kiitollisuuteen viittaavia 

asioita, joita meillä on tässä meissä itsessämme, että emme niin paljon tarvitsisikaan... 

mikä on se pelkotila, jos antaisi toiselle sen saman arvon ku itselle, pitäisi miettiä 

tarkemmin pelkoa, niin mitä sitten tapahtuisi... Kun ei tapahdu mitään...”  

Csikszentmihalyi (2005) mukaan lähes kaikissa tilanteissa, joita elämässä kohtaamme, 

on tarjolla kasvun mahdollisuus.  Nämä muutokset vaativat kuitenkin sen, että henkilö 

on valmis havaitsemaan odottamattomia mahdollisuuksia (Csikszentmihalyi 2005, 

297). 

”... Ihmiset elävät harhassa, ihmisen lapset oppivat pelon, jota ei ole, kun tarkemmin 

tarkastelee maailmaa. Maailmassa on pelottelijoita, mutta ne ovat oikeastaan arkoja 

ihmisiä, jotka eivät tunne vielä itseään, sisintään. Aikuisen tehtävä on suojella 

lasta...” 

Marin (2013) mielestä kiitollisuus tulee esiin omassa elämänkartassamme. 

Kiitollisuutta taustalla on tärkeää ymmärtää oman elämän haaste, oman elämän sielun 

suunnitelma ja uskoa ihmisyyteen (Nuutinen 2013e.).   
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”...  jokainen tekis oman elämän haasteiden ja vahvuuksien mukaan... mikä on 

kiitollisuus, mistä tulee iloiseksi ja kun teet niin kohtaat ja löydät, miten saat sen ilon, 

että sitten siitä syntyis oman elämän kartta, kestävyys pamahtaa siitä ihan alta aika 

yksikön... koko elämän näkemisen suhteellisuus, niin kuin sellainen, kun on ja 

kiitollisuus on lähellä ...ajatelkaa ne on niin lähellä siinä, mut tää on just se 

käyttäytymisenmuutos , mikä pitää tapahtua...” 

 

4.1.2.3 Ilo 

 

Marista kumpuaa ilo ja innostus koko olemuksesta. Ilo on kaiken taustalla ja tapa 

toimia sekä ajatella. Kaikkea, mitä tehdään, tehdään ilolla, sydämellä ja täydellä 

teholla. 

 

”... otetaan se uteliaisuus ja innostus meidän elämän käyttövoimaksi... toiselta 

oppimisen ajatus... ” 

 

Kaiken ilon ja innostuksen taustalla ja lähtökohtana Marin (2013) haastattelussa ja 

eleissä näkyy voimakas kutsumus luokanopettajan ja RCE Espoo koordinaattorin 

työhön. Lyhyesti kaiken kokoava voima on kestävä kehitys (Nuutinen 2013e.).  

 

”...viisas eettisyys ja eettinen ulottuvuus sidotaan kaikkiin näihin ulottuvuuksiin 

sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen...” 

 

Seligmanin mukaan tutkijat ovat erottaneet kolmenlaista ”työsuuntautumista” 

työpaikka, ura ja kutsumus. Kutsumus (eli elämäntehtävä) on intohimoista 

sitoutumista työhön sen itsensä vuoksi. Kutsumusihmiset näkevät työnsä edistävän 

suurempaa hyvää, jotakin heitä itseään laajempaa. Kutsumuksen on hyödynnettävä 

ominaisvahvuuksia (Seligman 2008, 202 - 207). Selvästi Marin ominaisvahvuudet 

ruokkivat iloa ja innostusta, mutta myös työ itsessään ruokkii niitä (Nuutinen 2013e.). 

On olemassa kiistattomia todisteita siitä, että työstä voi saada iloa, ja että se on jopa 

usein elämässä iloa tuottavin puoli (Csikszentmihalyi 2005, 211). Seligmanin (2008) 

mukaan onnellisuuden parhaiten tunnettu ilmentyvä työssä on syventyneisyyden 

kokemus, flow – se kuinka tunnet olosi viihtyisäksi juuri silloin kun teet työtä. Koska 

kutsumus on työn muodoista tyydyttävin, koska nautintojen tavoin työtä tehdään sen 
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itsensä vuoksi eikä työn tuottamien aineellisten hyötyjen vuoksi. (Seligman 2008, 200 

- 208). 

 

Mari on ilon ja työn kautta kasvanut myös ihmisenä. 

 

”... kyllä miun se rohkeus piti opetella, ja siten täytyy muistaa, ettei elämä mihinkään 

karkaa...” 

 

Csikszentmihalyi (2005) mukaan iloa tuottavat tapahtumat ovat sellaisia, että henkilön 

jokin odotus täyttyy tai tarve tai kaipaus tulee tyydytetyksi, mutta sen lisäksi hän 

menee pidemmälle kuin mitä hänet on ohjelmoitu tekemään ja saavuttaa jotakin 

odottamatonta, kenties jotakin mitä ei ole aikaisemmin osannut kuvitellakaan 

(Csikszentmihalyi 2005, 78). 
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4.1.2.4 Tuskan tarttumattomuus ja pelot optimismi 

 

Seligmanin (2008) mukaan myönteiset tunteet, esimerkiksi usko, toivo ja luottamus, 

eivät palvele meitä parhaiten silloin kun elämä on helppoa, vaan silloin kuin elämä on 

raskasta (Seligman 2008, 12). 

 

”... mie katson ja koen ihmisten kanssa, hetkessä, tässä ja nyt, rehellisesti ja 

avoimesti, itseen luottaen, niin mulla ei ole sellaista, niin kuin, että tuska tarttuisi 

minuun, mie olen ajatellut et mie olen kuin pelastunut sellaiselta pitkäaikaisen tuskan 

kokemukselta...” 

 

Csikszentmihalyi (2005) mukaan jos ihminen toimii tiedostamattoman itsevarmuuden 

pohjalta ja pysyy sekä avoimena ympäristölle että osana sitä, ratkaisu ilmestyy 

todennäköisesti jostakin (Csikszentmihalyi 2005, 298). 

 

”...ihmisyyteni ei ole siitä kiinni... ehkä mie olen pelkäämätön...” 

 

Sama stressaava tapahtuma voi saada yhden ihmisen tuntemaan olonsa kurjaksi, kun 

toinen terästäytyy ja kääntää tilanteen voitoksi. Tätä eroa ihmisten tavoissa reagoida 

stressaaviin tapahtumiin sanotaan ”selviytymiskyvyksi” tai ”selviytymistavaksi” 

(Csikszentmihalyi 2005, 285).  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan vastoinkäymisiä kohdatessa Mari jatkoi omaa 

elämäänsä keskittyen ja jätti taakseen menneen. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...kaikki me olemme täällä etsimässä elämäämme tarkoitusta, oman elämän 

merkitystä tiedostaen tai tiedostamatta... Joskus meidän on kuljettava matkaamme 

mutkien kautta, vaikeuksien kautta ja koettava monia asioita, mieluisia ja välillä ei 

niin mieluisia, tuskantäyteisiä ja on kirkastuttava näistä kokemuksista...” 

 

Csikszentmihalyi (2005) kertoo, että kyky suhtautua vastoinkäymisiin tekemällä niistä 

jotakin hyvää on hyvin harvinainen lahja. Niitä joilla se on, sanotaan ”selviytyjiksi” ja 

heillä sanotaan olevan ”sitkeyttä” tai ”rohkeutta”. Nimitetään heitä miten tahansa, yhtä 

mieltä ollaan siitä, että he ovat poikkeusihmisiä, jotka ovat voittaneet suuria 
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vaikeuksia ja nujertaneet vastuksia, joiden edessä useimmat miehet ja naiset olisivat 

luhistuneet. (Csikszentmihalyi 2005, 285.) 

 

Haastattelussa Mari (2013) näkee ihmisen hyökkäävyyden eräänlaisena pelkona. 

(Nuutinen 2013e.) 

 

”... jotkut sanoo sitä ihan reilusti kateudeksi... epävarmuus tulee esiin...” 

 

Seligmanin (2008) mukaan yhden ihmisen osoittama vahvuus ei heikennä 

lähiympäristöä. Itse asiassa hyveellisten toimien seuraaminen usein innostaa ja 

elähdyttää sivustakatsojaa. Katsojan rinta saattaa täyttyä kateudesta, mutta ei 

katkeruudesta. Vahvuuden osoittaminen synnyttää tekijässä yleensä aitoja myönteisiä 

tunteita: ylpeyttä, tyytyväisyyttä, iloa, täyttymystä tai sopusointua (Seligman 2008, 

167 - 168). 

 

Haastattelussa Mari (2013) toteaa, että usein ihmisten pelkojen ja tuskan taustalla on 

suorittaminen ja kilpailu. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...jos joku haluaa loukata... niin siinä on se loukkaajan oman kipeydentunteen 

syntymisen kokeminen, haavoittuvuus omana itsenään, tiedätkö, mutta jos kumpikin 

vahvistuu, mikä voisi hyvin olla maailmankaikkeuden viesti molemmille kasvamisesta 

ihmisinä, niin oikeastaan häipyy sellainen mitattavuus toisesta ihmisestä... 

yhteiskuntakin pystyy synnyttämään just tämmöisen suorittamispaineen ja kilpailun, 

toisen ihmisen loukkaamisen...” 

 

Csikszentmihalyi (2006) korostaa, että ymmärtäessämme sen, ettemme ole yksin ja 

ettei meidän tarvitse puolustaa eristäytynyttä itseämme muuta maailmankaikkeutta 

vastaan, koemme päihdyttävää helpotuksen tunnetta. Voimme toimia iloisen 

riehakkaasti, yrittäen joka solullamme saavuttaa ne tavoitteet, jotka olemme asettaneet 

itsellemme, ja kohdata mahdolliset epäonnistumiset kuitenkin levollisesti. Miksi 

omien tavoitteidemme pitäisi loppujen lopuksi olla etusijalla maailmankaikkeuden 

suunnattomassa monisyisessä mosaiikissa? Jos tavoitteemme toteutuvat, sitä parempi. 

Mutta niin kauan kuin perimmäiset tavoitteemme ovat yhtä maailmankaikkeuden 

tavoitteiden kanssa, meillä ei ole mitään menetettävää (Csikszentmihalyi 2006, 371). 
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Oleellista on Marin (2013) haastattelun mukaan oppia, kasvaa ja kehittyä, sillä kaikki 

ihmiset kokevat vastoinkäymisiä ja pettymyksiä. (Nuutinen 2013e.)  Pennsylvanian 

yliopiston psykologian professori Seligman on tehnyt tutkimuksia optimisteista ja 

pessimisteistä. Hänen mukaansa optimistit, jotka kohtaavat elämässä aivan 

samanlaisia kolhuja kuin pessimistit uskovat tappion olevan vain satunnainen takaisku 

ja sen syiden koskevan vain tätä nimenomaista tapausta. Optimistit myös uskovat, ettei 

tappio ole heidän syytään, vaan sen aiheuttivat olosuhteet, huono onni tai muut 

ihmiset. Kun he joutuvat vaikeaan tilanteeseen, he näkevät sen haasteena ja yrittävät 

entistä enemmän. (Seligman 1999, 15, 63 - 69.)  Csikszentmihalyi (2005) puolestaan 

toteaa, että kyky kestää vastuksia ja takaiskuista huolimatta on ominaisuus, jota eniten 

ihailemme muissa ihmisissä, ja syystäkin; se on ehkä tärkein seikka silloin, kun 

halutaan paitsi menestystä elämässä, myös saada siitä iloa. (Csikszentmihalyi 2005, 

47). 

 

4.1.3 Mari ja opettajan käytäntö 

 

Kriittiseen pedagogiikkaan perustuvan amerikkalainen Henry Giroux puhuu 

opettajasta transformatiivisena intellektuaalina (transformative intellectual).  Tällaisen 

opettajan toiminnassa käytäntö ja teoria kohtaavat toisensa. Hän myös tunnistaa 

työtään määrittelevät ideologiset ja käytännön ehdot. Näin opettaja tiedostaa roolinsa 

erilaisten kilpailevien poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten etujen hyväksyjänä ja 

hyödyntäjänä. (Giroux 1988, 121 - 128.) Marin haastattelun (2013) mukaan lasten 

maailma on opettanut Marille joustavuutta, hetkessä elämistä ja armollisuutta. 

Menemällä ”lapsien maailmaan” Mari sai muutettua luokan toimintakulttuuria 

luovemmaksi, kuuntelevammaksi, iloisemmaksi, osallistuvammaksi, tutkivammaksi, 

suvaitsevammaksi, keskustelevammaksi ja yhteistoiminnalliseksi. Lapsien maailman 

kautta hän on saanut myös enemmän tietoa ja jaettavuutta myös vanhempainiltaan. 

(Nuutinen 2013e.) Jyväskylän yliopiston KT Erja Kautto-Knape (2013) kertoo 

arvostavan vuorovaikutuksen koulussa syntyvän sydämen sivistyksestä, 

ihmiskäsityksestä ja ihmisarvosta sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi (Kautto-

Knape 2013, 5). 

 

”... meillä on kahdeksan aistia, viisi perusaistia sekä kehon aisti, mielen aisti ja 

vuorovaikutuksen aisti. Mitä kaikkea vuorovaikutuksissa lapset aistivatkaan, kun ovat 
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ympäristössä, missä ei luoteta, teeskennellään, luokitellaan, käytetään valtaa väärin, 

ollaan epäreiluja, epäoikeudenmukaisia...” 

 

Giroux(1988) painottaa, että opettajien pitää ottaa aktiivinen vastuu tärkeistä 

kysymyksistä (1) mitä he opettavat, (2) kuinka he opettavat ja (3) mihin suurempiin 

tavoitteisiin he tähtäävät. Heidän tulee ottaa vastuullinen rooli koulun olosuhteiden ja 

tarkoituksen muotoilemisessa (Giroux 1988, 125). 

 

4.1.3.1 Mitä opetetaan? 

 

Siirryttäessä markkinatalousperusteisesta, epäoikeudenmukaisesta talouspolitiikasta 

yhteisen hyvän politiikkaan, niin opetus ei koskaan ole puolueeton ja pyyteetön 

prosessi, eikä opettaja ole vain tiedon siirtäjä, vaan yhteiskuntaan, sen arvoihin ja 

käytäntöihin kasvattaja (Giroux 2001,30). Tieteelliseltä pohjasta Mari on käyttänyt 

parasta aineistoa.  

 

”..mie etsin maailman parhaita asioita, mistä mie saan lasten kiinnostuksen ja 

innostuksen syttymään...”   

 

Tätä parasta aineistoa haastattelun mukaan Mari (2013) yhdisti yli oppiainerajojen. 

(Nuutinen 20013e.) 

 

”Elämä on kokonaisuus, kasvattajien tulee pyrkiä antamaan kokonaiskuva elämästä, 

maailmasta, ihmisestä... Parannetun käsitekartan käytöllä lapsi luo paperille 

ymmärtämänsä kokonaisuuden, jossa hänen jo aikaisemmin omaksumillaan tiedoilla 

ja taidoilla on paikkansa ja johon rakentuu uudet merkitykset yhteisen 

tiedonrakentamisen kautta. Vanhat käsitykset korvautuvat uusilla käsiterakenteilla... 

Historia, se on äidinkieltä, uskontoa, kädentaitoja, matematiikka, luonnontieteitä, 

musiikkia… Kivikauden opiskelu lähtee mielikuvista. Se lähtee ihmiselle luontaisesta 

ihmettelystä ja uteliaisuudesta, ja mahdollisuudesta pohtia, mitä se on. Kivikauden 

opiskelu on yhteisen ymmärryksen rakentamista asiantuntijoiden, lähdekirjojen, 

videoiden, oman oppikirjan ja yhdessä pohtimisen ja kivikylän pienoismallin 

rakentamisen kautta ..kun tulee aika osoittaa oma oppiminen esseekysymyksenä, niin 

prosessi etenee seuraavasti:  keskelle paperia kirjoitetaan kivikausi, ne lähtee 

kertomaan minkä ne on oppinut yhteisen oppimisprosessin aikana, ne tekee avainsanat 
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kivikaudesta, miten se näkyy asumuksessa, kulttuurissa, rituaaleissa, ravinnossa...  sen 

jälkeen ne tietää tän et kirjoitelmissa aina on johdanto, on lopetus ja kun ne kirjoittaa 

esseen, niin ne ovat oppineet kirjoittamaan omasta oppimiskokemuksestaan.  

Käsitekartan käyttö auttaa niitä hahmottamaan omaa oppimistaan ja yhteistä 

oppimistaan. Käsitekartta piirtää niiden mielikuviin mallin maailmasta ja elämästä ja 

ne oppivat, että uudet kokemukset, tiedot ja taidot voi siirtää tähän karttaan. Ja sit 

ihmiset ihmettelee, miks ne kirjoittaa niin hyvin ylioppilastutkinnoissa...” 

 

Houtsosen (2005) mukaan viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, 

vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Oppilaiden tulee oppia käyttämään 

viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, - välittämisessä ja erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa (Houtsonen 2005, 19). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan siantuntijat käyvät vierailulla kertomassa ja 

yhteistyötä tehtiin yritysten kanssa. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... viidennellä luokalla, kun oikeasti tulee kivikaudenaika, niin mä aina kutsun niille 

parhaat asiantuntijat museointendentit kertomaan siitä ajoista ne tekee tämmöisiä 

pöydän kokoisia pienoismalleja et ne ryhmät ja tehdään siihen täysin oikea, millaisia 

on olleet ne majat, mitä eläimiä siellä on ollut, mitkä on ollut niiden työkalut silloin 

kun sai vielä tulen sytyttää...  meillä on ollut sellainen nuotiopohja, että ne sit kutsunut 

1-2 luokkalaiset kuulemaan siitä   ja sit on sytytetty se tulikin ja kun ne on 

huippuhienoja kun ne tekee ne kaikki työvälineet, jouset ...” 

 

Houtsosen (2005) mukaan koulun lähialueeseen sisältyy sekä luonnon että rakennetun 

ympäristön elementtejä. Ne tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa 

elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista. Ulkona tapahtuva oppijaa aktivoiva ja 

toiminnallinen opetus vetoaa oppilaan aisteihin, tunteisiin, kokemuksiin, elämyksiin ja 

mielikuvitukseen (Houtsonen 2005, 99.) 

 

”...miten koulut lähialueelta voivat löytää luontokohteet ja kumppaneita ja lujittaa sitä 

yhteistyötä esim. vesiyhtiöihin...” 

 

Osallistuva, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys- aihekokonaisuus haastaa opettajat ja 

oppilaat tekemään koulun toimintaperiaatteet näkyviksi ja perehtymään ympäröivään 
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yhteiskuntaan ja sen toimintaperiaatteisiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten 

koulu ja yhteiskunta toimivat ja miten niiden toimintaan pääsee osallistumaan ja 

vaikuttamaan (Loukola 2005, 26). 

 

4.1.3.2 Miten opetetaan? 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän käytti ja käyttää työssään sekä kehittää omia 

ominaisvahvuuksiaan. (Nuutinen 2013e.) Hyveiden ja vahvuuksien kehittäminen ja 

käyttäminen on hyvin pitkälle valintojen tekemistä. Vahvuuksien tai hyveiden 

kehittäminen ei ole oppimista tai koulutusta tai ehdollistamista vaan löytämistä, 

luomista ja haltuunottoa (Seligman 2008, 166).  

 

Martti Haavio esitti jo kauan sitten ajatuksen opettajasta aitona opettaja-

auktoriteettina, joka säätelee luokkaansa henkistä voimaa ja jonka toiminta perustuu 

objektiivisiin arvoihin ja moraaliseen tietoon (Raehalme & Talib 2006, 73 - 74). Kun 

opettajuutta tarkastellaan eettisyyden näkökulmasta, keskeisen asemaan nousee 

opettajan henkilökohtainen ihmiskäsitys eli hänen peruskäsityksensä ihmisestä ja 

ihmisenä olemisesta (Stenberg, K. 2011,12.) Joukon moninaisuus ei muuta sitä 

tosiasiaa, että voidaksemme kasvattaa ja tukea heitä parhaalla mahdollisella tavalla, 

meidän kasvattajien tehtävä on tutustua jokaisen oppilaan persoonaan ja kodin 

kulttuuriperintöön, oppia tuntemaan jokaisen vahvuudet ja heikkoudet, kuulemaan 

lapsen oma tarina (Benjamin, S. 2013, 119). 

 

”... mie kerran muistan, kun mie istuin siellä luokassa, mie mietin, et äiti sanoi tän, 

mitä mie annoin niille lapsille, pääomaksi niiden ihmisyydelle...  ja sit mie mietin,  et 

enhän mie sitä tiiä ja mie rupesin kysymään niiltä... 

 

Stenberg puhuu kirjassaan Aristoteleen phronesista, käytännön viisaudesta, joka on 

kykyä nähdä, mikä on ihmiselle hyväksi ja mikä pahaksi, ja sen perusteella toimia 

oikein kulloisessakin tilanteessa (Stenberg, 2011, 12 - 13). 

 

”...mitkä on esimerkiksi ilahduttavia asioita, niin pääsi sen lapsen sisälle... mistä se 

iloitsi... mie pystyin ottamaan semmoisena et nää on iloisia ...miks mie en tuo tätä 

tietoa esiin...”  
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Kautto-Knape (2013) mukaan ilo ja luottamus rohkaiset etsimään uutta ja ottamaan 

riskejä eli tunteet ovat merkittävä osa oppimista. ( Kautto-Knape 2013, 7.) 

 

Kuuluisia kasvatustieteilijä Elliot Eisner (2002) toteaa phronesiksen olevan opettajan 

autenttista läsnäoloa tilanteessa (Stenberg, 2011,14.) 

 

”...sitten nää miinusasiat, kun me esimerkiksi käytiin läpi pelkoja, kuinka mie voin 

auttaa, tai joskus, jos oli kiusaamista, mie kysyin, käsitelläänkö me sitä millä tavoin, 

esimerkiksi haluatko et mie sanon yleisesti luokassa vai haluatko et otetaan tää ystävä 

tähän ja viimeisissä tapauksissa pitääkö ottaa perhekin siihen, koska eihän ne asiat 

voi karata käsistä...  

 

Lisäksi phronesista voidaan pitää yhdysvaltalaita kasvatustieteilijää Max van Manenia 

(1991) seuraten tahdikkaana tai hienotunteisena (tactful) opettamisena. Van Manen 

mukaan hienotunteinen opettaja on sensitiivinen; hänellä on kyky tulkita toisen 

ihmisen tunteita, ajatuksia, tuntemuksia ja eleitä. Hänellä on myös kyky tulkita toisen 

ihmisen sisäistä elämää ja sen merkityksiä. Hän esimerkiksi aavistaa, mikä on 

oppilaan ujouden, välinpitämättömyyden tai röyhkeyden syvällinen viesti. (Stenberg 

2011,14.) 

 

”...mikä ilo meillä onkaan, jos on kosketettu toiseen ihmiseen, eli että tulet nähdyksi, 

kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenäsi, saat merkityksen olemassaolollesi, arvon 

ihmisyydellesi...” 

 

Kautto-Knape (2013) korostaa oppilaan yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden 

(diversiteetti) huomioimista ja osallisuuskokemuksen tärkeyttä positiivisen ilmapiirin 

tekijöinä. Tahdikas opettaja siis aistii, mitä on oikein tehdä; hänellä on moraalinen 

intuitio (Stenberg, K. 2011,14.) Toisaalta koulun tulee luoda kasvuympäristö, joka 

tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon kehittymistä ja toisaalta tasa-

arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. Tärkeää on 

kehittää oppilaiden eettisyyttä, suvaitsevaisuutta sekä kykyä eettiseen havainnointiin. 

Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuudessa korostuvat fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen kasvu. (Houtsonen, 2005, 18.) Kautto-Knapen (2013) mukaan 

oppimisympäristön sekä fyysiset, psyykkiset että sosiaaliset tekijät, kuten 

yhteisöllisyys, turvallisuus, kiireettömyys ja arvostavat ja rakastavat tunteet 
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mahdollistavat luovuuden, oppimisen ja osallistumisen. (Kautto-Knape 2013, 10.) 

Pedagogisen työn lisäksi opettajan työssä on yhteiskunnallinen painotus.  Koulu ja 

opettaja toimivat yhteiskunnallisena muutosvoimana (Giroux 1988, 125 - 127). 

 

Leena Ahon kautta Mari oppi tietämään, että luonnontieteen opiskelussa on keskeistä 

asioiden jäsentäminen sekä se, miten käsityksiä ja käsitteitä ymmärretään ja miten 

näiden käsiterakennelmien kautta hallitaan kokonaisuuksia, että se, miten tietoon 

päästään ja millaisia strategioita opiskelussa tarvitaan. (Nuutinen 2007, 21.) Marilla 

(2003) se näkyi käytännön työssä mm. kasvinkasvatuksina, valo- ja ääni-ilmiöiden 

tutkimisena, eri aistien käyttämisenä, lähiluontoon esimerkiksi metsään menemisenä ja 

oppituntien ”eläväksi” tekemisenä. Käytäntö on saanut vaikutteita myös SCIS:stä 

(Science Curriculum Improment Study). Opetus pohjautuu oppimissykli- työtapaan, 

jossa yhdistyvät Piaget´n kehityspsykologinen teoria, luonnontieteiden menetelmä ja 

rakenteellinen hierarkia sekä konstruktivistinen oppimisnäkemys. Oppilaat saavat 

ratkaistavakseen mielenkiintoisia tutkimusongelmia/-kysymyksiä, joita tutkitaan 

ikäkaudelle sopivin tieteellisin tutkimusmenetelmin käyttäen tieteellisiä 

ajatteluprosesseja ja tieteenalan käsitteitä. Opiskelun tavoitteena on tieteellinen 

lukutaito eli ymmärrys ympäristöstä, sen toiminnasta ja vuorovaikutussuhteista. 

Tieteellisen lukutaidon kautta oppilaille kehittyy valmius ottaa kriittisesti ja 

vastuullisesti kantaa luontoa käsittelevissä asioissa ja tehdä päätöksiä. (Nuutinen 2003, 

3.) Giroux (1988) mielestä opettajan pitäisi omistautua älyllisen ajattelun ja kriittisen 

voiman lisäämiseen nuorisossa (Giroux 1988, 125). 

 

SCIS- materiaalin ohelle Mari (2003) on käyttänyt opetuksessa myös muita 

oppimateriaaleja lähdemateriaaleina, kuten oppi- ja tietokirjoja, videoita, lehtiä, 

internetiä ja eri yhdistysten ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen alaan 

kuuluvia materiaaleja. Retket ovat olleet oleellinen osa opetustyötä. Retket ovat 

suuntautuneet usein lähiympäristöön, mutta myös kauemmaksi erilaisiin 

elinympäristöihin sekä moninaisiin valmiisiin tutustumiskohteisiin, museoihin ja 

tiedekeskuksiin (Nuutinen 2003,4). Koulun lähialueeseen sisältyy sekä luonnon että 

rakennetun ympäristön elementtejä. Ne tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa 

elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista. Ulkona tapahtuva oppijaa aktivoiva ja 

toiminnallinen opetus vetoaa oppilaan aisteihin, tunteisiin, kokemuksiin, elämyksiin ja 

mielikuvitukseen (Houtsonen 2005 99.)  
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”tutkiva oppiminen... se menee kaikissa aineissa, se on sitä et mie opetan ajattelun- , 

ihmettelyn ja tutkimisen taidot ekalla ja se kasvaa...” 

 

Mauri Åhlbergin Oppimisen teoriassa tutkiva oppiminen tarkoittaa nykytieteen 

ottamista tosissaan sekä sisältöjen että menetelmien osalta ja tieteellisen ajattelun 

soveltamista omaan ajatteluun ja toimintaan (Åhlberg 2013c). Tutkivassa ja 

kehittävässä oppimisessa sovellettavia näkökulmia, jotka edistävät kestävälle 

kehitykselle asetettuja oppimistavoitteita, ovat tieto ja taito, linkittyvä ajattelu, 

kriittinen reflektio, vuorovaikutus, yhteisöllisyys sekä tilan ja ajan huomioiminen 

(Rohweder, Virtanen, Tani, Kohl & Sinkko 2008, 98). Houtsonen (2005) toteaakin, 

että opetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia ja kestävään elämäntapaan 

sitoutuneita kansalaisia. Koulu tukee siten tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille (Houtsonen, 2005, 

21). 

 

Ihmettely avaa Marin (2013) haastattelun mukaan maailman lapselle. Ihmettelystä 

seuraa kysymyksiä, esim. Milloin maapallo syntyi, mitä elämä on, milloin elämä alkoi 

maapallolla ja kuka minä olen?  Ihmettelyn taustalla on luonnontieteen ihmeet ja 

arvoitukset. (Nuutinen 2013e.) 

 

”tiedekasvatus... et me tutkitaan  itse, ollaan tutkijoita, tehdään tiedettä oletuksista 

johtopäätöksiin ja tutkimusraportteihin, et on kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia 

itse tutkimalla ja oivalletaan, opitaan  ryhmissä...  se, että lapset viihtyy, koska se on 

todellista elämää ja se on innostusta, se on iloa ja se on jaettavuutta ja se on 

joustavuutta luokan sisällä toimia kohti  tavoitteita...” 

 

Csikszentmihalyin mukaan uusia oivalluksia tulee ihmisille, jotka saavat iloa 

ajatuksilla leikkimisellä niin paljon, että loppujen lopuksi siirtyvät tunnetun maailman 

rajojen yli ja löytävät itsensä tutkimasta uusia, kartoittamattomia alueita 

(Csikszentmihalyi 2005, 198). 

 

Mari (2012) kertoo, että ihmettely vie eteenpäin tajunnan virtaa. Lapset rakastavat 

luonnon ihmeiden löytämistä. ”Se on kuin taikaa!” Tärkeimmät asiat ovat edessämme 

ja ne voi aistia (Nuutinen 2012). 
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”... lapset saa todella ottaa haltuun tän maailman, ihmetellä...”  

 

Seligmanin (2008) mukaan avautumis- ja kehittymismalli olettaa, että kun ihmiset 

tuntevat myönteistä tunnetta, he siirtyvät toisenlaiseen ajattelu- ja toimintatapaan. 

Heidän ajattelunsa muuttuu luovaksi ja avarakatseiseksi ja touhunsa seikkailukkaiksi 

ja tutkiviksi. Kasvanut keinosto kehittää haasteiden hallintaa, mikä vuorostaan 

synnyttää lisää myönteistä tunnetta, ja tämä puolestaan avartaa ja kehittää ajattelua ja 

toimintaa ja niin edelleen. Jos tällainen prosessi todellakin on olemassa ja voimme 

valjastaa sen, se tarjoaa valtaisat mahdollisuudet onnellisempaan elämään (Seligman 

2008, 252). 

 

Marin (2005) mukaan metsä oli luokallemme monipuolisen toiminnan, tutkimisen, 

liikkumisen, hiljentymisen ja ilon lähde. Metsä innoitti piirtämään ja maalaamaan, 

kertomaan tarinoita ja kirjoittamaan niitä. Ympäristö- ja luonnontiedon eli science-

opetuksen toisen luokaan elämänkaari-aihekokonaisuus oli nivottu olennaiseksi osaksi 

Vihreän lipun teemaa. Omien tutkimusten kautta oppilaille selviää sekä tärkeä 

luonnontieteellinen tieto että se, miten luonnontieteellistä tietoa saadaan (Nuutinen 

2005, 55). 

 

”..sellainen mieletön tajunnanvirta, kun ne lähtee rakentamaan majoja ja ne luo niitä, 

ja sitten tiedon esittäminen ja osaamisen näyttäminen ei just tartte olla kirjoitettuna, 

ne voi esittää mulle laulun, kuunnelman, vai onko se pieni näytelmä, joka 

synnytetään... moninaisuus kasvaa sinne, kun se on ekalta laitettu se ihmisyyden 

kasvun siemen...” 

 

Myönteinen ilmapiiri innostaa ihmisiä ajattelemaan luovasti, avarasti, rakentavasti, 

yleispätevästi, uudella tavalla, vetääntymättä suoja-asemiin. Se ei poikkea polultaan 

etsimään puutteita vaan virittää yhteistoiminnan hyveitä. Todennäköisesti se sijoittuu 

aivojen eri osaan ja sen neurokemia on erilaista kuin kielteisessä ilmapiirissä 

tapahtuvan ajattelun (Seligman 2008, 55). Jyväskylän yliopiston KT Erja Kautto-

Knape (2013) korostaa opettajan toiminnassa emotionaalisuutta, jämäkkyyttä sekä 

yhdenvertaista ja oikeudenmukaista oppilaan kohtaamista positiivisen ilmapiirin 

tekijänä. ( Kautto-Knape 2013, 1.) 
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Mari (2013) haastattelussa painotti, että vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö oli 

tärkeää. Vanhempainillassa mietittiin esimerkiksi luokan ilonaiheita, pelkoja ja 

ratkaisuja. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...ruvettiinkin järjestämään vanhempainiltoja, joissa meillä olikin yhteisiä pelejä ja 

leikkejä tai luonnontieteen tutkimuksia tai matikanpulmia... paistettiin makkaraa, jos 

mentiin nuotiolle riippuen siitä mentiinkö nuotioille, tiedätkö eli tehtiin ihan erilaisia 

juttuja eli on tärkeää kasvaa yhdessä, turvallisena ja välittävänä yhteisönä... Kun 

järjestettiin juhlia, niin ne oli nyyttikestiperiaatteella. Me jaettiin...” 

 

Giroux & McLaren (2001) korostavat, että opettajien olisi yhdessä esimerkiksi 

vanhempien ja muiden merkittävien yhteisöjen kanssa vastustettava luokkahuoneiden 

kaupallistumista (Giroux & McLaren 2001, 15.) 

 

4.1.3.3 Miksi opetetaan? 

 

Transformatiivisena intellektuaalina opettajan tulee puhua ekonomista, poliittista ja 

sosiaalista vääryyttä vastaan niin koulussa kuin sen ulkopuolella (Giroux 1988, 128). 

 

”... ihmisellä on jonkunlainen omatunto semmoinen ylipäätänsä viisaus nähdä 

maapallon tasolta...” 

 

 Marin (2013) haastattelun mukaan käytännön kautta lapset kohtasivat muun 

maailman. (Nuutinen 2013e.) Giroux (1988) sanoo, että opettaja toteuttaa visiota 

paremmasta elämästä. Samaan aikaan heidän tulee sitoutua luodakseen olosuhteet, 

jotka antavat oppilaille mahdollisuuden tulla kansalaiseksi, jolla on tietämys ja 

uskallus edistää yhteisöllistä toivon ajattelua käytäntö (Giroux 1988, 128).  

 

”... et mie olen ollut niin vahvasti lasten maailmassa... mie olen tullut siis niistä 

vahvoista energioista, kun mie olen   tullut metsästä  ja luonnosta  ja sen kokemisen 

rikkaudesta...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän opettaa vaikuttamaan lähiympäristön 

käytänteisiin. Se perustuu kykyyn nähdä luonto, koko ympäristö, kaikki ihmiset, 

kaikki elolliset arvokkaina. (Nuutinen 2013e.) Ei ole olemassa lopullista määränpäätä 
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eikä lopullista viisautta – on vain hitaasti kasvava tietoisuus, joka tulee vähitellen yhä 

rikkaammaksi ja kompleksisemmaksi (Csikszentmihalyi 2006, 368).  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hänen luokalla lapset kasvoivat 1.-6. luokka-

asteella. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... Äiti sanoi, että opettaja voi omalla toiminnallaan, opetus- ja 

kasvatuskäytännöillään vaikuttaa siihen, millaiseksi luokkayhteisö kehittyy... opettaja 

on mallina välittävän, toisiaan arvostavan ja yhteisöllisyyttä korostavan 

luokkayhteisön kehittämisessä ja jossa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus ovat 

peruskivinä ihmisyyden kasvussa...” 

 

Kautto-Knapen (2013) mukaan hyvä luokkahuoneilmapiiri voi olla merkityksellisempi 

oppimiselle kuin oppilaan kyvyt tai sosioekonominen status (Kautto-Knape 2013, 4). 

Haastattelussa Mari (2013) kertoo oppilaistaan kasvaneen hienoja nuoria ihmisiä. 

(Nuutinen 2013e.) Houtsosen (2005) mukaan kasvatuksen tavoitteena tulee olla 

ympäristöä kohtaan vastuullisesti toimiva kansalainen, joka pystyy myös iloitsemaan 

moni-ilmeisestä luonnon-, kulttuuri- ja sosiaalisesta ympäristöstä (Houtsonen 2005, 

23). 

 

4.1.4 Mari ja opettajuuden kehittäminen 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän on työskennellyt opettajan työn ohella mm. 

opettajankouluttajana, oppikirjojen tekijänä ja koulutelevision ohjelmien tekijänä 

Kirsti Tulosen apuna. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... ajattelen joskus et mie olen tuonut Suomeen tiedekasvatusta ja tutkivaa oppimista 

1979...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän on tutkinut ajattelun kehittymistä ja 

käsitekarttojen käyttöä luokassa. Tutkimuksen tavoite oli väitöskirja, koska hän ei 

jatkanut enää luokan kanssa kuudennelle luokalle. (Nuutinen 2013e.) Seligmanin 

(1999) mukaan menestys vaatii itsepintaisuutta, kykyä olla antamatta periksi 

tappionkaan edessä. Uskon, että optimistinen selitysmalli on avain 

hellittämättömyyteen (Seligman 1999, 133).  
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Åhlbergin (2001) mukaan joka haluaa edistää kestävää kehitystä, hyvää ympäristöä ja 

hyvää elämää, voi ainakin tutkia ja kehittää omaa työtään ja sen edellytyksiä (Åhlberg 

2001, 200) 

 

”...mie 1-5 luokilla pystyin tutkimaan niitten ajattelun kehittämistä ja käsitekarttojen 

käyttöä... siten mie olisin halunnut jatkaa aineiston keruuta kuudennella luokalla, sillä 

se oli miun idea, et mie tekisin väitöskirjan siitä et kun se aineisto oli, mut sit mie 

siirryinkin erityisopetukseen.. mie olisin halunnut nähdä sen kaaren... mie olisin jo 

väitellyt ihminen.”  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan tilalle hän on saanut käsittämättömän laajan 

verkoston ja uuden inspiroivan työnkuvan. (Nuutinen 2013e.) 

 

Nuutinen (2005) oppi yhteisöllisen tietoverkon Knowledge Forumin (KF) käytön, 

jonka turvin saatoin kehittää opettajantyötäni yhä tutkivampaan suuntaan. KF:n kautta 

hän koki saaneensa paljon uutta tietoa ja lähdemateriaalia opetustyöhönsä. Hän koki 

myös saaneensa yhteisön, jossa hän saattoi testata ajatuksiaan opetuksen 

suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. (Nuutinen 2005, 52.) 

 

 Giroux (1988) mukaan transformatiinen intellektuaali tarvitsee kehittää keskustelua, 

jossa yhdistyy kritiikin ja mahdollisuuksien kieli. Näin kasvattajat tunnistavat, että he 

voivat saada aikaan muutoksia (Giroux 1988, 128). 

 

Tämän vuoden marraskuun alkupuolella (8.11.2013) palkittiin kymmenen 

ansioitunutta LUMA - toimijaa. LUMA - keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja 

kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian 

harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, 

tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko 

Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Yksi 

palkituista oli luokanopettaja, erityisopettaja Anna Maaria Nuutinen, joka on tehnyt 

pitkään ja suurella sydämellä innovatiivista ja merkittävää työtä lasten LUMA - 

aineiden tutkimuksellisen opetuksen sekä kestävän kehityksen opetuksen edistäjänä. 

Hän on laatinut innostavia oppikirjoja, jakanut kokemuksiaan laajasti mm. 

kouluttamalla muita opettajia, työskennellyt useissa kestävän kehityksen kasvatuksen 
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ja oppimisympäristöjen kehittämisen hankkeissa sekä ollut mukana tekemässä 

opetusohjelmia Yleisradiolle. Muutaman viime vuoden ajan hän on Espoon 

kaupungilla koordinoinut kestävää kehitystä edistävän, maailmanlaajuisen, YK:n 

yliopiston RCE - verkoston toimintaa Suomessa. Hän on myös kannustanut opettajana 

lapsia menestyksekkäästi elämyksellisiin tiedekilpailuihin. Nuutista pidetään 

esimerkillisenä lasten opettajana ja esikuvana kollegojen parissa. (LUMA Sanomat 

2013.) Professori Eric Von Hippel puhuu kirjassaan Democratizing Innovation lead 

usereista eli edelläkävijöistä, jotka näyttävät kehityksen suunnan. (von Hippel 2005.) 

Åhlberg (2013) mukaan innovoijia ei välttämättä ole kovin montaa tavallisessa 

organisaatiossa. Vaatii paljon henkistä energiaa olla innovoija. (Åhlberg 2013c, 2)  

 

 

 

Kuvio 2. Käsitekartaksi koottuna 4.1 erityis- ja luokanopettaja Mari Nuutinen 

kappaleen keskeiset käsitteet  
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4.2 UNU IAS RCE 

 

”... RCE idea syntyi YK:n Johannesburgin kestävän kehityksen maailmankokouksen 

jälkeen 2002 eli silloin, kun ehdotettiin 2005/2014 nimettäisiin kestävän kehityksen 

edistävän vuosikymmeneksi ...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan sen tavoite oli lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä 

kestävästä kehityksestä ja kestävän kehityksen kasvatuksesta ja koulutuksesta. 

(Nuutinen 2013e.) Maailmankokouksen jälkeen ymmärretään yhä vahvemmin, että 

kehitystä pitää edistää yhtä aikaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti (Åhlberg 

2005c, 6). Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen vuosikymmenen pohjalta 

hollantilainen professori ja YK:n yliopiston rehtori (1997-2007) Hans J.A. van Ginkel 

pohti ja kehitti kestävän kehityksen ja koulutuksen vuosikymmenen 

toteuttamissuunnitelmaa. Häntä pidetään uranuurtajana RCE mallin luomisessa 

kestävän kehityksenkasvatuksen ja koulutuksen vuosikymmenen pohjalta. Malli 

korostaa paikallisen yhteisön kontekstia (Glasser 2008).  

 

”... RCE on sellaisia asiantuntija –  tai osaamiskeskuksia maailmassa, joita tällä 

hetkellä on 101 (117 5.9.2013) ja Espoo on yksi niistä...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE:ssä painottuu tutkimus- ja 

kehittämispainotteisuus ja Espoossa, tämä on huomioitu vahvasti jo hakemus- ja 

suunnitteluvaiheessa. (Nuutinen 2013e.) Mauri Åhlberg (2005) on tutkinut ja 

kehittänyt kestävän kehityksen teoriaa. Sen mukaan kestävä kehitys merkitsee sitä, 

että pyritään nykyisten ja tulevien sukupolvien todellisten tarpeiden optimaaliseen 

tyydyttämiseen. Vain avoimella jatkuvalla tutkimuksella voidaan selvittää, mitkä 

kulloinkin ovat todellisia tarpeita ja mikä on niiden optimaalinen tyydyttäminen. 

(Åhlberg 2005c, 6.) 

 

”... RCE on asiantuntijaverkosto, se tarjoaa alustan kaikille toimijoille tehdä 

innovatiivisia ratkaisuja... miten me yhdessä rakennetaan se kestävä tulevaisuus... 

silloin me ollaan tekemisissä myös korkealaatuisen oppimisen kanssa eli, mikä on 

meidän yhteinen ja jaettu käsitys kestävyydestä ja sen eri osa-alueista, miten me 

yhdessä rakennetaan sitä tietoa, miten me käytetään laadukkaita työkaluja, miten me 

opitaan toinen toisiltamme, miten me ollaan kriittisiä... mut samaan aikaan avoimia 
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eli aina testataan sitä ajattelua, miten me voidaan ja mistä me voidaan oppiaa... 

maailma muuttuu ja meidän on pakko oikeastaan olla avoin näille. Että löytyy ne 

viisaat ratkaisut...”  

 

Åhlberg (2005) jatkaakin, että oppimalla korkealaatuisesti ja edistämällä viisautta 

voimme todennäköisimmin päästä kestävään kehitykseen (Åhlberg 2005c, 11). 

 

4.2.1 Sattumuksista RCE Espooseen 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan ENSI verkoston ja Kohtaamisia - hankkeen kautta 

hän osallistui konferenssiin Belgiassa Leuvenissa keväällä 2009. Täällä hän tutustui 

professori Charles Hopkinsiin ja kertoi hänelle Kohtaamisia -  Kestävän kehityksen 

hankkeesta. Myöhemmin saman vuoden kesällä Mari tapasi Charles Hopkinsin 

Lontoossa. Charles Hopkins antoi RCE - verkoston esitteen. (Nuutinen 2013e.) 

 

Marin (2013) haastettuun mukaan kanadalainen Charles Hopkins on pitkänlinjan 

kestävän kehityksen ja kestävän kasvatuksen ihminen. Hän oli sitoutunut 

opettajakoulutukseen ja on Toronton koulutoimen johtajan virasta eläkkeellä ja toimii 

UNESCO:n ja YK:n yliopistojen asiantuntijana. Hän on yksi RCE- oppimiskeskusten 

ideoijista. RCE:ssä Charles Hopkinsin toimialaa oli kestävä kehitys, joka kautta hän 

pohti, miten kestävän kehityksen kasvatus saataisiin maailmalla menemään lävitse? 

Hänen ajatusten pohjalta syntyi ajatus RCE:stä, jossa koulut toimivat edelläkävijöinä 

yhteiskunnassa. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...siellä Belgiassa, ensimmäisen kerran, minulle tuli tällainen asia johon heräsin, että 

opettaja voi olla vaikuttaja omassa luokassa ja omassa kouluyhteisössä... mutta 

opettaja voi olla vahva vaikuttaja omassa kunnassaan. Siellä peräänkuulutettiin 

tällaisia opettajia ja siitä puhuttiin, että täytyy ottaa poliittinen ulottuvuus mukaan...” 

 

Csikszentmihalyin mukaan muinaisessa kreikassa ”politiikalla” tarkoitettiin kaikkia 

ihmiselämään liittyviä asioita, jotka eivät rajoittuneet vain yksilön tai perheen 

hyvinvointiin. Tässä laajassa merkityksessä politiikka voi olla yksi iloa tuottavimmista 

ja kompleksisimmista toiminnoista, joihin yksilöllä on mahdollisuus, sillä mitä 

suuremmalle yhteiskunnalliselle areenalle siirtyy, sitä suuremmat ovat haasteet 

(Csikszentmihalyi 2005, 273).  
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Marin (2013) haastattelun mukaan hänen siskolle KT Päivi Immoselle kestävän 

kehityksen asiat ovat aina myös olleet tärkeitä. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... on ihana, kun on sisko, joka on tehnyt väitöskirjan Maurille, niin hänelle nää asiat 

oli kanssa tärkeitä ja kun tulin kotiin Belgiasta, kerroin siskolleni... nyt minä ole 

tipahtanut jostakin kestävän kehityksen asiasta, että siellä kokouksessa puhuttiin 

poliittisesta kestävän kehityksen ulottuvuudesta... opettajan pitäsi olla 

yhteiskunnallinen vaikuttaja...  mulle tuli sellainen olo, että ihmisen pitää uskaltaa 

olla vahva tällaisena aikana, kun viedään näitä suuria asioita eteenpäin...”  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan siskon kanssa jaetut asiat innostivat jatkamaan ja 

jakamaan asiaa eteenpäin. (Nuutinen 2013e.) Csikszentmihalyin (2005) mukaan perhe 

on ensimmäinen ja monin tavoin tärkeä sosiaalinen ympäristömme, elämän laatu 

riippuu suurelta osin siitä, kuinka hyvin onnistumme tekemään sukulaisten välisestä 

vuorovaikutuksesta sellaista, että se tuottaa iloa (Csikszentmihalyi 2005, 254). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Päivi Immonen oli tietoinen RCE verkostosta, sillä 

hän oli kirjoittanut siitä jo väitöskirjassaan. Yhdessä Mari ja Päivi pyysivät biologian 

ja kestävän biologian kehityksen didaktiikan professoria Mauri Åhlbergin Helsingin 

yliopistolta mukaan viemään asiaa eteenpäin yhteistyössä. (Nuutinen 2013e.) Åhlberg 

on yksin ja tutkimusryhmässään tutkinut ja pohtinut vuodesta 1988 eheyttävän 

ympäristökasvatuksen ja kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teoreettisia 

perusteita (Åhlberg 2006, 26).  Mauri Åhlberg edistää yhteisöllisen tiedon 

rakentamista ja on käyttänyt ja tutkinut Knowledge Forumia ja Facebook:a 

yhteisöllisen tiedon rakentajana. (Åhlberg, Kaasinen, Kaivola, & Houtsonen, 2001.) 

Haastattelussa Mari (2013) kuvaa, että yhteistyö ja työskentely Mauri Åhlbergin 

kanssa on ollut antoisaa ja sitä kuvaa korkea laatu. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... voidaan nähdä tärkeä korkealaatuisuus tai laatu joka on kestävyyttä...” 

 

Haastattelussa Mari (2013) kuvaa, että Mauri Åhlberg on kehittänyt korkealaatuisen 

oppimisen teoriaa sekä jatkuvan laadunparantamisen teoriaa ja kehittänyt paranneltua 

käsitekarttaa. Mauri Åhlberg on ruokkinut myös yhteistä hyvää. (Nuutinen 2013e.)  

Yhtenä olennaisena periaatteena jatkuvassa laadunparantamisessa on yhdessä 
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voittamisen periaate (win-win principle): päätöksenteossa ja muussa toiminnassa 

pyritään ottamaan mahdollisimman monen pitkän ajan edut huomioon (Åhlberg 

2001,193). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan professori Mauri Åhlberg oli myös tietoinen RCE 

ajatuksista. Yhdessä hyvän asian puolesta Mari ja Päivi Immonen Mauri Åhlbergin 

tuella kirjoittivat ja lähettivät kirjeen asiaa koskien Gloria Wengin avustuksella 

Espoon kaupungin sivistystoimen johtajalle Aulis Pitkälälle. Tällä hetkellä Aulis 

Pitkälä on Opetushallituksen pääjohtaja. Tästä lähti liikkeelle Espoon kaupungin 

matka kohti kestävämpää tulevaisuutta. (Nuutinen 2013e.)   

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoon synnyttämisen aikoihin Mari 

Nuutisen työtaakka oli iso ja työtä oli paljon luokanopettajan työn ohella. 

Csikszentmihalyi kuvaakin, että parhaat hetket tapahtuvat yleensä silloin, kun ihmisen 

sielu ja ruumis ovat venyneet äärimmilleen hänen yrittäessään omasta vapaasta 

tahdostaan suorittaa jotakin vaikeaa ja arvokasta. (Nuutinen 2013e.)   Optimaalinen 

kokemus on siis jotakin, jonka me saamme tapahtumaan. Jokaiselle on olemassa 

tuhansia haasteita, mahdollisuuksia ylittää omat rajansa (Csikszentmihalyi 2005, 18). 

 

”.. Pitkälä sanoi, että jos me päästään verkostoon, sitten mietitään sun toimenkuvaa 

erikseen... se työ sehän oli aikaa vievää eli mie toisaalta olin opettaja kokoajan 

Keinumäen koulussa, mutta samaan aikaan tein tätä... lauantait ja sunnuntait niin 

kuin meni joitakin juttuja tehdessä ...”  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan taustalla häämötti kuitenkin tieto uudesta 

toimenkuvasta. (Nuutinen 2013e.)   Csikszentmihalyin mukaan ne, jotka osaavat 

muuttaa toivottoman tilanteen uudeksi flow- toiminnoksi jota he voivat hallita, 

kykenevät tuntemaan iloa koettelemuksestaan ja ovat sen jälkeen entistä vahvempia 

(Csikszentmihalyi 2005, 290 - 291). Marin (2013) haastattelun mukaan tällä hetkellä 

hän toimii Espoon kaupungin kestävän kehityksen koordinaattorina. Lisäksi hän toimii 

Keinumäen koulun konsultoivana opettajana 5 tuntia viikossa. (Nuutinen 2013e.)    
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4.2.2 RCE Espoo 

 

RCE Espoo -verkosto sai alkunsa kesällä 2009 kun Espoon hakuprosessi YK:n 

yliopiston kestävän kehityksen verkostoon alkoi (Espoon kaupungin www-sivut 

2013).  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Mari, Päivi Immonen ja silloinen Espoon 

sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä ovat olleet mukana luomassa RCE Espoota alusta 

alkaen. Sivistystoimen johtajasta Aulis Pitkälästä tuli RCE Espoon johtaja, RCE 

Espoo johtoryhmän puheenjohtaja ja opetuspäällikkö Ilpo Salonen nimitettiin RCE 

Espoo ohjausryhmän puheenjohtajaksi. (Nuutinen 2013e.)  

 

”...sivistystoimenjohtajan arvomaailma vastasikin... kestävän kehityksen asiat ovat 

olleet hänen sydäntä lähellänsä, voiko sen painavammin sanoa, hän oli niin vahva 

arvovaikuttaja...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Pitkälällä oli rohkeutta sanoa, että Espoossa suuri 

haaste oli tietämättömyys kestävän kehityksen ja kasvatuksen vuosikymmenestä. Hän 

kehotti Maria järjestämään ensimmäisen kokouksen, joka järjestettiin 14.8.2009. 

Hänen mielestään Marin suurin tehtävä oli pitää yllä verkoston koheesiota. (Nuutinen 

2013e.) Verkosto haluaa lisätä espoolaisten tietoisuutta ja ymmärrystä kestävästä 

elämäntavasta. Kestävä kehitys halutaan osaksi arkea, kasvatusta, koulutusta ja 

työelämää. Tavoitteena on tuoda kestävä elämäntapa ja hyvinvointi kaikkeen 

toimintaan koko Espoossa. (Espoon kaupungin www-sivut.) Hautamäen (2008) 

mukaan kestävä hyvinvointi lähtee siitä positiivisesta ajatuksesta, että luovuudella ja 

innovaatiolla voidaan voittaa edessä olevat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 

haasteet (Hautamäki 2008, 148). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Aulis Pitkälä halusi Charles Hopkinsin mukaan 

seminaareihin ja asiantuntijaksi. (Nuutinen 2013e.)     Csikszentmihalyi mukaan, jos 

ajattelemme vain aineellisia seurauksia, saatamme pitää itsekkäitä poliitikkoja ovelina, 

koska he yrittävät saavuttaa rikkautta ja valtaa itselleen. Mutta, jos hyväksymme sen 

tosiasian, että optimaalinen kokemus antaa elämälle sen todellisen arvon, silloin 

meidän on päätettävä, että poliitikot, jotka pyrkivät yhteiseen hyvään, ovat itse asiassa 
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ovelampia, koska he ottavat vastaan suurempia haasteita ja ovat siksi paremmassa 

asemassa kokemaan todellista iloa (Csikszentmihalyi 2005, 274).  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoon verkoston tehtävä oli tehdä 

alkukartoitus. Alkukartoitus sisälsi kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden 

kartoituksen ja käynnissä olevien hankkeiden kokoamisen. Näiden pohjalta pyydettiin 

uusia jäseniä verkostoon, luotiin yhteinen visio, laadittiin toimintasuunnitelma, 

kartoitettiin sopivia kriteereitä, pohdittiin vastuualueita, aloitettiin hakemuksen 

valmisteluun liittyvät toimet, suunniteltiin tapaamiset, tiedottaminen yms. sekä 

hakemuksen tekemiseen liittyvät asiat.  RCE:n vaatimuksena oli, että mukana oli 

informaali, epäformaali ja formaali sektorin sekä kaikki kestävän kehityksen 

ulottuvuudet yhtä aikaa. (Nuutinen 2013e.) 

      

”...mahdollisimman optimaalisesti kaikkien ulottuvuuksien kannalta ja siinä tulee olla 

hyvä hallinnointi ja johtaminen ja sitten se on kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja 

meidän täytyy tuottaa sitä esimerkiksi raportoida joka vuosi UNU:lle...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan haasteet olivat mm. seuraavankaltaisia: Mitä 

epäkohtia huomataan kunnassa? Mitä epäkohtia kohdataan kestävän kehityksen alalla? 

Mitä epäkohtia tulee mieleen kestävää tulevaisuutta pohdittaessa? (Nuutinen 2013e.) 

      

”... haasteiden pohjalta rehellisesti ja aidosti lähdettiin rakentamaan 

toimintasuunnitelmaa, mihin meidän tulee kiinnittää huomio, ja rakennettiin yhteinen 

visio, joka on, että kestävä tulevaisuus on aktiivinen valinta ja me teemme sen 

yhdessä...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan vaikka Espoo oli menossa verkostoon, niin suuri 

haaste oli tietämättömyys kestävän kehityksen ja kasvatuksen vuosikymmenestä. 

(Nuutinen 2013e.)   

    

”... Tietämättömyys vuosikymmenestä kosketti kaikkia varhaiskasvatuksesta Aalto 

yliopistoon. Taustalla ei ollut tietoa eikä organisoitua koulutusta asiasta...” 

 

Tietämättömyyden seurauksena oli uskallettava myöntää asia Espoossa. 
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”... pitää uskaltaa sanoa rohkeasti haasteet kestävässä kehityksessä sosiaalisen, 

ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuksien suhteen, niin että todetaan, että meillä on 

polarisaatio käynnissä Espoossa...” 

 

Mari Nuutisen (2013) haastattelun mukaan haasteita polarisaation lisäksi myös 

syrjäytyminen, mihin häviää tietty ikäluokka perusopetuksen jälkeen. Lisäksi 

Espoossa on paljon muitakin kehitykseen liittyviä haasteita. Polarisaation ja muiden 

ongelmien ratkaisemiseksi tulisi olla avoin mieli. Aikaisemmin tehtyjä ratkaisuja pitää 

myös arvioida ja reflektoida avoimesti.   

 

Toimintasuunnitelman sisältö korosti, että kaikki Espoon arjen toiminta edistäisi 

kestävää kehitystä.  Käytännön tasolla tämä tarkoitti, että Espoossa arvomaailma 

yhdistyy toimintaan.  Toimintasuunnitelman tärkeänä tavoitteena oli saada kestävän 

kehityksen kasvatus koulujen toimintakulttuuriin ja arkeen. (Nuutinen 2013e.) 

      

”... meillä kaikki hallintokunnat ja koulutustasot katsoi, mitkä ovat ne haasteet ja 

niitten pohjalta rehellisesti ja aidosti lähdettiin rakentamaan sitten 

toimintasuunnitelmaa, mihin meidän tulee kiinnittää huomio ja rakennettiin yhteinen 

visio...” 

  

Kestävän kehityksen kasvatukselle ei ole olemassa universaalia mallia. Paras malli 

löytyy, kun otetaan huomioon oman alueen erityispiirteet ja kaikki kouluyhteisön 

toimijat.  Yhdessä luotu toimintatapa vie kouluyhteisön kohti kestävän kehityksen 

tavoitteita ja tulevaisuuden rakentamista (Kononen ym. 2013).  

 

Mari (2013) haastattelun mukaan toimintasuunnitelman pohja tehtiin allekirjoitettuna 

sitoumuksena, joka hyväksytettiin YK:n yliopistolla. RCE Espoon toimijaverkosto 

syntyi aikaisempien kestävän kehityksen ja kasvatuksen ja koulutuksen 

yhteistyöverkostojen pohjalta. Espoossa oli tehty työtä, jo ennen verkostoon 

liittymistä, kestävän tulevaisuuden hyväksi pienemmässä mittakaavassa. (Nuutinen 

2013e.)  Kestävä kehitys on ollut 1990-luvun puolivälistä yksi Espoon 

kaupunginvaltuuston hyväksymistä linjauksista ja arvoista (KEKE 2012, 2).  

Kestävällä kehityksellä tarkoitamme, että kehitämme kaupunkia, noudattaen kaikissa 

ratkaisuissa, kestävän kehityksen periaatteita. (Espoo-strategia 2010 - 2013). Jari 

Siirilä ja Mauri Åhlberg (2012) ovat yhteistyössä tehneet tutkimuksen UNU IAS RCE 
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Espoosta, jossa käsitekarttoja käytettiin tutkimusmetodina, jolla edistetään tiedon 

jakamista ja opettamista kestävästä kehityksestä. (Siirilä & Åhlberg 2012.) 

 

Tällä hetkellä RCE Espooseen ovat sitoutuneet jo seuraavat toimijat: Espoon 

kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Aalto 

yliopisto, Helsingin yliopistosta professori Mauri Åhlbergin tutkimusryhmä ja Espoon 

seudun ammatillinen koulutuskuntayhtymä Omnia. Lisäksi kestävän kehityksen 

edistämiseen ovat sitoutuneet yksityiset yritykset ja yhdistykset: Danske Bank, Espoon 

ympäristöyhdistys, HSY, Kauppakamari, Kuluttajavirasto, Kierrätyskeskus, Marefort, 

Metsähallitus, Motiva, LuontoPortti®, OKKA-säätiö Suomen ympäristökasvatuksen 

seura Sykse, Suomen ympäristökeskus SYKE ja SPR Nuorten turvatalo sekä 

Tiedeopetusyhdistys. Kaikki uudet tahot ovat tervetulleita mukaan. (RCE Espoo 

kestävää kaupunkia kehittämässä, 2013.)  

 

Mari (2013) haastattelun mukaan verkoston jäseninä on eri alojen ammattilaisia ja 

asiantuntijoita, jotka työskentelevät kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen 

torjumisen parissa. (Nuutinen 2013e.)  Antti Hautamäen (2010) mukaan kestävän 

innovoinnin tausta-ajatuksena on ihmiskunnan parhaiden osaajien ja uusimman tiedon 

käyttäminen ”planetaaristen ongelmien” ratkaisemiseen (Hautamäki 2010, 22). 

  

”... Kaikki toimijat ovat tekemisissä korkealaatuisen oppimisen kanssa ja tekevät 

innovatiivisia ratkaisuja...” 

 

Hautamäki (2010) luonnehtii kestävän innovoinnin tarkoittavan innovointia, jossa 

otetaan huomioon innovaatioprosessin ja siinä syntyvien innovaatioiden pitkäaikaiset 

vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön (Hautamäki 2010,22). 

 

Mari (2013) haastattelun mukaan Espoo hyväksyttiin RCE:en loka-marraskuussa 

2010.  Virallinen tieto hyväksymisestä tuli tammikuussa 2011. (Nuutinen 2013e.) 

   

”...Espoo ilmeisesti oli riittävän kokoinen ja todella koherentti ... se toimi siellä... 

tässä on sattumusten summa, että tää on mennyt näin...” 

 

Vaikka sattumuksilla olikin osuutta asioiden kehittymiseen, niin Marin pitkäaikainen 

työpanos ja antautuminen sekä keskittyminen asialle ovat olleet keskeisessä asemassa 
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RCE Espoon muotoutumisessa.  Raehalme  & Talib kertovat, että Austin (2003) on 

jaotellut onnen eri tasoihin sen mukaan, kuinka paljon yksilö itse vaikuttaa omaan 

onneensa. Sattumanvaraisin onnin tarkoittaa sitä, että ihminen vain sattuu olemaan 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja pääsee sattuman oikusta keräämään hyvän onnen 

hedelmät. Hieman suurempaa aktiivisuutta tarvitaan seuraavan tason onneen, joka 

noudattaa periaatetta ”tekevälle sattuu”. Kolmannen tason onni edellyttää pohjatietoa 

ja valmistautuneisuutta, jotta pystyy hyödyntämään sattumasta, joka voi kääntyä 

onneksi (Raehalme & Talib 2006, 70 - 71).  
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4.2.3 Verkosto toiminnassa 

 

Åhlbergin (2013) mukaan proaktiivinen oppiminen on parempaa tulevaisuutta 

aktiivisesti luovaa, innovatiivista oppimista. Samalla oppiminen suunnataan sellaisiin 

asioihin, joilla on merkitystä paremman tulevaisuuden luomisessa. (Åhlberg 2013c, 8.) 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE mallin pohjana toimii kestävä ihmisyys. Malli 

sisältää mm. Toista ihmistä arvostavaa ja kunnioittavaa, toista kuuntelevaa, yhdessä 

pohtivaa, yhdessä tietoa rakentavaa, tilaa antavaa, luovuutta virittävää, systeemistä ja 

kriittistä ajattelua korostavaa sekä seuraavanlaista arjen toimintaan liittyviä käytäntöjä 

kuten lajittelua, kierrätystä, energian ja veden viisaasti käyttöä, luonnossa liikkumista 

ja luonnosta nauttimista. Niiden pohjalta syntyy arvokas ihmisyys- luontokokemus 

sekä ymmärrys luonnon merkityksestä ihmiselle ja ihmisen merkityksestä toiselle 

ihmiselle. (Nuutinen 2013e.)  Hautamäen (2010) mukaan innovaatiotoiminta on 

yhteistyötä, jossa yritys tai muu organisaatio etsii ja tarjoaa ratkaisuja, joilla ihmiset 

kykenevät paremmin totuttamaan päämääriään (2010, 24). 

 

”... tää vois olla sellainen viisauden alku tai alusta ihmiskunnalle... miten 

käyttäytyminen muuttuu päämäärättömästä ja kasvottomuudesta kohti uutta aikaa. Nyt 

kuka vain voi johtaa ilman vastuullisuutta... eli tämmöisestä mielettömästä 

maailmasta tultaisi siihen että me voidaan jakaa, välittää, huolehtia, hoivata, tuntea 

myötätuntoa...” 

 

Csikszentmihalyi korostaa, että jos pystyisimme jatkuvasti uskomaan siihen, että 

jokainen täysin tietoisesti toteutettu tekomme johtaa parempaan tulevaisuuteen, 

voisimme pysähtyä siihen. Kompleksisuuden evoluutio olisi silloin varmaa. Mutta 

yksinään toimivan ihmisen on hyvin vaikea säilyttää eheä visio tavoitteesta, joka 

väistämättä muuttuu koko ajan ja jota ei voida ilmaista tarkasti. Juuri tästä syystä 

meidän on luotava laajempia sosiaalisia järjestelmiä, jotka tukevat tavoitettamme ja 

auttavat meitä toteuttamaan sen konkreettisina, hallittavina askelina, mikäli haluamme 

vaikuttaa kestävästi evoluution suuntaan (Csikszentmihalyi 2006, 371). Marin (2013) 

haastattelun mukaan Espoossa kestävän kehityksen vuosikymmenen mm. tunnisti 

Metropolia AMK lehtori Arto O. Salonen, Laurea AMK lehtori Päivi Immonen, 

OKKA-säätiö Erkka Laininen ja Kuluttajavirasto Taina Mäntylä. He olivat 

työskennelleet vuosikymmenen hyväksi kukin omassa työssään.  Kyseiset henkilöt 

olivat ja ovat Marille voimavara ja yhteistyössä pohdittiin ja keskusteltiin asioista, 
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mm. Oikeudenmukaisuuden ja ympäristövastuullisuuden teemoja. (Nuutinen 2013e.) 

Åhlbergin (2013) mukaan samoista asioista kiinnostuneiden eri alojen ammattilaisten 

informaaliset verkostot luovat uusia voimia tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia 

omassa organisaatiossa ja usein miten kyse on uusista tiedoista, tiedonlähteistä ja 

ymmärryksen lisäämisestä (Åhlberg 2013c, 2).  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan tärkeinä vaikuttajina olivat myös Motivan Irmeli 

Mikkonen, Sukosta Elina Rönkkö, opettajaystävä Maija Hakala, ystävä Katri 

Paajanen, Villa Elfvikin Luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen, Kaupunkisuunnittelusta 

Mervi Romppanen, Omniasta Kirsti Nopanen ja Sirkka Hulkkonen, 

Varhaiskasvatuksesta Virpi Mattila, Espoon Työväenopistosta Saana Karlsson, 

Aallosta Meri Löyttyniemi, Metsähallituksesta Elina Pilke, HSY:stä Sari Kemppainen, 

Sotetin Tuija Norlamo ja Kristiina Alppivuori, Marefortin Marju Silander ja SYKE:n 

Jari Silander sekä Teknisen toimialan, Syksen ja Kierrätyskeskuksen ihmiset. 

(Nuutinen 2013e.) Csikszentmihalyin mukaan, ihannetapauksessa tällainen ryhmä on 

niin pieni, että sen jäsenet ovat tiiviissä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa, 

ryhmän jäsenet osallistuvat toimintaan vapaaehtoisesti ja jokainen antaa oman 

panoksensa yhteiselle tavoitteelle tekemällä sitä, mitä osaa parhaiten. Tällainen ”solu” 

on todennäköisesti kompleksinen sosiaalinen yksikkö ja siinä toimiminen antaa hyvin 

paljon flow - kokemuksia (Csikszentmihalyi 2006, 363). Åhlbergin (2013) mukaan 

innovatiivinen oppiminen tarkoittaa sellaista oppimista, jossa aktiivisesti koetetaan 

yhdistellä relevantteja asioita toisiinsa, pohtia vaihtoehtoja ja kokeilla niitä 

todennäköisimmin parhaita omassa elämässään (Åhlberg 2013c, 8). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän on onnistunut saamaan ihmiset kiinnostumaan 

verkostosta onnistuneesti. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...kun mie soitan ja sanon, kuka mie olen ja sitten, että me on päästy tällaiseen YK:n 

yliopiston verkostoon, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointia ja kestävyyttä 

kestävän elämäntavan rakentamisesta ja kysyn ovatko he kiinnostuneita, kuka uskaltaa 

sanoa, ettei ole kiinnostunut ...” 

 

Seligmanin (1999) mukaan optimisti ei anna periksi. Kohdatessaan elämän tavallisia 

takaiskuja tai myös vakavampia epäonnistumisia, ei luovuteta. Kun hän joutuu 

työssään umpikujaan, hän puskee eteenpäin, varsinkin siinä ratkaisevassa kohdassa, 
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jossa myös hänen kilpailijansa on joutunut umpikujaan ja alkaa horjua (Seligman 

1999, 308).  

 

”... se on lähtenyt toimimaan sillä, että alkuvaiheessa me sitoutettiin kunnanjohtajat ja 

sillä tavalla päättäjät mukaan eli apulaiskaupunginjohtajat jokaiselta toimialalta, 

kaikki varhaiskasvatuksesta aaltoyliopistoon, kaikki tasot... tutkimus Helsingin 

yliopistosta ja kaikki yritykset ja yhteisöt jotka jo tekee tätä työtä... yhdessä on 

luotu...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan näin RCE Espoossa on valtava määrä toimijoita. 

RCE verkoston moninaisuudesta esimerkkinä toimii mm. Vanhustenpalvelu ja Espoo 

Catering. Eri toimijoiden välillä olisi tarpeen yhteinen suunnittelu. Esimerkiksi 

mukaan voitaisiin ottaa ruokiin luonnonyrtit ja marjat. (Nuutinen 2013e.) Kaikkien 

toimijoiden taustalla toimii formaalit, nonformaalit ja informaalit ajatukset, jotka 

tarkoittavat, että oppimista ja innostumista tapahtuu kaikkialla ”Kuvio 2”. 

 

 

Kuvio 3. RCE Espoo -verkosto yhdistää formaalin, informaalin ja epäformaalin 

kasvatuksen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 
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Verkosto yhdistää kasvatuksen kentät sekä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet: 

ekologisen, taloudellisen, sosiokulttuurisen ulottuvuuden (Espoon kaupungin www-

sivut 2013). Csikszentmihalyin (2005) mukaan ehkä huomattavin vaikutus, joka flow - 

teorialla voisi julkisella sektorilla, on sen tarjoama malli instituutioiden uudistamiseksi 

niin, että optimaalinen kokemus olisi niissä helpommin saatavissa. Inhimillisen 

toiminnan varsinainen mittari on kokemuksen laatu ja kompleksisuus 

(Csikszentmihalyi 2005, 275). Marin (2013) haastattelun mukaan RCE verkoston 

kautta tulee esiin tietotaito hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Verkoston 

mukana seuraavat kaupungin suuret asiat esimerkiksi kunnan energiaratkaisut tai 

energiatehokkuus. (Nuutinen 2013e.) 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoo RCE Espoon toiminnan vahvuutena on 

laaja-alaisuus. Laaja-alaisuus näkyy Espoossa eri tahojen mukanaolona. (Nuutinen 

2013e.) 

 

”... Suomen Unescon toimikunnan puheenjohtaja tähtitieteen professori Tapio 

Markkanen tuli mukaan... hän on ollut laajasti mukana Suomen vuosikymmenen 

lanseerauksessa, laatinut kirjoja tästä... Tapio Markkanen puhui havahtumisesta, 

heräämisestä näkemään ympärillä olevia asioita, pidin kovasti hänen ajatuksistaan... 

sitten opetusneuvos Irmeli Halinen opetushallituksesta ja Sitra-asiantuntija Timo 

Hämäläinen, joka tutkii hyvinvointia, on taloustieteilijä, mut on lähtenyt etsimään, 

missä on oikeesti ne tärkeimmät asiat... se et meille on tullut tällainen 

asiantuntijaneuvosto katsomaan ulkopuolelta, mihin Espoo on menossa...” 

 

Hallitsemisen painopiste on siirtynyt ammatilliseen osaamiseen, pois oman elämän 

ekologisista perustekijöistä. Erikoistunut yhteiskuntajärjestelmämme tuottaa suuret 

määrät erikoistietoa, joka voisi modernilla tavalla syventää luontosuhdettamme, mutta 

jota erikoistuneet ihmiset eivät kuitenkaan osaa tai halua käyttää (Willamo, R. 2004, 

42). Espoossa vertikaaliajattelun ohella on otettu huomioon yli sektorirajojen menevä 

horisontaalinen ajattelu, jotta kestävän kehityksen eri ulottuvuudet tulevat 

samanaikaisesti suunniteltua ja ymmärrettyä myös tulevaisuuden tarpeet ja tavoitteet 

huomioiden. (Kohl & Virtanen 2008, 33).  RCE Espoolle on kehittynyt ajan myötä 

toimiva asiantuntijaryhmä.  
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”... mie arvostan kovasti kaikkien yhteistyötä, mitä me tehdään... me kuljetetaan 

tietoa... se on varmasti se yksi asia, että ihmisten pitää olla rohkeita kuljettamaan sitä 

tietoa...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoo järjestää seminaareja kaksi kertaa 

vuodessa. Seminaareihin osallistuu Marin mukaan joskus myös mm. 

Ympäristöministeriön sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön väki. (Nuutinen 2103e.) 

 

”... me voidaan vaikuttaa... viimeksi oli hyvinvointia lisäävien tuotteiden ja yritysten 

tuotteiden ja palveluiden aikaansaamista Espooseen...  Meillähän on ihan valtavat 

mahdollisuudet saada aikaan hyviä ratkaisuja... innovaatioita…”  

 

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät RCE Espoo -seminaarit ovat yhteisöllisen 

tiedonjakamisen ja yhteisen tiedonrakentamisen foorumeja, millä verkosto saa 

toimintansa tueksi uusinta tutkimustietoja kansallisilta ja kansainvälisiltä 

hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen ja 

huippuasiantuntijoilta (Ahvenharju, Bröckl, Oja & Raivio 2012, 17). 

 

Hyvän yhteistyön pohjana Espoossa on Marin (2013) haastattelun mukaan jakamiseen 

perustuva yhteinen tiedonkäsitys. (Nuutinen 2013e.) Mauri Åhlberg muistuttaa, että 

vain mahdollisimman todenmukaisten käsitysten varaan voidaan rakentaa hyvää ja 

kestävää tulevaisuutta (Åhlberg 2013c).  Marin (2013) haastattelun mukaan sen kautta 

tapahtuu paljon tiedonvaihtoa. Jaetulla tiedonkäsityksellä on mahdollista tuottaa 

yhteistä hyvää. Sen tärkeimpänä asiana on yhdessä kasvaminen ja kehittyminen. Jaettu 

tiedonkäsitys on käytössä RCE Espoossa. Tästä seuraa hyvällä hengellä yhteinen 

tiedonrakentaminen. Yhteisen tiedonrakentamisen taustalla ja tuloksena ovat viisaat 

ajatukset. (Nuutinen 2013e.) Hautamäen (2010) mukaan arvoverkostojen menestys ei 

perustu kilpailuun, vaan yhteistyöhön ja jakamiseen (Hautamäki 2010, 24). 

 

”...annetaan ajatus, jaetaan se ajatus ja ollaan kuitenkin valmiina ilman sitä, että 

tarvii olla puolustuskannalla oman ajatuksen kanssa... annetaan sen liittyä niiden 

muiden ihmisten ajatuksiin... etsitään yhdessä sitä jaettua yhteistä tiedonkäsitystä... 

yhteinen tiedonrakentaminen...” 
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Keskustelut ja yhteinen tiedon rakentaminen ovat antoisaa ja hyödyllistä kaikille 

osapuolille (Houtsonen, 2004, 191). Von Hippelin avoin innovaation mukaan 

innovaattorit toimivat yhdessä ja jokainen luopuu oikeuksistaan omiin luomuksiinsa. 

Tällöin kaikki tuotteet ovat yhteistä hyvää, jota kuka tahansa voi käyttää.  (von Hippel 

2005, 121 - 126.) 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Mauri Åhlbergia ja Maria yhdistää hyvä yhteistyö 

ja jaettu tiedonkäsitys. Marin ajattelun vaikuttajana on ollut Mauri Åhlbergin viisas 

eettisyys kestävän kehityksen pohdinnoissa ja ajatuksissa, jotka pohjautuvat 

sosiaalisen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... Mauri on ruokkinut tai koko Helsingin kehittämis- ja tutkimusryhmä 

kokonaisuudessaan on ruokkinut tätä hyvää henkeä, mitä UNU RCE vaatiikin, että tää 

on kehittämis- ja tutkimusprojekti...” 

 

Espoon kaupungille ENO - verkkokoulun myöntämä Green Cities - verkoston 

jäsenyys osaltaan vahvistaa RCE - verkoston tavoitteita toimia kestävän kehityksen 

puolesta (Espoon kaupungin www-sivut). ENO – Enviroment On line on verkkokoulu 

ympäristötietoisuuteen, jossa oppilaat eri puolella maailmaa tuottavat tietoa omasta 

ympäristöstään ja jakavat sen omassa lähiympäristössään ja verkossa. ENO - ohjelman 

päätavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja kestävän elämäntavan 

kannustaminen. Oppilaskeskeiset työtavat ja yhteisöllinen oppiminen korostuvat 

ENO:ssa.  Liikkeelle lähdetään oppilasta, hänen ympäristöstään ja toiminnastaan. 

Verkkokoulu tuo kaikki osallistujat oppijoiksi. (Vanhanen, M. 2004, 153 - 159.) 

 

4.2.4 Esimerkillinen Espoo 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Espoossa on tehty ja tehdään olemassa olevasta 

kaupungista kestävä kaupunki.  (Nuutinen 2013e.) 

 

”...YK:lla on ollut kestävän kehityksen kaupunki-ajatus, mut se on se idea, että 

tehdään ne uudet perustettavat kaupungit kestäväksi... meidän idea on, että tehdään jo 

olemassa oleva kaupunki Espoo kestäväksi...” 
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Marin (2013) haastattelun mukaan RCE:n ajattelusta Espoo toimii hyvänä 

esimerkkinä.  (Nuutinen 2013e.) 

 

”... miusta tuntuu UNU IAS RCE:ssä nekään eivät oivaltaneet tätä, että verkostolla 

pitää olla kasvot, ääni ja sydän sekä vahva johtajuus...”  

 

Verkoston onnistumisen edellytyksinä on erityisesti nähty johtajuus, yhteistyö kaikilla 

koulutuksen tasoilla, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä koulutus, jossa 

varmistetaan, että kaikki kuntalaiset saavat taidot toimia kestävän tulevaisuuden 

puolesta (Ahvenharju, Bröckl, Oja & Raivio 2012, 18). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän on kertonut RCE Espoon toiminnasta RCE 

Global konferenssissa ja Wienin työkokouksessa 1.-3.5.2012 (ENSI CODES) hän 

järjesti työpajan asiasta. (Nuutinen 2013e.) 

 

”.. yhtäkkiä ne sanoo, että Suomihan on valtavan pitkällä, mehän ollaan siellä heidän 

mielestään edelläkävijöitä, koska me tehdään tätä yhdessä koko kaupungin voimin yhä 

enenevässä määrin...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Espoon kaupunki on sitoutunut kestävän 

kehityksen levittämiseen. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... yhteisiä tapahtumia puunistutuspäivää johon jokaiset koulut on kutsuttu... Espoo 

vaikuttaa... haastoi kaikki muut Suomen kunnat, että ne huomaa, ettei me olla 

pelkästään Espoona vaan liitytään suurempaan juttuun...” 

 

ENO Tree Planting Day -puunistutuspäivä on maailman suurin, kaksi kertaa vuodessa 

järjestettävä koulutapahtuma, johon osallistuu tuhansia kouluja noin 150 maassa. 

Tavoitteena on istuttaa sata miljoonaa puuta maailmaan vuoteen 2017 mennessä 

(Espoo 2013 www-sivut). 

 

RCE Espoo on esillä Suomen "esimerkillisenä kestävän kehityksen KEKE 

esimerkkinä" Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Ympäristöministeriön (YM) 

raportissa, joka koski kansallisten kestävän kehityksen koulutuksen strategioiden 

toimeenpanoa. OKM:n sekä YM:n toimeksiannosta Gaia Consulting Oy toteutti kesän 



   
  
 69 
  

 
 

ja syksyn 2012 aikana ulkoisen arvioinnin kansallisten strategioiden toimeenpanosta ja 

tulevaisuuden kehittämistarpeista. Tavoitteena oli saada tilannearvio siitä, missä 

mennään ennen YK:n Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja 

koulutuksen vuosikymmenen (2005 - 2014) päättymistä (Nuutinen sähköposti 

15.2.2013).  

 

RCE Espoon viesti on: Kestävä tulevaisuus on aktiivinen valinta ja me teemme sen 

yhdessä! 

 

”... me ollaan vahvoja, meillä on visio, meillä on strategia... lähteä yhdessä 

toimimaan arjessa, auttaa toinen toisiamme ja levittää hyviä käytänteitä muille ja 

oppia samalla toinen toisiltamme...”  

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoo on Suomelle ”tapaustutkimus”. 

Toiminnan kautta RCE Espoo on lähtenyt myös laajenemaan muualle Suomeen. 

(Nuutinen 2013e.) 

 

”... Tavoitteena RCE Suomi ...” 

 

Arto O. Salosen mukaan kestävyyden vaatimus koskee koko suomalaista yhteiskuntaa 

ja kaikkia sen toimijoita (Salonen 2013b, 2). 

 

4.2.5 Koulu ja RCE 

 

Houtsosen (2004) mukaan kouluopetuksella on tärkeä merkitys kestävän kehityksen 

edistämisessä ja kansalaisten kasvattamisessa kestävään elämäntapaan ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen (Houtsonen 2004, 192). 

 

”... silloin kun meillä on hyvä toimintasuunnitelma, mikä on YK:n yliopiston 

keskuksessa hyväksytty, siinä me laitettiin, että, ensimmäinen tavoite on, kestävän 

kehityksen kasvatus saadaan koulujen toimintakulttuuriin ja arkeen ja silloin se on 

ops:n kautta ja meillä on koko kunta tietyllä tavalla ollut tietoinen...”  

 

Koulun arvoperusta luo pohjan toimintakulttuurille, opetukselle ja oppimiselle. 

Kasvattajien on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää, miten kestävän kehityksen kasvatus 
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saadaan näkyviin koulun arjessa. Monta kertaa se voi olla pysähtymistä arjen pienten 

asioiden äärelle kuten oppilaiden havaintoihin ympäristöstä (Kononen ym. 2013). 

 

Anna Uiton (2009) mukaan Kouluyhteisön kokonaisvaltainen sitoutuminen kestävän 

kehityksen toimiin antaa oppilaalle mallin ja taitoja toimia kestävällä tavalla – 

parhaassa tapauksessa myös omassa elämässä (Uitto 2009, 44). Marin (2013) mukaan 

kestävän elämäntavan valmiuksien, tietojen ja taitojen opettaminen, ja ennen kaikkea 

niiden sisäistäminen, edellyttää, että koulun arvopohja ja toimintakulttuuri 

mahdollistavat kestävien valintojen teon. Koulu toimii vuorovaikutuksessa 

yhteiskunnan kanssa ja siksi kestävän elämäntavan omaksuminen toteutuu parhaiten 

yhteistyössä kaikkien ihmisen eri elämänpiireihin liittyvien tahojen kanssa. Kestävä 

tulevaisuus vaatii kansalaisiltaan kykyä, näkemystä ja rohkeutta uudistaa kriittisesti 

toimintatapoja, yhteiskunnassa, työelämässä ja oppilaitoksissa. (Nuutinen 2013a, 268.) 

Monet asiat koulun arjessa toteuttavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista, 

kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä (Kononen ym. 2013).  Uiton mukaan tähän 

mennessä kouluissa kestävää kehitystä ovat edistäneet muun muassa kansainvälinen 

Vihreä lippu -projekti ja oppilaitoksille ympäristösertifikaatin myöntävä OKKA- 

säätiö (Uitto 2009, 44). Uusikylän mukaan hyvä koulu on luotettava joka ikisenä 

päivänä. Se on arvokas tehtävä. Sivistynyt kansakunta huolehtii sekä päänsä että 

sydämensä hyvinvoinnista (Uusikylä, K. 2003, 137). 

 

4.2.5.1 Kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus Espoossa 

 

Kasvatus, nykyään erityisesti kestävää kehitystä edistävä kasvatus, on olennaisen 

tärkeää ihmisen kehittymisessä (Åhlberg 2006, 29). 

 

”... tavoitteena on lisätä tietosuutta ja ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja tavoista 

toimia kestävästi... kaikkien kansalaisten joukossa eli se on se public awareness... 

sitten vielä uudelleen suunnata se kasvatus ja koulutus siihen suuntaan, että kaikilla 

kuntalaisilla Espoossa on tiedot, taidot, arvot ja asenteet sekä valmius toimia 

kestävämmän tulevaisuuden puolesta...” 

  

Tani korostaa kontekstuaalisuutta ja keskeistä siinä on hänen mukaansa opittujen 

tietojen ja taitojen soveltaminen arkisiin tekoihin sekä opitun sitominen 

henkilökohtaisiin kokemuksiin. (Tani, S.2008,61.) 
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”... koulutus täytyy todentua kaikilla koulutuksen tasoilla kaikilla aloilla, niin ettei 

kukaan kunnan toimihenkilöistä tai vanhemmistakaan jää ulkopuolelle...   se tulee 

monenmuotoisen valistuksen, koulutuksen ja kasvatuksen sekä työväenopistojen 

aikuiskoulutuksen kautta...” 

 

Kestävä kehitys on tulevaisuuslähtöistä, ennakoivaa ja innovatiivista ajattelua ja niin 

tulisi olla myös sitä edistävä koulutuksen. Koulutuksen pitäisi pyrkiä vastaamaan 

kestävän kehityksen haasteisiin uusia ratkaisuja etsien ja niiden käyttöönottoa 

edistäen, ei jarruttaen. Kestävän kehityksen opettaminen antaa mahdollisuuksia 

kokeiluihin, joista voi koitua valttikortteja uusien ammattilaisten käyttöön (Kohl & 

Virtanen 2008, 32) 

 

4.2.5.2 Opettajat ja kasvattajat RCE:ssä 

 

Kestävän kehityksen kasvattajilta vaaditaan rohkeutta avata omat silmänsä ja auttaa 

muita näkemään yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamisen välttämättömyys. Kun 

koulun toimintakulttuuri perustuu hyvään, jokaista yksilöä arvostavaan 

vuorovaikutukseen, yhteisöllisyyteen, keskinäiseen auttamiseen, ja arjen kestäviin 

viisaisiin tekoihin, koulun ilmapiiri on suotuisa kestävän elämän arvojen, asenteiden, 

tietojen ja taitojen omaksumiselle (Kononen ym. 2013). Marin (2013) haastattelun 

mukaan tietoiset varhaiskasvattajat, lastentarhanopettajat, luokanopettajat, 

erityisopettajat, aineenopettajat, lehtorit, yliopettajat, professorit, koulujen johtajat, 

rehtorit ja muut oheiskasvattajat ovat Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoon 

henkinen kivijalka. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... toiminnan kivijalka on ne kasvattajat, jotka ovat oivaltaneet, mitä on kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen...” 

 

Aineslahden (2009) mukaan opettajan ammatilliseen kasvuun vaikuttavat ennen 

kaikkea opettajan oma halu ja motivaatio. Opettaja tekee työtään koko persoonallaan, 

hänestä ei voi erottaa henkilökohtaista minää ja työminää. Siksi opettajan 

ammatillinen kasvu on kokonaisvaltainen, koko elämän jatkuva prosessi. (Aineslahti 

2009,91.)  
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Jokainen opettaja voi omassa opetuksessaan käsitellä kestävän kehityksen aiheita ja 

jokainen koulun aikuinen voi olla opastaja. Kestävän kehityksen kasvatuksessa ovat 

tärkeitä taitoja havaintojen tekeminen, luova, systeeminen ja kriittinen ajattelu, 

osallistuminen, vaikuttaminen ja demokraattinen päätöksenteko. Näiden taitojen 

sisäistäminen edellyttää, että niitä saa harjoitella omassa kouluyhteisössä, 

lähiympäristössä ja yhteiskunnassa (Kononen ym. 2013). Marin (2013) haastattelun 

mukaan tietoisten opettajien toiminnan pohjana toimii kestävä ihmisyys. Nämä 

ihmiset ovat luomassa käyttäytymisenmuutosta sekä välittävät tietoa, taitoa, valmiutta 

arvoja ja asenteita toimia kestävän tulevaisuuden puolesta. (Nuutinen 2013e.) Åhlberg 

(2005) korostaa, jos mahdollisimman moni opettaja ja opettajaksi opiskeleva tutkii ja 

kehittää omaa työtään yhteistyössä yliopiston kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen tutkijoiden kanssa, niin sitä todennäköisemmin kestävää kehitystä 

edistävät ajattelu- ja toimintamallit kehittyvät sekä Suomen kansan että yhteiskunnan 

parhaaksi ja sellaisiksi, että niiden avulla ihmiskunnan todelliset tarpeet saadaan 

optimaalisesti tyydytettyä. Siinä tapauksessa odotettavissa on entistäkin mielekkäämpi 

ja monilla muilla tavoin parempaa elämää (opetusta, opiskelua, oppimista, ajattelua ja 

toimintaa) sekä kouluissa, että niitä ylläpitävissä yhteisöissä ja laajemminkin 

yhteiskunnassa (Åhlberg, M. 2005a, 173). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE malli huomioi opettajan yhteiskunnallisena 

vaikuttajana. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...että koulut ovat yksi saareke viemään kestävän kehityksen ajatusta 

varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja he voivat tehdä ja sitoa mukaan yritykset ja 

yhteisöt, jotka jo tekee sitä työtä muutenkin, plus sitten koko kaupungin hallinnon, 

kaikki mikä liittyy kirjastoon, sosiaalitoimeen, liikunta- ja kulttuuripuoleen, tekniseen - 

ja ympäristötoimeen... kaikkiin, joka tekee sitä yhteistä työtä...”.  

 

Kun koulu laajentaa oppimisympäristöä paikallisyhteisöön, oppilaat tutustuvat 

opiskelun yhteydessä omaan ympäristöönsä ja hahmottavat paikkansa sen jäseninä. 

Kun tuntee oman ympäristönsä toiminnan ja osaa olla siinä mukana, on helpompi 

ymmärtää itsensä ja vaikutusmahdollisuutensa myös maailmankylän kansalaisena 

(Loukola, M-L 2005, 28). 
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Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoossa kestävän kehityksen kasvatusta on 

tehty näkyväksi mm. tiedotuksen, verkkosivujen, Länsiväylän, rehtori-infojen, 

erilaisten koulutusten ja Kestävän kasvatuksen opetussuunnitelman tukimateriaalin 

kautta. Luokanopettajat saivat myös tietoa RCE Espoon toiminnasta yhteisten 

tapahtumien kautta. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... meillä Espoossa koulutetaan työssä olevat opettajat Ympäristökeskuksen 

ekotukikoulutuksen avulla... opetussuunnitelman kautta ne tulee käytäntöön, mutta 

myös kuinka koulujen henkilökunta sitoutuu toimintakulttuuriin... järjestetään 

koulutusta myös meidän partnereiden kanssa eli WWF:n, SYKSE:n, 

Kierrätyskeskuksen, Metsähallituksen / Nuuksion, Syklin ja Villa Elfikin kanssa. 

Koulutuksista tiedotetaan koko ajan...” 

 

Kestävän kehitystä edistävässä koulutuksessa tulisi opiskelijoille antaa perustietoa 

monilta erilaisilta aloilta. Olennaista olisi saada mukaan kestävän kehityksen kaikki 

ulottuvuudet ja näiden kautta päästä ongelma- ja ilmiökeskeiseen yhteiskunnallisten ja 

ympäristöongelmien syiden ja seurausten pohdintaan. Tieto on kontekstisidonnaista ja 

näin ollen erilaisten implisiittisten näkemysten, kokemusten ja arvojen merkitys 

tietojen ja tieteiden taustalla on tunnustettava. Pelkkä tieto kestävästä kehityksestä ei 

kuitenkaan kanna, vaan tarvitaan kestävälle pohjalle rakennettua, kokonaisvaltaista ja 

horisontaalista yleissivistystä. Pelkkä tietoasiantuntijuus ei riitä, jollei ole 

taitoasiantuntijuuskin kohdallaan. (Kohl & Virtanen 2008, 33.) 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan toiminnan suunnittelun taustalla on 

opetussuunnitelmaryhmä (mm. Perusopetus ja lukiokoulutus) ja kestävien 

käytänteiden luominen toimille arjessa. Ryhmässä Mari toimii vetäjänä yhdessä 

eläkkeellä olevan yläasteen opettajan ja biologian- ja maantiedon liiton entisen 

puheenjohtajan Mervi Skytän kanssa. Ryhmällä on vetovastuu kestävän kehityksen 

opetussuunnitelman tukimateriaalin teosta koulujen esikoulusta lukioon. (Nuutinen 

2013e.) 

 

”... me otettiin se vetovastuu tukimateriaalin tekemisestä... meillä on koulujen 

esikoulusta lukioon asti sellainen opettajien ryhmä... se ops valmistuu nyt joulukuussa 

(2012) ja se on oikeastaan ops:n tukimateriaali, koska meillä on voimassaoleva 

opetussuunnitelma toistaiseksi... me tehtäis kouluille helposti haltuunotettava 
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tukimateriaali, jota ei voi sivuttaa, kun haluttiin RCE verkostoon, niin siihen 

sitoudutaan...”  

 

Kestävän kehityksen kasvatuksen tukimateriaalin tarkoitus on auttaa kouluja 

hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisessä ja kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa. Kestävän kehityksen kasvatus on polku, joka kulkee 

varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen (Kononen ym. 20013). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan opetussuunnitelmamateriaalista informoidaan 

ekotukihenkilökoulutuksissa ja se lisätään opettajien yhteiselle Fronter- sivustolle, niin 

että sitä voi päivittää.  Marin mukaa sitä kuvaa helppous ja sitoutuminen. (Nuutinen 

2013e.) 

 

”... meillä on jokaisessa koulussa vähintään yksi ekotukihenkilö, hän valikoi toisen 

opettajan tai toisen aikuishenkilön koulusta sekä lisäksi muita kestävän kehityksen 

toiminnalle tärkeitä henkilöitä, kuten ruokailusta, siivouksesta, energiasta ja 

jäteasioista vastaavat henkilöt ja he muodostavat tiimin ja koulun rehtorin pitää olla 

tietoinen ja antaa tukensa näille henkilöille... tiimi toimii ja resurssit ovat riittävät, 

näin tiimi ottaa haltuunsa vetovastuun siitä, miten jokaisella koululla asiaa 

kuljetetaan arjessa, miten sitoutetaan oppilaat ja opiskelijat, muut opettajat, 

vanhemmat ja alueen muut tärkeät toimijat... oppilaat ovat arvokkaita tiimin 

jäseniä...”  

 

Eheyttävän ympäristökasvatuksen teoriassa haluan tässä korostaa yksilöllisellä tasolla 

sitä, että kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa ihminen on otettava huomioon 

kokonaisena persoonana, ajattelevana, tuntevana ja toimivana. Ryhmätasolla 

eheyttäminen merkitsee sitä, että kaikista koetetaan pitää huolta, kaikkien hyvän 

kehityksen mahdollisuuksia koetetaan tukea. Yhteisö jossa on erilaisia pitkälle 

kehittyneitä yksilöitä, pystyy enempään kuin yhteisö, jossa yksilöllistä kehitystä on 

estetty. Erilaiset pitkälle kehittyneet yksilöt kompensoivat vahvuuksillaan toistensa 

puutteita. (Åhlberg 2005b, 7).  

 

”... jos ajatellaan kestävää kehitystä edistävää kasvatusta ja koulutusta, kun koulussa 

mietitään lukuvuosisuunnitelmaa, niin siihen kirjoitetaan arvopohja, niin kuin Espoon 

arvo on kestävä kehitys ja kaupunki on sitoutunut tän arvon todentamiseen,  ja nyt 
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jokainen koulu miettii, minkä asian he ottavat koulussa painopistealueeksi ja miten he 

aikovat tehdä sen heidän ottaman asian, että se toteutuu...  sehän menee koulujen 

johtokunnille, se menne vanhemmille myös sitä kautta...  tää tiimi laatii vuosikellon 

sen perusteella mitä opettajakunta on päättänyt...” 

 

Mauri Åhlbergin (2010) mukaan kestävän kehityksen kasvatus sisältää mm. jatkuvaa 

oman teorian kehittämistä ja testaamista sekä teoreettisesti että käytännössä. 

Oppimista ja evaluaatiota edistävien välineiden kehittämistä ja uusien 

oppimisympäristöjen kehittämistä ja tutkimista (Åhlberg 2010a, 4). 

 

 ”... tiimit tekevät siitä sen alkukartoituksen, he tekevät sen toimintasuunnitelman ja 

ovat mukana ohjeistamassa, että se on kaikissa luokissa, kaikissa koulun käytänteissä, 

toimintakulttuurissa ja sitten tehdään loppukartoitus siitä samalla muotoutuu kouluille 

oma ohjelma ja tää on yks sellainen arvoperustan luominen kouluille johon jossa 

luokanopettaja on mukana...” 

 

Åhlbergin (2005) mukaan kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan sekä viisaita, 

yhteistyökykyisiä, innovoivia, tutkivia ja kehittäviä yksilöitä että tällaisia yksilöitä 

arvostavien organisaatioiden resursseja, tukea ja voimaa (Åhlberg 2005b, 11). 

 

”.. tukimateriaali tulee... opettaja vaikka klikkaa biodiversiteettiä ja silloin esim. 

aukeaa luontoportin sivut... jos klikkaa vesiteemaa, niin sieltä tulee meidän 

partnereiden vesiasiaa koskevaa materiaalia, koska se on myös tärkeää, että opettaja 

tietää , että oppikirja on vain yksi lähde... opettaja voi  pyytää kouluun esimerkiksi 

Kuluttajaviraston asiantuntijan ja luoda yhteisen oppimistilanteen...” 

 

Kestävän kehityksen mukainen toiminta ja ajattelu eivät merkitse ainoastaan 

ympäristövastuullista toimintaa, vaan kyse on ennen kaikkea siitä, että nykyiset 

toimintatavat otetaan kriittisen tarkastelun kohteeksi ja tarkastellaan toimintatapojen 

vaikutuksia niin ekologisten, taloudellisten kuin sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 

osalta. Tulevaisuuden osaajilla tulee olla kykyä oivaltavaa, soveltavaan ja uutta 

luovaan kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun ja toimintaa yrityksissä ja 

ylipäätänsä työelämässä (Kohl & Virtanen 2008, 37). 

 



   
  
 76 
  

 
 

”... luokanopettajat ja aineenopettajat ovat tekemässä arvokasta tärkeää työtä, ne 

ovat oikeastaan hyvässä tilanteessa, siinä et ne pysyy tiedon, taidon, asenteiden ja 

arvojen valmiuden mukaan suuntaamaan niitä oppilaita tulevaisuuteen...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan luokanopettajat ovat pikku hiljaa alkaneet 

ymmärtää oman työnsä tärkeyttä asian hyväksi. Yhä useampi on alkanut 

ymmärtämään, että kysymyksessä on; miten me tarkastellaan maailmaa, riippuvuus 

luonnosta ja tarvitaan käyttäytymisen muutos. (Nuutinen 2013e.) Uusikylän mukaan 

opettajat ovat yksi tärkeimmistä avaimista Suomen ja suomalaisten hyvinvointiin ja 

korkeatasoiseen osaamiseen – ei vain tänään, vain myös huomenna (Uusikylä, K. 

2003, 136). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan haasteena luokanopettajilla ja rehtoreilla on 

sisäistää RCE asiaa koulutyön haastavuuden takia. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... kouluilla rehtoreilla, he tuntee että heillä on paljon työtä  ja se luokanopettajan 

työkin erilaisten lasten kanssa se voi olla niin haastavaa, että vaikka sulle tulis se 

viesti, että on päästy tämmöiseen hienoon YK:n yliopiston verkostoon, niin se voi 

nyppiä... ” 

 

Tani korostaakin, että kestävää kehitystä edistävässä koulutuksessa oppijoiden 

aktiivinen toiminta, osallistuminen, on keskeisessä asemassa. (Tani 2008,60). 

  

4.2.5.2.1 LuontoPortti® 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan LuontoPortti® toimii yhtenä työvälineenä Espoon 

kaupungilla. Luontoportin ja parannellun käsitekartan kautta oppilaat saavat vahvan 

pohjan ja perustan omalle oppimiselle. (Nuutinen 2013e.) Olennaista ihmiskunnan 

hyvän, kestävän tulevaisuuden kannalta on oppia suojelemaan ja käyttämään 

biodiversiteettiä (muita eliöitä ja ekosysteemejä) kestävästi (Åhlberg 2009, 35). 

 

”... LuontoPortti® on ollut meillä alusta pitäen mukana... oivallus lähti Helsingin 

Yliopiston ja professori Mauri Åhlbergin kautta, mutta se missä sen parhaimmillaan 

näkee jos ajatellaan työkaluna LuontoPortti® palvelua ja tunnistamista, niin tää tulee 

nyt sinne meidän opetussuunnitelmaan...” 
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Yhteistyö tulokset UNU IAS, RCE Espoo ja LuontoPortin® välillä on ollut lupaavaa. 

Systemaattisten empiirisen tutkimuksen puute antaa mahdollisuuden esittää 

kvalitatiivisen tutkimuksen havaintoja (Åhlberg 2013b, 84).  

 

NatureGate Ltd- tutkimus ja kehittämishankkeella on erittäin paljon annattavaa 

Suomen luonnon monimuotoisuuden kehityksen seuraamisessa ja edistämisessä, 

biodiversiteettikasvatuksessa ja biodiversiteettiä koskevan tiedon ja tietoisuuden 

lisäämisessä (Lausunto Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 

käytön strategiasta ja toimintasuunnitelmasta (2006 – 2016)). Kaasisen ja Åhlbergin 

(2009) mukaan biodiversiteetin kestävä käyttö ja sen edellytyksenä oleva lajituntemus 

on kansainvälisesti huolestuttavan heikkoa (Kaasinen 2009; Åhlberg 2009). Marin 

(2013) haastattelun mukaan LuontoPortti® tuo esille paikallista biodiversiteettiä ja 

tarjoaa mahdollisuuden oppilaalle olla itse luonnon tutkija, tiedon löytäjä ja 

johtopäätösten tekijä. (Nuutinen 2013e.) 

 

Lehmuskallioiden kekseliäisyyden ja yrittäjyyden avulla on kehitetty 

maailmanlaajuisesti patentoitu palvelusysteemi ja – menetelmä (Åhlberg, 

Lehmuskallio & Lehmuskallio 2006). Tällä sosiaalisesti, teknologisesti, taloudellisesti 

ja kasvatuksellisesti merkittävällä innovaatiolla on suuret mahdollisuudet kehittyä 

elämänikäisessä biodiversiteettikasvatuksessa. LuontoPortti® - verkkopalvelu auttaa 

biodiversiteetin kestävään käyttöön perustuvan monipuolisen yhteiskunnallisen ja 

yritystoiminnan syntymistä. (Åhlberg 2009, 34 - 35.) 

 

4.2.5.2.2 Paranneltu käsitekartta 

 

Yhdysvaltalainen professori Joseph D. Novak kehitti 1980- luvun alussa käsitekattoja 

nykymuotoon tiedon esittämisen välineenä sekä osaksi eheyttävän kasvatuksen 

teoriaa. (Novak 2002, 10 - 15.) Suomessa professori Mauri Åhlberg on yhteistyössä 

tutkimusryhmänsä kanssa kehittänyt paranneltua käsitekartta versiota ja edistänyt 

niiden käyttöä mm. Opettajakoulutuksessa (Novak 2002, 300). Hänen työnsä on 

kiinteästi liittynyt opetuksen tutkimuksen metodeihin ja hänen mukaansa paranneltuja 

käsitekarttoja voi käyttää merkityksellisen oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen 

oppimisessa ja opettamisessa. (Åhlberg 2013 a, 27.)  Eheyttävän kasvatuksen teorian 

kannalta kouluoppiminen on parhaimmillaan yhteisiä tutkimisen kaltaisia 



   
  
 78 
  

 
 

oppimisprojekteja, joissa hyödynnetään sekä oppilaiden että opettajien erilaiset 

lahjakkuudet, tiedot ja taidot. Pyritään auttamaan ihmisiä kehittämään kiinnostuksiaan 

ja lahjojaan optimaalisesti (Åhlberg 2001, 192). 

 

”... parannettu käsitekartta, vee-heurestiikka, jossa tehdään koko omalle oppimiselle 

vahvempi arvopohja nähdään, miten rakennetaan yhdessä sitä tietoa ja miten tieto- ja 

taitopohja karttuu...” 

Marin (2013) haastattelun mukaan hän on tutkinut ajattelun kehittymistä ja 

paranneltujen käsitekarttojen käyttöä omassa luokassaan. (Nuutinen 2013e.) 

 

”...mie pystyin tutkimaan 1-5 luokilla niitten ajattelun kehittymistä ja käsitekarttojen 

käyttöä... omien oppilaiden ajattelua voi seurata käsitekartoilla...”  

 

Åhlbergin (2001) mukaan opetus, oppiminen ja jatkuva laadunparantaminen ovat 

käytännön toimintaa. Niiden laadun varmistaminen ja parantaminen edellyttävät sekä 

teoriaa että konkreetteja työvälineitä (Åhlberg 2001,198). Marin (2013) haastattelussa 

hän korostaa paranneltu käsitekartta työvälineen, koska se auttaa integroimaan elämän 

kokonaisuutena yli oppiainerajojen ja auttaa hahmottamaan luontaista tajunnanvirtaa 

ja jäsentää ajattelua. Sen kautta nähdään, miten yksin ja yhdessä rakennetaan tietoa. 

Marin mielestä se on myös johtanut hyviin tuloksiin esim. ylioppilaskirjoituksissa. 

(Nuutinen 2013e.) Mauri Åhlbergin mukaan alustavia teorioitaan testatessaan suurinta 

iloa voi kokea silloin kun huomaa erehtyneensä. Silloin kokee oppineensa jotain 

korvaamattoman arvokasta. Tällainen oppiminen ja sen edistäminen voi jatkua elämän 

loppuun asti (Åhlberg 2013c). 

 

4.2.6 Päämääränä hyvä elämä 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoon toiminnan lähtökohtana on tietoisuus 

hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä, joka syntyy ymmärryksen, soveltamisen, 

toimintojen kriittisen arvioinnin ja uusien kestävien toimintatapojen luomisen kautta. 

(Nuutinen 2013e.)  RCE Espoo sitoutuu edistämään kaikenikäisten espoolaisten 

elinikäistä oppimista, jotta kestävä elämäntapa näkyy arjen toimissa, elämisessä ja 

olemisessa, huolenpidossa, välittämisessä, vaikuttamisessa ja elämän ilon ja 

merkityksen etsimisessä ja löytymisessä sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

(Nuutinen 2013c, 1)   
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Salonen korostaa, että kestävän kehityksen käsite määräytyy laaja-alaisesti 

synonyyminä hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle (Salonen 2013b, 2 ). Åhlbergin 

kehittelemä systemaattisen kasvatuksen teoria perustuu, siihen, että elämä, ihmisten 

hyvä elämä mukaan lukien, on kaikkein keskeisin arvo (Åhlberg, M. 1995, 51).  

 

”... hyvä elämä kaikille... mahdollisuus kasvattaa yhteistä hyvää ja päättyä tähän 

hyvään elämään...” 

 

Seligmanin (2008) mukaan hyvä elämä tarkoittaa omien ominaisvahvuuksien 

käyttämistä joka päivä aidon onnellisuuden ja yltäkylläisen tyytyväisyyden 

luomiseksi. Tämän voi oppia tekemään elämänsä jokaisella lohkolla: työssä, 

rakkaudessa ja kasvatuksessa (Seligman 2008, 27).  Hyvä elämä on ihmisten 

todellisten tarpeiden optimaalista tyydyttämistä. Niihin kuuluu huolenpito muusta 

biosfääristä ja biodiversiteetin kestävä käyttö (Åhlberg 2012, 5). 

 

4.2.7 Espoo-tarina 

 

Arto O. Salosen väitöstutkimuksen mukaan tulosten perusteella kestävän kehityksen 

mukainen asennoituminen oli yleistä ja yhteneväistä, mutta myönteisestä 

asennoitumisesta huolimatta siitä ei aina seurannut kestävän kehityksen mukaista 

käyttäytymistä. Hänen mukaansa kestävän kehityksen mukaisen arkisen 

käyttäytymisen esteistä merkittävimmät olivat korkeat kustannukset, tiedon puute ja 

kiire. Kestävän kehityksen edistämisessä merkityksellisimpänä tekijänä pidettiin 

yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys jäsentyi tutkittavien ajattelussa osaksi terveyttä. 

Yhteisöllisyyden vaalimista häiritsi kiire (Salonen 2010). Kestävän kehityksen 

vuosikymmenen toteuttaminen on Marin (2013) haastattelun mukaan yhteinen asiaa ja 

kestävä kehitys tapahtuu kaikkien kuntalaisten keskuudessa. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... niillä henkilöillä, jotka ovat saaneet sen kasvatuksen ja koulutuksen eli tiedot, 

taidot, arvot ja asenteet... on valmius toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta...” 

 

Csikszentmihalyin (2005) mukaan mikään yhteiskunnallinen muutos ei voi tapahtua, 

ellei yksilöiden tietoisuus muutu ensin (Csikszentmihalyi 2005, 275). 
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”... meidän pitää nähdä, miten me innostetaan asukkaat toimimaan...” 

 

Mari (2013) haastattelussaan pyytää luottamaan yhteiseen voimaan, yhteisöön, koska 

sen kautta syntyy kiinnittyminen yhteiskuntaan. (Nuutinen 2013e.) Mauri Åhlberg 

(2001) puhuu koko yhteisöä aktivoimaan pyrkivä (ympäristö)kasvatuksesta. 

Ympäristösana on sulkeissa, koska kestävää kehitystä, hyvää ympäristöä ja hyvää 

elämää edistävän kasvatuksen tulisi läpäistä kaikki kasvatus ja oppiminen. 

Ympäristökasvatuksen tulisi olla aina parasta mahdollista kasvatusta. (Åhlberg 2001, 

191.) 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan Espoon kaupungin johtaja Jukka Mäkelä kannustaa 

kuntalaisia kirjoittamaan Espoo-tarinaa. (Nuutinen 2013e.) 

 

”... tule kirjoittamaan Espoon tarinaa... mistä me tulemme, mihin me olemme matkalla 

ja miten me se tehdään... eli tule osallistumaan... tule vaikuttamaan, minkälainen 

Espoo meillä on...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan näin kannustetaan kuntalaisia osallistumaan ja 

vaikuttamaan kunnassa tapahtuviin asioihin. (Nuutinen 2013e.) Mauri Åhlbergin 

teorioiden mukaan koko yhteisöä aktivoimaan pyrkivä ympäristökasvatuksen kaiken 

ajattelun ja toiminnan tulee kestää jatkuva kriittinen koettelu. Jos jokin osa ei sitä 

kestä, niin sitä kehitetään, kunnes se kestää jatkuvan kriittisen teoreettisen ja 

empiirisen koettelun (Åhlberg, 2001,191). Csikszentmihalyin kannustaa ihmistä 

pyrkimään ymmärtämään, mitä hänen ympärillään tapahtuu, ja yrittäisi luoda 

henkilökohtaisen mielekkään käsityksen siitä, mitä hänen kokemuksensa merkitsee. 

Sellaisesta syntyy ajattelijan syvä ilo (Csikszentmihalyi 2005, 208). 

 

Planeettamme rajallisuuden vuoksi oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen edellyttää 

kohtuullisuuden tunnistamista (Salonen 2013b, 6). 

 

 ”... mikä on kiitettävää, meidän kaupunginjohtaja puhuu kohtuudesta...” 

 

Espoo-tarinan pohjaksi on vuoden aikana kerätty yli 15000 ideaa ja toivomusta 

kaikille avoimen verkkohaastattelulla, esikoululaisten päivä kaupunginjohtajana – 

projektilla sekä Espoo-päivän työpajoissa ja kaupunginjohtajan asukasilloissa, joita 



   
  
 81 
  

 
 

pidettiin viime vuoden aikana kaikissa kaupunki- ja paikalliskeskuksissa (Korkman 

2013, 5). Tanin (2008,61) mukaan vaikuttaminen, osallistuminen ja kansalaisuus 

käsitteet saavat henkilökohtaisempia merkityksiä, kun niiden perustan ymmärretään 

olevan oman ajattelun kehittämistä ja omien mielipiteiden syntymistä ja esittämistä.  

 

Tulevaisuuden toivoa synnyttävä kehityksen kestävyys on mahdollista saavuttaa 

sosiaalisesti sivistyneiden kansalaisten toiminnan avulla. Ekososiaalinen sivistys on 

inhimillisen kasvun kautta saavutettua ymmärrystä sellaisista ihmisenä olemisen 

oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat riippuvuuteen luonnosta ja toisista 

ihmisistä. Vapauden ja vastuun tasapaino on luottamusta herättävän tulevaisuuden 

keskeinen arvolähtökohta. Tällöin inhimillisen kasvun päämääränä on ihminen, joka 

ymmärtää oman toimintansa vaikutukset muihin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan. 

Hän myös toimii ymmärryksensä mukaan myötätuntoisesti (Salonen 2013b, 1). 

Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo- tarinasta ja 

yhteisistä valtuustokauden tavoitteista (Korkman 2013, 5).  

 

Salosen (2013) mukaan ekososiaalinen sivistys sallii näkökulmien välisen 

jännitteisyyden ja ratkaisujen keskeneräisyyden (Salonen 2013b, 6). Sille on ominaista 

jatkuvan parantamisen periaatteen mukainen ketteryys ja uusiutumiskyky Tarinan 

visioiden muuttumista konkreettisiksi toimiksi hiotaan myös viidellä 

kehitysohjelmalla, joissa painopisteenä ovat ikäihmiset, nuoret, kestävä kehitys, 

kilpailukyky ja yrittäjyys sekä avoin vaikuttaminen (Korkman 2013, 5). 

 

Kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella Espoossa aiotaan jatkossa kiinnittää 

entistä enemmän huomiota luontoarvoihin. Mäkelä huomauttaa, että viihtyisän 

lähiluonnon merkitys korostui selvästi kansalaispalautteessa (Korkman 2013,5). 

Hyvän yhteisön kriteerinä ei pitäisi pitää teknologista kehitystä tai aineellista 

runsautta; yhteisö on hyvä, jos se tarjoaa ihmisille tilaisuuden iloita elämästään 

mahdollisimman monipuolisesti antaen heille samalla mahdollisuuden kehittää 

potentiaaliaan yhä suurempia haasteita tavoitellen (Csikszentmihalyi 2005, 275).  

Mäkelä visioi, että oman lähiympäristön hyvinvointi on espoolaisille entistä 

tärkeämpää. Kaupunki voi tukea jatkossa lähitekemistä vaikkapa jonkinlaisilla 

talkooavustuksilla (Korkman 2013, 5). Ekososiaalinen sivistys ilmenee yhteiskunnassa 

aktiivisena ja vastuullisena kansalaisuutena. Kestävän kehityksen edistäminen arkisina 

valintoina ja yhteiskunnan rakenteina on uusi normaali, jota kansalaiset odottavat 
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toisiltaan ja poliittiselta päätöksenteolta (Salonen 2013b, 6). Espoo haastaa vahvimmin 

talkoisiin kehittämään kotikaupunkiaan yhä paremmaksi paikaksi elää ja asua 

(Korkman 2013, 5). 

 

Salosen (2013) mukaan keskinäisyyden kukoistaessa yksilökeskeisyydestä siirrytään 

osallistuvaan, kollektiiviseen ja ihmisten väliseen orientaatioon. Yhteisön jäsenet 

kokevat ilman ehtoja hyväksytyksi tulemista ja rakastettuna olemista, arvostusta ja 

kunnioitusta. Jokaisella yhteisön jäsenen näkemyksellä on merkitystä. Yhteisössä ei 

ole läsnä elämänvoimaa tukahduttavia vaatimuksia vaan ehdoitta saatavan 

hyväksynnän tuomaa voimaa, joka tuottaa iloa ja kannattelee arkea. (Salonen 2013a) 

Espoo-tarinassa kannustetaan espoolaisia huolehtimaan aktiivisesti itsestään, 

läheisistään ja ympäristöstään (Korkman 2013, 5). Elämä, joka ei ole omistautunut 

millekään itseään suuremmalle, on sangen köyhää elämää. Ihminen tarvitsee 

elämälleen laajempaa taustaa; tarkoituksen ja toivon (Seligman 1999, 343).  

 

4.2.8 RCE Espoo tulevaisuus 

 

Marin (2012) mukaan kokonaisvaltainen näkemys ja ymmärrys hyvinvoinnista ja 

kestävästä kehityksestä luo pohjan uudelle kestävälle yhteiskunnalle (Nuutinen 

2012b). 

 

”...Tulevaisuudensuunnitelmat, että viedään asioita eteenpäin hyvässä yhteistyössä... 

kyllähän kestävä kehityksen vuosikymmenen toteuttaminen on kaikkien yhteinen 

asia...” 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan RCE Espoon tapaa työskennellä täytyy tuoda esille 

RCE maailmalle jatkuvan tutkimuksen kautta ja kehittämisen kautta. (Nuutinen 

2013e.) 

 

 ”... ja tietysti kun se on koko ajan tutkimus- ja kehittämishanke, me kehitetään 

toimintaa... niillä me lunastetaan tietyllä tavalla myös paikkamme tässä YK:n 

yliopiston yhteisössä...” 

 

Mari (2013) korostaa haastattelussaan ihmisten ymmärrystä ja reagointia asiaan. 

Tavoitteena on kasvuprosessi. (Nuutinen 2013e.) 
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”... kysymyksessä oma käyttäytymisen muutos, mitä ja miten pystyt muuttamaan itseäsi 

omassa elämässäsi, eri rooleissasi, ja sekö se on se kipein kohta, että voi jatkaa 

entistä menoa arvokkaista ajatuksista huolimatta, ympäristöstä ja toisista ihmisistä tai 

ympäristöstä ja tulevaisuudesta välittämättä, omasta itsestä välittämättä... täytyen 

todeta, että asia ei ole koskettanut...” 

 

Kestävä kehitys on pitkäjänteistä työtä myös tulevien sukupolvien hyväksi. Työn 

tulokset eivät välttämättä näy heti. On tärkeää, että kestävän kehityksen eri osa-alueet: 

ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus huomioidaan yhtä aikaa. Voidaan 

puhua uudesta kestävän hyvinvoinnin systeemisestä, holistisesta mallista, jolla 

tarkastellaan maailmaa (ja elämää). Tietoisuus johtaa kulttuuriseen muutokseen eli 

muutoksiin ajattelun, tunteen ja toiminnan tasolla arjessa (Nuutinen 2013c, 2). 

 

Marin (2013) haastattelun mukaan pitää poistaa harha, mitä me oikeasti tarvitaan. 

Löytämällä aidosti oman itsemme, syvin ihmisyytemme, haluamisen ja hamuamisen 

kulttuuri muuttuu, tilalle astuu oman itsemme kunnioittaminen ja arvostaminen, 

toisten ihmisten auttaminen ja palveleminen, jotka pohjautuvat myötätunnon, hoivan 

ja huolenpidon arvopohjalle. Toista ihmistä arvostava ja kunnioittava vuorovaikutus 

vie saman ajan, kuin toista halventava ja epäkunnioittava vuorovaikutus. Kyse on 

valinnoista ja mitä haluamme saada aikaan.  Näin panostetaan kestävään elämän 

laatuun. (Nuutinen 2013e.) 

 

Csikszentmihalyin (2006) mukaan erilaiset tulevaisuuskuvat ovat mahdollisia ja 

todellisia. Jos tietäisimme varmasti, mitä tulevaisuus tuo tulleessaan, usko olisi 

tarpeetonta. Juuri siksi, että tuntemattomat tekijät ovat niin suuria ja vaarallisia, me 

tarvitsemme jonkinlaista uskoa voidaksemme valita tiemme ja ylläpitää 

rohkeuttamme. (Csikszentmihalyi 2006, 370.) Marin (2013) haastattelun mukaan 

kestävästä kehityksestä seuraa kestävä tulevaisuus (Nuutinen 2013e). 

 

”...kestävä tulevaisuus on aktiivinen valinta ja me teemme sen yhdessä...” 

(UNU IAS RCE Espoo -verkoston visio)  
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Kuvio 4. Käsitekartaksi koottuna 4.1 erityis- ja luokanopettaja Mari Nuutinen 

kappaleen keskeiset käsitteet   
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5 Pohdintaa 

 

Tutkimukseni päätarkoitus oli selvittää ja kuvata, mitä kestävän kehityksen kasvatus ja 

koulutus Espoossa tarkoittaa. Mari Nuutinen toimi tässä loistavana tiedonantajana ja 

esimerkkinä. Tutkimus kuvaa, miten kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus näkyy 

UNU IAS RCE Espoossa opettajien ja kasvattajien arjen toiminnassa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli myös avata luokanopettajille työhönsä uudenlaista tarkastelukulmaa ja 

olla kasvuprosessin kannustaja ja innoittaja konkreetin esimerkin kautta. Tutkimus 

seuraa Mari Nuutisen elämänmakuisen kerronnan kautta matkaa kohti UNU IAS RCE 

Espoota, sen syntyä ja toimintaa. Mari Nuutisen kerronnasta poimin mielestäni hänen 

työhönsä ja työelämäänsä eniten vaikuttaneet asiat ja yhteydet. Keskityin tässä 

tutkimuksessa tarkastelemaan tutkimushenkilöä lähinnä erityis- ja luokanopettajan ja 

UNU IAS RCE Espoo koordinaattorin näkökulmasta. Kiinnostukseni suuntaan 

opettajan työhön ja kuntaan, jossa tällä hetkellä työskentelen luokanopettajana. 

Halusin selvittää, mistä innovaattori Mari Nuutinen ammentaa ehtymättömän 

voimavaransa sekä mitkä ovat ne innon, ilon ja uteliaisuuden taustalla vaikuttavat 

asiat.  

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet olen koonnut kappaleiden 4.1 ja 4.2 loppuun. 

Tutkimus osoitti, että tutkimushenkilöni elämänpolusta voidaan löytää merkittäviä 

käännekohtia ”Kuvio 2 ja 4” ja henkilöitä / yhteisöjä ”Kuvio 2 ja 4”, jotka ovat 

vaikuttaneet Mari Nuutisen elämään ja UNU IAS RCE Espoon syntyyn ja 

kehitykseen. Tämän aineiston pohjalta ulkoiset tapahtumat ovat muodostuneet 

käännekohdiksi, kun niihin on liittynyt Mari Nuutisen omakohtainen kokemus. 

Tutkimuksessa korostuu vahvasti, että Mari Nuutisella ihmisenä on ollut vahvasti 

ammatillisen uran käännekodissa suuri vaikutus. Hän on käyttänyt elämänpolullaan ja 

opettajan käytännöntyössä hyödyksi ja kehittänyt ominaisvahvuuksiaan ja 

voimavarojaan ”Kuvio 2”.  

 

Ammatillisen uran etenemisenä erityis- ja luokanopettajasta RCE koordinaattoriksi 

kohoaa merkitykselliseksi työssä kestävän kehityksen hyväksi. Innovoivan ja 

omistautuneen työn tuloksena syntyi innovaatio UNU IAS RCE Espoo ”Kuvio 4”. 

UNU IAS RCE Espoon toiminnan lähtökohtana korostuu UNU IAS RCE verkoston 

toiminta ja sen kasvu sekä sen tarjoamat työkalut. Tutkimuksen tuloksien kautta 

peilasin Mari Nuutisen elämänpolkua ja opettajuutta positiivisen psykologian 
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korostamiin piirteisiin. Tutkimustulokset osoittivat tutkimuksen teoriapohjaksi Mihaly 

Csikszentmihalyin tutkiman onnellisuuden, luovuuden ja flown. Lisäksi kokosin 

tutkimustuloksia Martin Seligmanin tutkimuksiin perustuvien optimismin sekä 

hyveiden kautta. Kasvussani omaan opettajuuteeni etsin keinona näiden löytämiseen, 

mikä vapauttaisi voimavarojani itsestäni luokaan oppilaiden käyttöön. Tutkimuksen 

edetessä näkemykseni opettajan työhön on alkanut selkeytyä yhä enemmän ja oma 

kasvu ihmisenä on saanut vahvistusta ja uskallusta. Myös ymmärrys opettajan työn 

merkitys lapsen elämänpohjaa rakentavalle identiteetille on vahvistunut ja alkanut 

korostua, kun olen peilannut asioita pedagogisiin opintoihini. Opettaja 

yhteiskunnallisena vaikuttajana - ajatuksen pohjana käytin Henry Girouxin kehittämää 

kriittistä pedagogiikkaa. Opettaja- yhteiskunnallisena vaikuttaja - ajatukseen Mari 

Nuutinen kasvoi pikkuhiljaa ja se on UNU IAS RCE Espoon yhtenä tavoitteena. 

Tutkimukseni kautta olen itsekin ymmärtänyt ja sisäistänyt kyseistä ajatusta ja 

yhteiskunnallinen ajatteluni ja ymmärrykseni laajeni tutkimuksen myötä. UNU IAS 

RCE Espoon tavoitteesta edistää hyvinvointia ja hyvää elämää kaikkien kuntalaisten 

joukossa peilasin Mauri Åhlbergin ja Arto O. Salosen ajatuksia jatkuvasta laadun 

parantamisesta, yhteisöllisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja myötätunnosta. 

 

Tässä tutkimuksessa korostuu syvänä voimana Mari Nuutisen oma aito välittäminen, 

mieltymys ja innostus lasten parissa työskentelyyn, mikä antaa mielestäni hyvän 

pohjan pedagogisen suhteen luomiselle. Taustalla vaikuttaa vahva pedagoginen 

rakkaus ja rakkaus työhön. Jaettu tiedonkäsitys ja yhteinen tiedonrakentaminen 

näkyvät vahvasti Mari Nuutisen tavassa toimia. Opettajan työssä nämä toimintatavat 

antavat paljon opettajalle itselle, mutta myös koko työyhteisölle. Mari Nuutinen 

korostaa myös hyvinvointia arjessa ja hyvää elämää. Ne tulevat esille tutkimuksen 

kaikissa osioissa. Erityisen merkittävänä Mari Nuutisen elämässä näyttää nousevan 

rakkaus luontoon ja metsään. Mielestäni arjen opetustyössä pitää muistaa luonnon ja 

metsän tärkeys ja monialaisuus oppimisympäristönä. Näiden elämysten poisjättäminen 

opettajan viitseliäisyyden kustannuksella on harvoin perusteltua. Mari Nuutinen 

korostaa vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä. Hän sulavasti integroi 

siihen myös luonnon, metsän ja yhteisöllisyyden. Parhaimmillaan yhteistyö 

vanhempien kanssa perustuukin luottamukseen ja yhteistyöhön. Luokanopettajan 

haastavassakin arjen työssä yhteistyön pohjan ja luottamuksen luominen ei ole aina 

helppoa. Mari Nuutisen tapa olla läsnä hetkekessä, ihmisyyden kunnioittaminen ja 

käytännön esimerkit antavat ajattelun aihetta ja näkökulmaa opettajan kasvulle. 
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Tutkimuksen tuloksissa korostui sosiaalinen kestävyys. Ihmisarvo, tasa-arvo, 

oikeudenmukaisuus ja myötätunto tulivat esiin tutkimuksen eri yhteyksissä, niin Mari 

Nuutisen henkilökohtaisessa osuudessa, kuin RCE Espoon yhteydessä toistuvasti. 

Mari Nuutinen korostaa luonnon ja paikallisen biodiversiteetin tärkeyttä ja sen 

käyttömahdollisuuksia. Lasten hyvinvointi, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä 

oppimiseen ja sosiaaliseen kasvuun liittyvät ajatuksen nousevat tutkimuksen tuloksissa 

vahvasti esille. Myös RCE Espoon pyrkimys hyvään elämään ja oman elämänsä 

merkityksen löytäminen tukee sosiaalista kestävyyttä kokonaisuutena. 

 

Mari Nuutisen toiminnassa ja puheissa korostuu myös ekologinen kestävyys. Mari 

Nuutiselle oppiminen ja tutkiminen luonnossa ja omakohtaisen luontosuhteen 

syntyminen ovat lähtökohtia toiminalle, ajattelulle ja ihmisenä olemiselle.  RCE Espoo 

on pohtinut ja innovoinut ekotehokkaita ratkaisuja ympäristöä vähemmän 

kuormittavien tuotanto- ja kulutustottumuksien kehittämiselle. Taloudellinen 

kestävyys näkyy RCE Espoon tasolla mm. haluna kehittää toimintaa sopusointuun 

elinkeinoelämän ja luonnon kesken. Taloudelliseen kestävyyteen vaikuttaa myös 

paikallisuuden ja lähiympäristön korostaminen lähtökohtana ihmisen toiminnalle ja 

tarpeille. Mari Nuutinen korostaa myös ympäristövastuullista kuluttamista ja 

hyvinvointia yhdistettynä yrittäjyyteen.  

 

Tämän voimaannuttavan ja kasvattaneen tutkimusprojektin jälkeen lähden innolla, 

oppimishaluisena ja kiitollisena omien 1.-2. luokkalaisten, kollegoiden, vanhempien, 

yhteisöiden, yritysten ja yhdessä kaikkien RCE Espoon toimijoiden kanssa yhteiselle 

arjen kasvumatkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta.  

 

Jatkotutkimuksissa tärkeää olisi seurata UNU IAS RCE Espoon kehitystä. Kiintoisaa 

olisi myös verrata eri maiden erilaisia toimintatapoja UNU IAS RCE Espoo -

verkoston laajuutta, tapoja toimia kestävän kehityksen hyväksi ja tuloksellisuutta voisi 

tutkia. Mielenkiintoinen ja tärkeä olisi myös koulujen ja opettajien näkökulmasta tehty 

tutkimus UNU IAS RCE Espoo-verkoston tuomista muutoksista. 
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Liite 27 

 

Yhteisöllinen tiedonrakentamisen haastattelu 26.10.2012 

Läsnäolijat: Mari Nuutinen, Mauri Åhlberg ja Miia Kivivuori. 

 

Mari: RCE on sellaisia osaamiskeskuksia maailmassa joita tällä hetkellä on 101 ja 

Espoo on yksi niistä ja tämä koko  RCE idea syntyi Yk:n toisen huippukokouksen 

Johannesburgin jälkeen eli silloin kun ehdotettiin 2005/2014 nimettäisiin kestävän 

kehityksen edistävän vuosikymmeneksi ... Unesco sanoi että he voivat ottaa 

päävastuun YK:n organisaatioista päävastuu sen koordinoinnista ja YK:n yliopistot 

sanoivat että he voivat luoda osaamiskeskuksia nää sai nimen RCE keskukset... niissä 

oli tutkimus- ja kehittämispainotteisuus silloin mukana ja YK:N yliopistoilla on sekä 

rauha ja ympäristökysymykset valmiiks ja silloin tämä oli niin luontevaa tapaa että he 

näitä keskuksia perustivat ja mulla oli ilo tavata kun oli Global seminaarissa henkilö, 

joka oli saanut idean silloin Hans von Kinkkel, hollantilainen professori, joka oli 

silloin YK:n yliopiston rehtori ja ajatus Johansburgin jälkeen kun he teki 

vuosikymmenen toteuttamissuunnitelmaa niin se vain syntyi mikä on että koulut ovat 

yksi saareke viemään varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja he voivat tehdä ja sitoa, 

kuinka paljon on siinä ympäröivässä yhteiskunnassa eli ne yritykset ja yhteisöt jotka jo 

tekee sitä työtä muutenkin plus sitten koko kaupungin hallinto kaikki mikä liittyy 

kirjastoon sosiaalitoimeen, kaikki jokatekee sitä yhteistä työtä.  

RCE:n tavoite on ihan sama kuin kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen eli esd 

tavoittena on lisätä tietosuutta ja ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja kestävän 

kehityksen kasvatuksesta.. se tarkoittaa kaikkien kansalaisten joukossa eli se on se 

puplic awareness ja ns. antaa koulutusta kaikille ja sitten vielä uudelleen suunnata se 

kasvatus ja koulutus siihen suuntaan, että niillä henkilöillä jotka ovat saaneet sen 

kasvatuksen ja koulutuksen tiedot, taidot, arvot asenteet ja valmius toimia 

kestävämmän tulevaisuuden puolesta.  

Siinä oli puplic awarenes ja koulutusta kaikille laadukasta koulutusta 

uudelleensuunnata koulutus ja se että se koulutus täytyy mennä kaikilla aloilla 

toisaalta sillä tavalla että annetaan myös sitä ammatillista koulutusta että silloin ei 

kukaan muukaan pääse kunnan toimihenkilöistä tai vanhemmistastakaan että se tulee 

monenmuotoisen koulutuksen työväenopistojen aikuiskoulutuksen kautta...RCE:t 

vaikka se yhdityy näihin päätavoitteet mutta kuitenkin kestävä kehitystä edistävä 

koulutus ja vuosikymmen ja nehän tähtäävät niihin niin kuin tämmöiseen laajoihin 
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suuriin tavoitteisiin jotka taas sitten ovat sosiaalinen, oikeudenmukaisuus,  

ympäristövastuullisuus ja sitten tämä hyvä elämä niin kuin kaikille. YK:N bioveriteetti 

niin kuin ihmiskuntana me ei  niin ku me tarvitaan tietous mistä me viimekädessä 

ollaan riippuvaisia ja silloin tän tärkeyden nostaminen että luonnon kanssa ollaan yhtä 

ja sieltä saadaan asiat kaikki meidän perustarpeet on sieltä kautta saatavilla, sen 

tärkeys niinku et kun me oivallettaisi sen tärkeys niin... mulla on jopa se että kun tämä 

vuosikymmen on nostettu silloin me oivallettaisi aika paljon meidän ihmisyydestä ja 

miten meidän tulis viisaasti toimia maapallolla.  

RCE on asiantuntijaverkosto se tarjoaa alustan kaikille toimijoille tehdä innovatiivisia 

ratkaisuja miten me yhdessä rakennetaan se kestävä tulevaisuus ja silloin me ollaan 

myös korkelaatuisen oppimisen kanssa tekemisissä elimikä on meidän yhteinen 

käsitys jaettu käsitys kestävyydestä ja sen eri osa-alueista, miten me yhdessä 

rakennetaan sitä tietoa, miten me käytetään laadukkaita työkaluja, miten me opitaan 

toinen toisiltamme, miten me ollaan kriittisiä mut samaan aikaan avoimia eli aina 

testataan sitä ajattelua miten me voidaan mistä me voidaan oppiaa maailma muuttuu ja 

meidän on pakko oikeastaan olla avoin näille. Että löytyy viisaat ratkasut ja sit kun 

olen omassa luokassani oppilaita seurannut ja heidän ajatteluaan on semmoisia ihan 

työkaluja eli parannettu käsitekartta  vee heurestiikka jossa tehdään koko omalle 

oppimiselle vahvampi arvopohja nähdään miten rakennetaan yhdessä sitä tietoa et 

sillälailla näkisin että alusta sille ja se just että kunnassa on valtava määrä toimijoita ja 

tuota ja kun se toimii, just tuossa Maurin kanssa aikaisemmin , miks juuri espoossa on 

lähtenyt toimimaan se on lähtenyt toimimaan sillä että alkuvaiheessa me sitoutettiin  

kunnan johtajat ja sillä tavalla päättäjät mukaan eli apulaiskaupunginjohtajat jokaiselta 

toimialalta, kaikki varhaiskasvatuksesta aaltoyliopistoon kaikki tasot  tutkimus 

helsingin yliopistosta  ja kaikki yritykset ja yhteisöt jotka jo tekee sitä työtä ...yhdessä 

on luotu, ehkä parasta täytyy sanoa että rce mallissa oli meidän täytyi kartottaa kaikki 

haasteet mitä me huomataan kunnassa ja mitä kohdataan kestävän kehityksen alalla 

kesktävän kehityksen kestävän kehityksen tulevaisuuden alalla  ja meillä kaikki 

hallintokunnat jakoulutustasot katsoi sen mitkä on ne haasteet ja niitten pohjalta 

rehellisesti ja aidosti lähdettiin rakentamaan sitten toimistasuunnitelmaa mihin meidän 

tulee kiinnittää huomio ja rakennettiin yhteinen visio joka on että kestävä tulevaisuus 

on aktiivinen valinta ja me teemme sen yhdessä. Eli semmoin alkuosuuksiin 

sitoutuminen myös vielä se että paperi paperilla sitoutettiin itsemme siihen sonottiin 

että ne lähti tonne Yk:n yliopistolle rce keskukseen jossa sanottiin että kaikki meidän 
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arjen toiminnassa edistetään tätä.  Ja tietysti kun se on kokoajan tutkimus- ja 

kehittämishanke me kehitetään sen eteen toimintaa ja  

RCE puolelta kun he sanoivat jos me tehdään se alusta niin siinä pitää olla että meillä 

on formaali, informaali ja nonformaalisektori mukana jos ajatellaan kasvatusta ja 

koulutusta sit siinä sanottiin että meidän tulee ottaa kaikki kestävän kehityksen 

ulottuvuudet  ja vielä yhtäaikaa huomioon ja me tietysti punnerretaan sitä eihän sitä 

niin voi että me katsottaisi vain jonkin kannalta vaan se että mahdollisimman 

optimaalisesti kaikkien ulottuvuuksien kannalta ja siinä tulee olla hyvä hallinnointi ja 

johtaminen ja sitten se on kehittämis- ja tukimustoimintaa ja meidän täytyy tuottaa sitä 

esimerkiksi raportoida joka vuosi unulle ja tuota siinä kerrotaan miten me on edistytty 

toimintasuunnitelman mukaisissa, miten tavoitteita kohti menty ja mitä me on tehty ja 

miten myös näissä asioissa meidän johtamista ja hallintoa , tätä tuloksellisuutta on 

saatu sen verran että johtaminen ja hallinnointi rce ohjauryhmä eiku johtoryhmä  joka 

on hyväksynyt tavoitteet ja päämäärät ja nää siinä meillä kuuluu sivistystoimi on 

ottanut koordinoinnin jolloin sivistystoimesta on ollt johtoryhmänpuheenjohtaja , 

mutta kaikki muut kaupunginjohtajat kolme muuta istuvat johtoryhmässä ja omnian, 

laurean ja metropolian johtajat ja sitten yliopistosta aaltoyliopistosta ja helsingin 

yliopistosta on kestävän kehityksen professorit ja sitten vielä kauppakamarin johtaja ja 

hän oli siloin espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ohjausryhmässä on taas 

tärkeimmät osallistujat mukana siinä. Hallinnoiti ja johtamisen puoli. 

Miia: Informaalin ja nonformaalin ero? 

Mari: Nonformaaliahan on kaikki toimijat joillakin on vaikka meidän partnereistä 

tällaiset kierrätyskeskus, sykseä, luontoportti, kuluttajavirasto ja meillä on paljon 

okkasäätiö ja sellaisia joilla on jo tähän alueeseen paljon niin kun eli he antvat sen että 

he eivät ole ihan fornaalin mutta tuovat sen tuen heidän materiaalit, aineisto ja se on 

espoon kunnassa on jo paljon metsähallituksen kaikki nämä, miten he limittyvät sitä 

kautta ja informaalia on kaikki mitä espoossa on viestintä ,mikä on se kaupunkikuva, 

mitä meidän lehdissä kirjoitetaan, mitä bussinkuljettajat mikä on se yksittäisten 

ihmisten viesti niin ku ihmisille, koska sieltähän tehdään, pakko sanoa kun olin oman 

4. Luokkani kanssa tehnyt suuren projektin kotien vastuullisuudesta lajitella ja 

kierrättää niinsen myötä yksi oppilaista sanoi mulle, etenkin kun he olivat käyneet 

auttamassa taloyhtiöiden roskiksissa kun ihmiset eivät laittaneet oikeisiin paikkoihin 

niin ne kiinnitti kylttejä sinne lajitteluohjeita, he menivät myös taloyhtiön hallitukseen 

puhumaan tästä, he olivat itse opetelleet ja näin elise siirtyi omasta perheestä koko 

taloyhtiöön sukulaisiin ja muuta. Silloin yks ope totes että kestävä kehitys on espoon 
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yks arvo, mutta se ei näy kaupunkikuvassa jolloin se myös lähetettiin siinä meidän 

hakemuksessa ja se kymmenenvuotiaan lapsen lausumana sillä tavalla et mitä se sitten 

on kun se oivallus tulee,mitä se voisi olla meille jokaiselle ihmiselleniin kuin se että 

katso jokaikistä tekoa ja ajatusta kuinka kestävä se on  

Silloisella koululla, missä teen nyt pientä aikaa 5h viikossa eli keinumäen koulu meillä 

almoi vuonna 2007 kohtaamisia kestävän elämäntavan puolesta- hanke. Se oli 

opetushallituksen rahoittama hanke ja se yhdisty Ensi-verkoston projektiin ensi-

verkoston supporthanke, mutta sen supportin alanimikeenä oli silloin osallisuus ja 

osallistuminen ja vielä ehkä kumppanuus ja se tarkoitti sitä miten koulut lähialueelta 

voivat löytää kumppaneita ja lujittaa sitä esim. vesiyhtiöitä tai jonkun... luontevia. 

Minun oma historian tuntien kunvalmistuin opettajaksi 2009 olen sieltä lähtien vaan 

verkottunut niin kuin lähiympäristöön vanhempiin ja ympäristöön, koska se taas liittyy 

taas yhteen tiedekasvatusprojektiin. Saatiin rahaa tähän hankkeeseen niin... se täytyy 

sanoa vielä että siinä oli ne tavoitteet kest. Keh. Edistävän kasv ja kouluksen 

vuosikymmenessä eli ensi-hanke on partnerina uneskon kanssatoteuttamassa näitä 

samoja tavoitteita...silloin keräsin tähän... peruidea oli että kolmessa vuodessa me 

tuotiin kestävä elämäntapa meidän koulun sisälle  ja koska oli kauhea kiire niin rehtori 

sono että suunnittele perusjutut  ja mie kerkesin siinä suunnittelemaan sellaisen viisi 

oppimispakettia, jotka ottavat huomioon nää kestävyyden osa-alueet  ja meillä liittyi 

siihen yli 40 organisaatiota ja yli 60 asiantuntijaa tuli siihen meidän kouluun pitämään 

ja vahvistamaan sitten ja tutkimus on laatikossa edelleen, mutta tutkin tiiviisti 3 

vuoden aikana jokaista liikettä, haastattelin vanhemmat ja oppilaat miten se asia 

etenee ja sitten olin kerran konferenssissa jasiellä tapasin uneskon asiantuntijan eli 

opettajankoulutkseen sitoutuneen ihmisen  professori charles  Hopkingsin, hän on 

kanadasta, mutta tehnyt töitä yk:n yliopiston puitteissa ja ollut rce asiantuntija ja 

kestävän kehityksen asiantuntija mutta myös uneskon puitteissa on tehnyt työtä 

opettajankoulutuksen kautta kanssa miten tällainen kestävän kehityksen kasvatus 

saataisiin maailmalla menemään lävitse ja hän näki meidän kohtaamisia hankkeen ja 

sitten kun seuraavan kerran tapasin hänet hän sanoi että espooseen teille voisi sopia 

tällainen tekisitte tällaisen osaamiskeskuksen rce keskuksen ja se liitty sillä tavalla 

vielä että se kokous jossa keväällä oli siellä belgiassa se oli se ensikokouksia niin 

siellä ensimmäisen kerran minulle tuli tällainen asia johon heräsin että sanottiin että 

opettja voi olla vaikuttja omassa luokassa ja omassa kouluyhteisössä, mutta opettaja 

voi olla vahva vaikuttaja niin kuin omassa kunnassaan ja siellä peräänkuulutettiin 

tällaisia opettajia ja siitä puhuttiin, että täytyy ottaa poliittinen ulottuvuus mukaan, 



   
  
 131 
  

 
 

jolloin on ihana kun on sisko joka on tehnyt väitöskirjan maurille niin hänelle nää asiat 

oli kanssa tärkeitä ja tulin kotiin belgiasta enkä kenellekään puhunut kun siskolleni... 

nyt minä ole tipahtanut jostakin kestävän kehityksen asiasta että siellä puhuttiin 

poliittisesta ulottuvuudesta ja sitten miten pitää olla niin kuin näin ja opettajan pitäsi 

olla yhteiskunnallinen vaikuttaja, kun minä olin niin tyytyväisenä omassa luokassani 

koulussa ja vanhempien kanssa ja lähiyritysten kanssa toki tehnyt. Ja se niin ku, 

vaikkakin mulla oli nää kuusikymmentä siinä koulussa niin mää en osannut yhdistää 

sitä vaan mulle tuli sellainen että ihmisen pitää uskaltaa olla vahva tällaisena aikana 

kun viedään näitä suuria asioita silloin kun charles hopkings sanoi että teille sopis 

tämä niin silloin mulla tietenkin ne kliksahti nää yhteen että tää on totta  että jos 

meissä opettajat ovatkin vahvasti tulevat esiin niin silloin me voidaan olla yksiä suuria 

vaikuttajia ettei jätetä tietoa kouluun vaan tullaan siellä koko kunnan tasolla esiin. Ja 

silloi se niin paljon vahvisti tosiaan se oli kesäkuussa se oli maaliskuu kun näin tämän 

ihmisen jakesäkuussa tapasin uudestaan ja silloin hän antoi tän rce mallin, luin sen, 

tulin kotiin, samana päivänä soitin siskolleni ja sanoin hei  lähetäänkö viemään 

eteenpäin tätä, tässä oli vielä sellainen mutka että mie tapasin sen 

tiedekasvatusihmisen jonka kanssa me oltiin alotettu se aikanaa gloriawein jonka 

kanssa aloitettiin tää suuri luonnontieteen kokeellinen projekti, hän oli sattumalta 

lontoon lentoasemalla, kerroin hänelle että hei meillä on nyt uusi idea että meidän 

yhteinen ystävä  sivistytoimen johtaja aulis pitkälä pitää ottaa tähän mukaan hän sanoi 

että ok mennään tapaan aulis pitkälää ja se jäi siihen mutta sovittiin, että tavataan , 

mutta kun tulin kotiin niin ensimmäiseksi soitin siskolle ja hän tuli käymään ja annoin 

hänelle tämän rce  mallin ja siskoni sanoi että hän on tiennyt tästä, mutta tämä 

kuulostaa hyvältä ja hän on mukana ja siinä samassa soitettiin professori mauri 

åhlbergille siitä, että nyt olis tallainen malli espooseen lähdetääkö porukalla, että tää 

olis meille kaikkile hyvä. Mauri tiesi tästä kanssa ja sanoi ok, tämä on ihan hyvä asia 

ja siltä pohjalta oli yhteydessä gloriaan jameidän piti tavat yhdessä aulis pitkälä, mutta 

siinä kävi niin ettäkuitenkaan minä en mennyt siihen tapaamiseen ja kirjoitn hänelle 

kirjeen siskoni kanssa tästä miksei espooss, kun hän oli sisvistystoimen johtaja, että 

lähdetään viemään tätä. Tärkein asio oli miksi minä hänelle kirjoitin oli se että ne 

minun neljäsluokkalaiset olivat huomanneet tämän asian eli onko meillä näkyvissä 

tämä kestävä kehitys ja kysin häneltä mitä tapahtuu espoossa niille lapsille jotka 

oppivat kunnioittamaan elämää toista ihmistä arvostamaan sitä ja kunnioittamaan 

kaikkea elämää maapallolla,tekemään viisaita tekoja sen eteen että kunnioitetaan 

erilaisia asioita ollaan kiitollisia ymmärretään luontosuhteen merkitys luonnon 
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toiminnan merkitys meidän kaikelle elämälle jne. Mitä tapahtuu niille lapsille, kun ne 

joutuu toiselle kouluasteelle? Sieltä tuli samana päivänä, kun hän sai tämän kirjeen 

gloria välitti, että sivistystoimen johtaja haluaa että mää soitan hänelle ,mie soitin 

hänelle kun hän antoi ajan ja aulis pitkälä joka on opetushallituksen pääjohtaja sanoi, 

että järjestetään kokous. Ensimmäisessä kokouksessa mie olin kutsunut ihmisiä ja 

näitä verkostosta tärkeitä ihmisiä ja siitä alkoi meidän rce matka sitten 2009 oli 1. 

Kokous ja 2010 lokamaraskuuta valittiin, mutta tieto hyväksymisestä tuli yk:n 

yliopiston rehtorilta tuli tammikuussa.  

Miia: Mitä teetä tällä hetkellä? 

Mari: Aulis pitkälä sanoi että jos me päästään tähän sitten mietitään sun toimenkuvaa 

erikseen koska silloin alussa tätä hakemusta tehtiin ja kerättiin verkostoa ja koko se 

suuri työ että me haasteet kartoitettiin mitä kukin oli tekemässä ja luotiin sitä 

toimintasuunnitelmaa miten päästään tavoitteiseen että kuka on vastuussa jamillä 

aikataululla, millä kriteereillä kaikke sitä niin kuin se työ sehän oli aikaavievää eli mie 

toisaalta olin opettaja kokoajan Keinumäen koulussa mutta samaan aikaan tein sit mie 

huomasin sellaisen asian et mie rupesin lähettelemään ihmisille yöllä sähköposti 002 

ja sit mie ajattelin et hirveetä tää on kyllä vähän nolo ja joku siitä mulle huomautti ja 

sitten myös se että mie huomisin et tein lauantait ja sunnuntait niin kuin meni joitakin 

juttuja sillätavalla jamutta mulla oli kokoajan se tieto aulis oli sanonut että jos me 

päästään ni sit mietitään se ja silloin kun meille tuli tammikuussa se tieto meil oli 

juhlat ja kaikki näin niin maaliskuussa meillä oli  puhe juteltiin puhelimessa ja silloin 

se kasvatettiin niin että mulle mitotettiin että mulla on 7h opetusvelvollisuutta ja 

kaikki muu on rce espoolle mut mie jouduin oottamaan sitä että siijainen saatiin mulle 

huhtikuun alussa kun mie oisin voinut aloittaa sen helmikuussa sitten eli mulle 

varattiin rahat  ja tänä vuonna se jatkettiin että mulla on 5h  koska se on sairaalakoulu 

kun se toimenkuva on konsultoin kouluja ja oon näiden oppilaiden kanssa tuen niitä ja 

syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita mie istu heidän kanssa sen 5h ja kaikki muu työ 

on mutta on kovasti puhuttu että mie oisin voinut aloittaa kokopäivätyön. Se on nyt 

miun toimenkuva olla kordinaattori. 

Miia: Mitä tarjoaa luokanopettajalle?  

Mari:Mie oon johonkin esitykseen kirjoittanut että se toiminna kivijalka on ne 

kasvattajat, opettajat ja ne kouluttajat jotka ovat oivaltaneet mitä on kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen tai saavat tietoa. Se on se ketkä voivat luoda sen 

käyttäytymismuutoksen. Ajatellaan meidän varhaiskasvatuksesta aaltoyliopistoon 

meillä lapset ja nuoret ovat silloin siinä niin ku saavat kasvaa pienet jo siihen malliin 
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ja kun se todella on tätä toista ihmistä arvostavaa ja kunnioittavaa tilaa antavaa 

luovuutta antavaa, kuitenkin opetellaan lajittelua kierrätystä vedenkäytön niin kuin sitä 

ollaan luonnossa niin kuin liikutan niin ku sen mahdollisuus kokea luonto ymmärtää 

pikku hiljaa merkitys mietitään kasvavana varhaiskasvatuksesta lukioon tai 

yläasteellekin jossa käydään niin kuin aineen kierrot ja ihan eri tasolla saatikka että se 

tulee omniassa ammattikoulussa ja muissa kun se tulee siellä jo mitä se tarkoittaa 

kunkin ammatin kohdalla sit sieltä tulee ne päättäjät aalto yliopistoon mut tää meni nyt 

luokanopettajasta ...luokanopettajat ovat välissä tekemässä tosi arvokasta tärkeää 

työtä, ne on oikeastaan ottaa sen aika hyvän herkullisen vaiheen niin kuin siitä et ne 

pystyy sitä tiedon taidon asenteiden ja arvojen valmiuden mukaan suuntaamaan niitä 

oppilaita sitten jo ylä asteelle jolloin niillä on omat kasvunpyrähdykset mie sanosin se 

on äärettömän tärkeä kivijalka että luokanopettajat ja... 

... jos sit lähdetään tähän toimintasuunnitelmaanjossa me kartoitettiin haasteet. Silloin 

ku meillä on hyvä toimintasuunnitelma mikä on yk:n yliopiston siellä keskuksessa 

hyväksytty siinä me laitettiin että ensimmäinen tavoite on kestävän kehityksen 

kasvatus saadaan koulujen toimintakulttuuriin ja arkeen ja silloin se on ops:n kautta  ja 

meillä on koko kunta tietyllä tavalla ollut tietoinen siis on mennyt jo rehtoteille kirje  

että on valittu tähän  ja se on mennyt  kouluksissa jo läpi että me ollaa mutta tietysti 

kun kouluilla  rehtoteilla he tuntee että heillä on paljon työtä  ja se luokanopettajan 

työkin erilaisten lasten kanssa se voi olla niin haastavaa että vaikka sulle tulis se viesti 

että on päästy tämmöiseen , länsiväylä on kirjoittanut tästä et meillä on ollut yhteisiä 

tapahtumia puunistutspäivää johon jokaiset koulut on kutsuttu jos rehtori on vienyt 

niinopettajat olisivat tietoisia kirjeitä on mennyt eli tiedotus on se ja meillä on 

verkkosivusto kyllä siellä mutta se meillä on ollut yli vuoden opetussuunnitelmaryhmä 

jossa minä olen vetäjänä ja sitten meillä on toinen nyt jo eläkkeelle jäänyt opettaja 

Mervi skytte biologian- ja maantiedon opettajien liiton entinen puheenjohtaja 

pitkäaiknen yläasteen opettaja me otettiin se vetovastuu ops:n tekemisestämeillä on 

koulujen esikoulusta lukioon asti sellainen opettajien ryhmä jotka ollaan tehty ja se on 

se että se ops valmistuu nyt joulukuussa ja se on taas ops:n tukimateriaali koska meillä 

on voimassaoleva ops toistaiseksi ja se että tieto on mennyt että me tehtäis kouluille 

helposti haltuunotettava tukimateriaali mutta sitä ei voi sivuttaa siihen sitoudutaan ja 

miten se koskettaa luokanopettajia on se että kun se valmistuu niin se tieto menee ja 

meillä on näitä ekotukihenkilökoulutuksia , jotka tehdään ympäristö- ja 

teknisentuenviraston kanssa niin että meillä on ensi keväänä jokaisessa koulussa 

vähintään yksi ekotukihenkilö niin ku koulussa hän valikoi toisen opettajan  tai toisen 
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aikuishenkilön koulusta he muodostavat tiimin ja heillä on johtaja tietää että tiimi 

toimii ja koulu miettii resurssit tälle tiimille ja tiimi ottaa haltuunsa vetovastuun siitä 

miten jokaisella koululla kuljetetaan sillä ensi vuonna esimerkiksi luokanopettaja 

jonka pitää olla siellä jos ajatellaan ihan alaasteita he kun koulussa mietitään 

lukuvuosisuunnitelmaa niin siihen kirjoitetaaan arvopohja niin kuin espoon arvo on 

kestävä kehitys ja kaupunki on sitoutunutm tän arvon todentamiseen ja nyt jokainen 

koulu miettii minkä asian he ottavat koulussa painopistealueeksi ja mitä he aikovat 

tehdä se heidän ottama asia että setoteutuu ja sehän menee koulujen johtokunnille se 

menne vanhemmille myös sitä kautta ja tää tiimi laatii vuosikellon sen perusteella mitä 

opettajakunta on päättänyt he laittavat siitä sen alkukartoituksen he tekvät sen 

toimintaan ja ovat mukan ohjeistamassa että seon kaikissa luokissa kaikissa koulun 

käytänteissä toimintakulttuurissa ja sitten tehdään loppukartoitus siitä samalla 

muotoutuu kouluille oma ohjelma jatää on yks sellainen arvoperustan luominen 

kouluille johon jossa luokanopettaja on mukana ja se muu tukimateriaali tulee niin että 

se ei ole vielä valmis me ollaan muotouttamassa sitä mutta niin että opettaja vaikka 

klikkaa bioversititeettiä sienne silloin esim. aukeaa luontoportin sivut. Se on myös 

sillai jos klikkaa vesiteemaa niin se näkyy nykyiset ops:T miten jotkut luokanopettajat 

haluaa, että ne on sisältöalueittain silloin näkyy mikä veden kohta opetellaan ykkösellä 

mitä sit myöhemmin  ja siellä tulee kaikkien meidän partnereiden parhaat materiaalit 

koska se on myös tärkeintä että opettaja tietää kun se on siinä toimintakultturissa siinä 

arjessa niin oppikirja on vain yksi, se että voi esim pyytää kuluttajaviraston 

asiantuntijan taiketä asiantuntijoita on saatavilla niin voit pyytää heitä kouluunja voit 

luoda yhteisen tilanteen siellä se taulukko on pikkase. Mutta luokanopettaja yhtyy siis 

tällä tavalla et koko ajan menee tietotaito luokanopettajille koulutuksen mutta myös 

kuinka se sitoutuu toimintakulttuuriin ja tää lanseeraus tapahtuu vielä niin koko ops:n 

että rehtori-infossa se kerrotaan ja sittenluokanopettajille järjestetään suuri tapahtuma 

tämmäiset vähän niin kuin messut ja siellä katostaan miten se tuleva ops on tai 

opstukimateriaali ja luokanopettajille suunnataan ja on koko ajan suunnattu yhteisistä 

tapahtumista ja toiminnoista on kulkenut tieto eli  viimevuonna osallistuttiin 

ilmastopäivään 11.11. oli opetushallituksen suuri ilmastopäivä se tieto lähti kaikille 

kouluille ja materiaali ja myös luokanopettajat tiesitävät että espoo vaikuttaa koska 

siinä samassa yhteydessä se haastoi kaikki muut suomen kunnat . että ne huomaa ettei 

me olla pelkästään espoona vaan liitytään suurempaan juttuun jasitten oli 

puunistutuspäivä toukokuussa, joka meni taas kaikille kouluille sitten ja siihen 

osallistu yli 60 eri ihmistä ja espoo valitttin vihreäksi tai enoverkoston green city 
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jäseneksi ja sitten koko ajan meillä on pyörityt tälläinen kun meillä on se opit sivusto 

niin meidän partnereiden koulutusta eli siellä on wvf:N koulutusta syksen koulutus 

kiegenkoulutus  metsähallituksen villa elfikin koulutkset on ollut mukana koko ajan 

tiedotustoiminnassa että jos olet ollut vähääkään luokanopettajana espoossa niin voi 

sillä tavalla ajatella mutta niin kuin sanon niin kiire kyl mie odotan että meillä täyttyy 

että kaikki koulutetaan kaista kouluista löytyy sit se tiimi  jotka saavat 

vääjäämättömän johtajan tuen sitten tulee se lisäkoulutukset ja sit tulee tää ops juttu 

vasta nämä sen tekee. Se on sitä tulevaisuutta kyllä. 

Se on se kivijalka eli tää on kestävää kehitystä edistävää kasvatuksen ja koulutuksen 

vuosikymmen mitä rce totuettaa etääse on se. 

Miten rce espoo näkyy luokanopettajn työssä nykyisin ja tulevaisuudessa  niin mie 

sanoisin jotenkin tää maapallon tilanne ja muuttuminen on tuonut myös nää että 

suurempi määrä opettajia alkaa oivaltamaan, että me tehdään tärkeää työtä ihan voisi 

sanoa että maailman energiat suuntautuu tähän et meidän on ymmärrettävä et on 

kysymyksessä käyttäytymisen muutos on katsomisen miten me tarkastellaan maailmaa 

et muutos siihen  sit se et antaa asioiden koskettaa et jotenkin niin ku välillä tuntuu 

kun pysähdyt miettimään et ihan niin ku joteki ihmiskunta me on kuljettu niin ku 

pitkään niinku väärään suuntaan jos lähtee ajattelemaan sitä meidän ihmisyyttä 

javälillä tuntuu et ketkä ne on oikein mukannut semmosta on tullut semmosen 

kasvottomuuden johtajat jotka ovat sitä että kun katsot toista ihmistä silloin voisit 

nähdä peilinä etmitä sille tahdot jotekin et ollaan sellaisessa paikassa einähdä ihmistä 

voi tehdä päätöksiä jotka ovat vois sanoa silleen rumia jailkeitä ja näin mutkun sulla 

on se ihminen siinä edessä niin ajatus muuttuu et tämmöistä aikaa ihan kokonaisuutta 

käyttäytymisenmuutosta koskettavuutta niille asioille meidät tutkijat tuottaa paljon 

tietoa siitä mitä pitäisi tehdä mut ihminen vaeltaa ohi näiden teiden et tuota jotenkin 

sen löytyminen vaan olis mulla itelläni kiteytyy siihen toisen ihmisen 

kunnioittamiseen ja arvostamiseen ja se et me löydetään sisin ja sellainen vahvuus 

itsestämme  niin meidän haluamisen kulttuuri lakkaa et lyhytnäköinen hyötyminen 

haluaminen ja sitten tuo tulee ekä siihen itsensälöytämiseen niin kuin siihen on se 

kuinka paljon on iloisia asioita kiitollisuuteen viittavia asioita joita meillä on tässä 

meissä itsessämme ettäemme niin paljon tarvitsisi ...otetaan se uteliaisuus ja innostus 

meidän elämän käyttövoimaksi toiselta oppimisen ajatus kysymys vaikka kuka minä 

olen ja mitä minulle kuuluu tämän sisältöiset asiat on ihan pakosti tässä vieritysten ja 

semmoinen mauri sanoi tänäpäivänä viisaasti eettisyys ja eettinen ulottuvuus sidotaan 
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kaikkiin näihin ulottuvuuksiin sosiaaliseen ekologiseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen 

sitten... 

Mauri Åhlbergin kanssa semmoista hyvää yhetsityötä siitä vaikka olen ollut laiska 

tutkimaan minulla on tutkimuksia paljon pahvilaatikossa niinse että kun me tehdään 

asioita se voidaan nähdä ihana korkealaatuisuus tai laatu joka on kestävyyttä meidän 

ne ajatukset kun me laitetaan ne annetaan ajatus jaetaan se ajatus ollaan kuitenkin 

valmiina ilman sitä että tarvii olla puolustuskannalla oman ajatuksen kanssa annetaan 

sen liittyä niiden muiden ihmisten ajatuksiin etsitää yhdessä niiku  sitä jaettua 

tiedonkäsitys yhteinen tiedorakentaminen meillä on paljon ammattitaitoa johon 

liitytään tällä hyvällä vähän niin kuin hyvällä hengellä siihen miten se asia  siitä on 

mahdollisuus kasvaa niin kuin yhteistä hyvää ja päättyen tähän hyvään elämään ja 

silloin kun opin tämän että omien oppilaiden ajattelua voi seurata niin ku tallaisilla 

käsitekartoilla Ja saada sieltä se on se oivallus  mikä on ollut hyvää eli mauri on 

ruokkinut tai koko ajan  helsinkin kasvatksen kehittämis ja tutkimus ryhmä 

kokonaisuudessan on ruokkinut tätä hyvää henkeä mitä unurce vaatiikin että tää on 

kehittämis ja tutkimusprojekti siinä seuraa mukana siellä valmistuu väitöskirja tästä 

niin se on äärettömän arvokasta se on myös se että me niillä lunastetaan tietyllä tavalla 

myös paikkamme tässä yk yliopisto yhteisössä. Se on tarpeellinen mut vielä suurempi 

on se kuinka paljon voimme kasvaa yhdessä mie arvostan kovasti kaikkia yhteistyötä 

mitä me tehdään  ja me kuljetetaan tietoa ja se on varmasti se yksi asia että ihmisten 

pitää olla rohkeita kuljettamaan sitä tietoa.4649   

Mauri: Marin on virallinen jäsen yliopiston rekisterissä... 

Mari: Luontoportti on ollut meidän alusta pitäen mukna tässä silloin kun alkuhetkistä  

ajatellaan muista kun tämä oivallus lähti helsingin yliopiston ja professori  mauri 

åhlbergin kautta mutta se missä sen parhaimmillaan näkee jos ajatellaan työkaluna 

luontoportti palvelua tunnistamista tää tulee nyt sinne meidän ops:n eli siinä vaiheessa 

kun nyt meillä on tää asko lippo esimies tai päällikkö näissä asioissa mien en ole 

hänen kanssa koukousta pitänyt vasta kun semmoisen alustavan miten se on se 

sähköinen versio mut se idea on kuitenkin että kun siellä tulee bioversiteettisana tai 

siellä tulee vaikka ensimmäisen luokan lähiympäristön kasvit lapsille tai kasvien 

tunnistamisen tai eläinten tunnistamiseen liittyvää ravintoasioihin onko se 

kotitalousasioihin tai mihin vaan missä tarvitaan tätä työkalua niin silloin se ope 

pystyy sen klikkaamaan eri aineiden opettajat sitten ja näin sitten myös että sieltä 

kautta se kulkee vanhemmille sitten apuna. Eli tää on se ihan käytäntö, joka on 

ops:llinen mutta myös se että missä vaiheessa se tulee myös tuohon meidän 
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opettajankoulutukseen koska tällä hetkellä yhteinen yritys niin monen ihmisen kanssa 

niinhelsingistähän on lähtenyt ekotukikoulutus ja sit se tuli espooseen tuliJuliahankeen 

kautta 2030 ilmastonmuutoksentorjuta eli tää hanke se malli on sieltä jolloin siihen 

liittyy paljon teknisiä ympäristöhallintokunnan asiantuntijoita ja pikku hiljaa me 

saadaa vietyä niin kuin sitä että me otetaan varmaakin opettajien jatkokoulutus niin 

kuin tulee sitä kautta myös vielä ... ops,opettajakoulutuksen kautta se tullee mutta kun 

mä ajattelen koko verkoston asia mie melkein toivoisin että ympäristö- ja 

tekninnenvirasto ja  kenelle kuuluu esim.ravintopuoli eli espoontilakeskus 

hallintokunnan puolelta espoon caitering ja muut nenäkis tämän että miten siellä 

hyödynnetäänesim. Vanhustenpalveluissa kauniskuvia minkälaisena luontokuvat voisi 

olla meidän sairaaloitten seinillä miten ihmiset voisisivat katsoa näitä ja tunnistaa 

lapsuuden niitä muistoja kuvia lapsuudesta miten ne vois olla metrohallien 

seinillätulevien  tässä on valtavan paljon asioita mitä se voisi sisältää  kaikki nää 

meidän ruokapuolen gateringin kanssa hyödynnettävyys mihin asti se meniskään sitten 

tästä pitäisi vielä pitää yhteisistunto miten monessa asiassa se voi olla  jossa just 

parhaimmillaan yhdistyy formaali, non ja informaali niin ku ajatukset. Valtava määrä 

ihmisiä kun otetaan isät ja äidit ja mie oon tehnyt  yhteistyötä 

espoonvanhempainyhdistyksen kanssa, mutta joka koululla on sitten.. oikeastaan se on 

se koko espoo tää vähän niinkuin vanhempien kattojärjestelmä sitten koko espoo. 

Nauha 2: 

Mari: oikeastaan mie vielä tuosta bioverisiteetti jutusta kun mie oon nyt kun meillä on 

ollut nää globalkonferensit eli nää koko maailmantason rce:t kokoontuneet mehän on 

maurin kanssa oltu bioversiteettiryhmässä ja sitten se on... miten se traditona knolits se 

on vähän hassu niin kuin muinaisaikojen tieto perinnetietous jotkut kääntää  

Mauri: joo kyllä kas kun se on siellä kehitysmaissa tosi tärkeä juttu ei ole ehkä kirjattu 

ne niitä sanoja kääntäneet mut meillähän lönroot kirjoitti sen muistiin ja meillähän on 

ihan toinen tilanne että samoin toinen maailmansota oli sellainen katastroofi Toivo 

rautavaara kirjoitti sen kirjan johon mihin kasvimme kelpaavat niillä ei ole vastaavia 

ole ollut  ja nyt ne yrittää kiivaasti uskonnollista tietoa kaikkea muuta perinteistä koota 

... 

Mari:seon ollut itselle sellainen vahvista asia ja sitten mitä mauri on juurit tuonut että 

seet minkälaiset siinä mielessä valtava määrä kasveja mitä me voitaisi syödä jotka 

toteuttaisi tätä lähiympäristö niin kuin nyt on esim. perunatkin tuotetaan puolasta 

espoolaisten kouluihin niin kuin tallaista että lohi kalastetaan norjassa lennätetään 

japaniin pilkotaan tuodaan suomalaisten ruokapöytään tai kauppojen hyllyille 
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pilkottuna tai viedään vielä kauemmaksi jonnekin muualle eli missä on viisaus missä 

on semmoinen asia samaan aikaan puhutaan että meidän tulis katsoa toisia ihmisiä 

elollista ympäristöä kaikkea muuta ympäristöä tätä toisenlaisin silmin tää on myös 

avannut mulle sen entistä arvokkaampana näkee vaikka olen aina opettajana pyrkinyt 

lähiluonnon hyödyntämiseen esim. me keitetään vadelmalehtiteetä ja  me käydään 

hakemassa sieltä marjoja ja paistetaan ja tehdään ja arvostetaan ja tutkitaan mikä sopii 

lääkekasviksi ja muuta mutta se valtavan suuri rikkaus ja runsaus siellä ja nyt kuulin 

että diabetes mie en muista mistä maasta tää oli mie haluan ottaa selville ihan niin ku 

saatu kuriin syömällä lähiympäristön kasvien lehtiä jotka ovat kuitenkin professoreja 

ja alan asiantuntijoita siellä yhdityy lääkäri niin kuin tää meidän ryhmän vetäjä unni 

jossa me ollaan yhdessäkin oltu hän on lääkäri koulutukseltaan  eli yk:n yliopistossa 

on niin kuin jotka kuuluu tähän ja ovat meidät valinneet ne ovat maailman 

tiedeakateemioiden huippuasiantuntijoita jotka tekee tätä työtä silläkin tavalla on 

arvokasta kuulua ryhmään oppia heiltä ja toisaalta sitten arvostaa ja nähdä että meillä 

suomessa on jo tehty tän asian eteen työtä kun emme kulkisi sen onnen ohi tai sen 

kestävyyden ohi. 

Yhteistyö ensin tää on hauska että ensistä tää on lähtenyt ja mauri kutsui minut 2002 

ensiverkostoonoltiin kolilla seminaarissa ja siellä alkoi vihreä lippu silloisen koulun 

martinkallionkoulun kanssa jamenin vielä vahvemmin tähän vaikkakin oppilaiden 

vanhemmat tunnsitaa et mie oon tehnyt vuodesta 1970-80 kestävän kehityksen työtä 

ollut sillätavalla silloin sitä sanottiin ympäristökasvatukseksi kuulun läänin 

ympäristökasvatustyöryhmään ollut jo silloin järjestämässä mutta en sillä tavalla 

yhdistänyt itseäni näin voimakkaasti niin kuin mukaan ajattelin aina et mie olen tuonut 

suomeen tiedekasvatusta ja tutkivaa oppimista 1979 alakaen, mut nyt tää on niin 

limittäin toisissansa niin ku mulla se yhdistyy niin ku arvomaailma voi mennä samaan 

ensiin liityin ensin siellä oli hanke menossa, siellä on aina jokin hanke menossa, ja nyt 

tää viimeisin on tää kodes hanke ja huomaa että heillä oli ensi tää että otetaan 

partnereita ja osallistutaan lähiympäristön kautta siellä oli ehkä että voi olla muutamia 

partnereita jonka kanssa tehdään yhteistyötä mutta keinumäenkoulussa me yhdistettiin 

tällainen valtava määrä jovalmiiks ihmisiä josta sitten lopulta tuli rce:n pohjaverkosto 

niin nyt kun huomaan ettei tää enää kodesille kuulunut ensin niin paljon tallainen rve:n 

kaltainen eli f.non jain  osuus niin he on tulleet lähemmäsi tätä eli kun mie viimeks 

olin mauria sijaistin wienin konferensissa niinminä pidin kolme tuntia kestävän 

työpajan jossa minä  kerron pohjan mille pohjalle rakentuu rce espootoiminta ja se 

herätti valtavasti kiinnostusta eli ihmiset voat heränneet sille ajatukselle  joka on 
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loppujen lopuksi tosi vanha ajatus koska sehän on riosta 1992kun sanottiin että 

jokainen kansakunta tai valtio  perustaisi oman toimikunnan joka meillä suomessa 

laitettiin ihna ensimmäisenä pääministerivetoinen toimikunta johon kerätään paljon eri 

alueitten edustajia eli siellähän on saamelaisten edustaja ja pienten ryhmien edustajia 

ja kuitenkin ministeriöiden edustajia eli miten viedään näitä asioita ja se tehtiin 

strategia suomeen on tehty strategia ja sitten sieltä tuli 2006 koulutusjaaosto 

perustettiin ne teki strategian ja sielläkin sanotaan että on vallalla että kun se 

ympäröivä  yhteiskunta alkaa muuttua eli tää vaatii taas koulut voi tehdä jos 

ympäröivä yhteiskunta on mukana ja sen toiminnat niin se hauskasti kaareutuu tää on 

ollut koko ajan elossa ajatuksen ihmiset eivät ole jotenkaan ehkä pieni joukko ihmisiä 

onsen ymmärtänyt ja oivaltanut koulut ovat jatkaneet kulkuansa ympäristökasvatuksen 

tai kestävän kehityksen kasvatuksen kohdalla ne jotka on jatkanut mutta edelleen 

kunta on voinut olla sitoutumaton ja nyt espoossa kun sivistystoimenjohtajan 

arvomaailma vastasikin niin kuin hän sanoi meille viimeisessä seminaarissa että 

kestävän kehityksen asiat ovat olleet hänen sydäntä lähellänsä voiko sen painavammin 

sanoa se oli niin vahva arvovaikuttaja vahva ystävä niin kuin mulle kun hän lähti 

opetushallitukseen niin mie menetin ystävän myös vaikkakin hän oli miun esimies  

niin tällaisella miten edistetään asioita ja hän katsoi että tää on koko espoon asia 

jolloin meidän espoon kaupunginjohtaja sitoutu asiaan ja miten sidottiin nää kaikki 

muut meidän poliittiset päättäjät  siihen ni ...kodeshankkeessa se tulikin yhtäkkiä 

takaisin ja oltiin äärettömän kiinnostuneita tästä asiasta ja siellä sanottiin että ehkä tää 

on ehkä tää asia painoarvo ettei tää mene eteenpäin ennenkun meillä on ne jotka sitä 

kunnan ops:a laatii jotka katsoo sen että kunnan koulut kun tekevät oman ops:n jolla 

on se vatuu siitä et se oikeasti sisältyy sinne tulee tän voima ja vahvuus vasta siinä. 

Arvomaailma yhdistyy toimintaan. Jonkun on annettava kasvot aulis pitkälä on 

suomenmaassa tuonut kasvot tälle asilalle  ja rohkeuden. 

Suunnitelmat... ne että miusta tuntuu unurce:ssä nekään eivät oivaltaneet tätä että 

kasvot pitää olla ja kaupunki vahvasti mutta täähän on esim. YK:lla ollut ollaan 

puhuttu kestävistä kaupungeista mutta kukaan ei oikeastaan ole sitä mallia miettinut 

niin pitkälle espoossa se tuli vahingossa koska mie en tiennyt missä se on koska oli 

verkosto mie en tiennyt miten lopetetaan ja aulis pikälä sanoi että verkostut siun 

tärkein tehtävä pitää verkoston koheesiota yllä kun mie aloitin koordinoinnin että tää 

on että täs on sattumusten summa että tää on mennyt ja sit kun miun sisko oli tässä 

kanssa sillä tavalla että tsempattiin se hakemus viimekädessä valmiiksi vaikka 

ajatukset oli ... 
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Tulevaisuudensuunnitelmat että viedään asioita eteen päin hyvässä yhteistyössä 

ensiverkosto mie voisin sanoa sillä on myös valtavan vahva asiantuntijuus ja laajus 

ollut tehdä se että ne on pitkään toiminut sehän on varsinaisesti ne on nimestäkin 

päätellen ympäristökasvatuksen niitten aloitteiden koulujen ja ympäristökasvatuksen 

aloitteiden eteenpäinviejiä mut kyllähän kestävä kehityksen vuosikymmenen 

toteuttaminen on kaikkien yhteinen asia.  

Yhteistyö: Se oli ihana ensimmäinen oli siellä Hollannissa 2011 kun oltiin päästy  mut 

kun me oltiin vasta liitytty 2011ja  meillä oli oma prosessi valtavan kesken niin me 

oikeastaan huomasin et oltiinhan mut me vahvasti vielä rakennettiin kaikkea kaikki 

koulutustasot rakensi ops:a kaikki rakensi opettajankoulutusta kaikki rakennettiin sitä 

mitä espoo on yhdessä miten koulutetaan ja valistetaan kaikkia niin alussa minua 

hämmästytti se että me oli sidottu kriteeristöä ja ajateltu että täytyy tutkitaan jotain 

miten me päästään olkoon se vaikka määrällinen kuinka monta opettajjaa  on 

koulutettu mut sit tulee se kuinka hyvin he omaksuvat että tulee se laadullisuus tietysti 

kuka kuljettaa sitä et hei anna tän asian koskettaa tää on käyttäytymisen muutos sinä 

jos oot rohkee ketkä oppii mallista ketkä tulee mukaan kaikki ei tule mukaan älä 

säikähdä ole rohkea,  mikä on sitten se laatujutut miten tätä viedään tiedottamiset ja 

kaikki muut alussa mulla oli sellainen olo että hei ihan kuin nää yk:n yliopiston 

toimijat toimisivatkin niin erillisinä ne haluaa kertoa niiden hyvistä jutuista mut ei 

niillä olekaan yhteistä jolloin mie vahvasti aloin vaikuttamaan rce:n eurooppa tason 

kokouksissa jos me ollaan vahvoja meillä on visio meillä on strategia lähteä yhdessä 

toimimaan auttaa toinen toisiamme levittää hyviä käytänteitä  ottaa korkealaatuiset 

nämä viestit sieltä saman jonka mie vei kodesverkostolle Nää on nää Mauri Åhlbergin 

korkealaatuisenoppimisen malli niin me päästään yhteisesti tietämään missä me 

kuljetaan niin kuin näin . On siis käsitys siitä koska sehän on sehän se mikä on myös 

espoon voimavara jos meillä on yhteinen käsitys siitä niin meidän ei tarvitse pelätä 

toisiamme mut kaikki voi tuoda lisää niin mulle tulia alussa että onko tällä rce 

verkostolla alussa näin ja sit on tehty euroopan tasolla  mut kuitenkin meitä on paljon 

pyydetty unu globaalin verkoston tasolta eli he on ollut tosi kiitollisia vaik mie oon 

mitä pientä lähettänyt heille meidän korkealaatuisesta vaikka meidän strategioista tai 

miten me rakennetaan tietoa taimeidän kohtaamisiahankkeesta tai  kun mauri on 

lähettänyt tästä luontoportista bioversiteettiopetuksesta näintä, he on olleet äärettömän 

kiitollisia  ehkä ne ovat toimineet erillisinä ja nyt kun sitten oli eteläkoreassa huomasi 

entistä enemmän ethe yhtäkkiä sanoo suomihan on valtavan pitkällä mehän ollaan 

siellä heidän mielestään edelläkävijöitä koska me tehtii se että tehdään yhdessä. Että se 
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arvomaailma voi olla periaatteessa voisko ollakkaan etjos me opetetaan lapsille ja 

yhteiskunta toimii toisella tavalla jos kokoajan sulle annetaan että voit kilpailla ja niin 

kuin olla toisen kanssa niin missä vaiheessa tulee se että sä kohtaat sen toisen ihmisen 

et mikä on oikeasti se laadukkaan yhdessä innovatiivisen oppimisen paikka sitten  sen 

verran, että tää on ollut ihana sitran tutkijat jotka tutkii mistä tulee kestävä hyvinvointi 

ja mitkä on ne hyvinvoinnin muuttuneet tekijät  ja niin kuin näin. Et me saadaa sieltä 

kautta sitä asiantuntemusta etä me ollaan yhteistyössä, me opitaan just näistä sitä 

varmaan vahvaa ihmisyyden pohjaa joka tulee tässä minäkin olen ollut 

opettajankoulutustyöryhmässä ja työryhmässä joka on miettinyt perinnetietoutta ja 

bioversiteettiä huomaan että opin valtavan paljon heiltä mutta myös senettä me 

voidaan antaa ja sitten taas tapio markkanen joka on suomen uneskon puheenjohtaja 

hän on ollut tässä vahvasti verkostossa tukemassa alusta lähtien hän sanoo että suomi 

on niin  tunnetaan niin prakmaattisena meilla on jotenkin se että jos me luvataan että 

tehdään niin me tehdään me lähdetään kohti sitä tavoitetta ja me tutkitaan ollanko me 

saavutettu se ei heilauta meitä et jos se helposti jää paperille niin se on paperilla ja sit 

toisaalta katson myös että meidän vahvuus on seetääme olee korruptiossa jos nyt 

lähdetään ihmisoikeuksiin niin missä muut maat on me voidaan meidän 

sivistystoimenjohtaja kestää sanoa että haasteena on että espoossa ei kukaan oikein 

tiennyt koko vuosikymmenestä. Me ollaan menossa verkostoon joka toteuttaa 

vuosikymmentä ja varhaiskasvatuksesta aaltoyliopistoon kaikki sanoo että eihän me 

tiedetä  eihän me ole puhuttu tästä vuosikymmenestä ei me tiedetä mitään eikä me ole 

koulutettu ihmisiä  kestävän kehityksen kasvatukseen  se mitä helsinki tuottaa, mitä 

opetushallitustyöryhmistä saatiin mut ei meillä ole yhteistä tietoa  meillä pitää uskaltaa 

sanoa se että meillä on polarisaatio käynnissä espoossa siellä on rikkat siellä on köyhät 

alueet  mihin häviää meidän tietty ikäluokka perusopetuksen jälkeen, 

syrjäytymisvaarassa ketä se autta et me piilotellaan  ei ketään  se että meillä voidaan 

sanoa, että espoo on ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkäviä mut jos se ei kosketa 

yksittäisiä kuntalaisia siellä saadaa omilla toimialoilla tehdä ihan rauhassa ja puurtaa 

meidän pitää sanoa että meillä on järjettömiä ratkaisuja koulujen tilojen miten niitä 

annetaan meidän pitää nähdä miten me innostetaan asukkaat toimimaan ei me voida 

otetaan niiltä rahaa pois ettei niillä olis varaa toimia n ejotka tekee sen 

sosiaalisenkehikon ja ihmiset tulee ja liittyy ja toisaalta kaupunki jakaa niille toisaalta 

rahaa eli sellaisista  tästä vaan pitää avoimin sanoa hei ollaan tehty ratkaisuja mutta 

onko ne ratkaisut sellaisia että voidaan mennä takaisin päin et se ettei me vahingoiteta 
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ketään niin kuin tää elämä on kasvuprosessi joku tämmäöinen tule nyt  tää on myös se 

yhteistyö mikä me uskalletaan viedä sitten sinne ja suurelle organisaatiolla 

Mari: Mutta  ehkä tässä tulee just tää  etä mikä on hyvä ottaa, kun mie olin 

hämmästyntyt kun mie odotin sellaista  että yk:n yliopisto sieltä tulee just sellainen 

laadukkuus tottakai niillä on kriteerit jos tutkitaan ja näin silloin sen pitäisi olla 

yhteinen visio siinä ois mahdollisuus että vaikka sanottais et se on kuitenkin tekemista, 

tutkimuksen kautta saatavaa tietoa seon siellä arjessa sielläjolloin laitetaan 

tapahtumaan se tuntuikin että siellä voidaan olla tyytyväisiä et ollaan jokin tutkimus 

saatu vaikei sitä sen lisäksi  mihinkään muualle levitettäisi ja sehän on taas sellaista 

että se ei laskeudu siihen arkeen, nythän meidän täytyy saada ihmiskunta muuttumaan, 

oppimaan, toimimaan toisella tavalla , käyttäytymään toisella tavalla ja sehän olikin 

näissä että yhtäkkiä mie huomaan että minä olen siellä sellaisen että voi ajatella tarjoo 

jotain niille ihmisille mutta se että kun mie työstän lisäkoulutuksen meillähän espoossa 

koulutetaan valmiit opettajat sinne nytten ja ops:n kautta silloin mitä ne sanoo mulle 

kun ne on tutkinut oikeastaan poimin ja sieppaan sieltä ne mutta ne tulee käytäntöön 

eine tulekaan tähän mikä mullakin oli alussa että tää vois olla sellainen viisauden 

alusta ihmiskunnalle miten käyttäytyminen muuttuu päämäärättömästä kasvottomien 

kuka vain voi johtaa mut hänen ei tarvitse ollakaan kun otetaan vastuullisuutta 

peräänkuulutetaan elitämmöisestä mielettömästä maailmasta tultaisi siihen että me 

voidaan jakaa. 

Mauri: Me ollaan ainoita jotka osaa systemaattisesti jakaa, sama kokemus mulla siellä 

on sellaisia ilotulituksia, että me tehtiin tämmöstä ja tommosta mihinkään muuhun ei 

kä leviä, mutta tässä on systemaattisestit ehty. Pitkä perinne jota on rakennetttu 

rakennettu rakennettu  

Mutta tässä voi olla se että jos me tänlaista tutkimusta saataisi vietyä myös sinne niin 

ne näkisivät miten ne ihmiset linkittyy toisiinsa miten niiden koulujen opettajien tieto 

nyt kasvaa miten linkittyy vaikka samaan aikaan opetusuunnitelmaryhmälle ja 

kartoitin ensin heidän tietämyksensä kestävästä kehityksestä ja kasvatuksesta opetin 

heille tän saar-silta tekniikan eli he tekivät veeheurestiikkaa arvopohjan sitä ennen olin 

opettanut tän mikä on heidän oma käsityksensä sillä hetkellä. Nyt me on vuos reipas 

työskennnelty niin nyt jo näkyy että mitä tää vaatii kuinka paljon esim. satuttaa heitä 

joitain se tässä on kysymyksessä oma käyttäytymisen muutos, et pysty ottamaan 

itseäsi pois tästä ja sekö se on se kipein kohtasillä tavalla vaatis etvoi jatkaa menoa 

että voi kun hieno ajatus tästä näin mutta edelleen jatkat ja teet ettei koskettanut ja 
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silloin miten syvät kysymykset voi olla mutta annapa tollinen kartta sehän tuo sen 

sieltä. 

Toisaalta jos meillä lähtee niin ydinryhmä miun ajatuksissa et sehän lähti siitä  sisko, 

joka oli maurin väitöskirjantekijä ja sitten mauri siinä, sen jonka on kodiksensa 

tuntenut tai sen josta sen tiedon on saanut  joihin varmasti luottaa... mie oon monesti 

käynyt miun siskon kanssa läpi ehä oma voimakin tulee siitä et on saatut tätä teoriaa 

maurilta vahvasti...sen kanssa voi mennä ja olla rohkeana omassa heikkoudessakin ja 

sallia sen et tulkaa ja rakennetaan yhdessä... tää on ollut voimavara ja siihen 

yhdistettynä tää meidän sivistystoimen johtaja, jonka arvo oli siinä et kun hän sanoi et 

tää on ollut aina hänen sydäntään lähellä ja mie myöhemmin kuulin että miks tää koko 

asia meni niin  tää oli hänelle myös espoossa tosi tärkeä rakas asia ja silloin kun meillä 

yhdistyy ihmiset kenellä tää on tärkeä asia niin silloin se vain lähtee kasvamaan 

jasitten siihen on tullut paljon muita niinkuin ihmisiä ehkä ja mut tää rakennusaine ja 

just näitä muitakin väitöskirjantekijöitä jotka jaetaan tää sama pohja on metropolia 

ammattikoulun lehtori arto salonen ja mitä hän toi silloin ja mitä hän tutki omassa 

väitöskirjassaan ja on liittynyt tällaisia ihmisiä kun miul oli aika yllätys kun mie 

kyselin ketkä tunnistaa tän vuosikymmenen niin mie löysin oikeastaan 

kuluttajavirastosta, he oli tehnyt materiaalia ja okkasäätiö , he olivat tehneet ja sitten 

näätietyt tahot ympäristökasvattajista olivat kansssa niin kuin tämä oli sen huomas että 

heidän kautta sai sen voimavaran ja kävi ja pohdiskeli ajatuksiaan et onollut niin kuin 

tuolta nää pitkäkestoisettavoitteet on täähän menee sinne ympäristövastuullisuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen ja tähän liittyy meidän kaupunkisuunnittelun kautta miten 

kaavotetaan mihin talot rakennetaan ketä sinne tulee sitten missä on palvelut niille 

ihmisille minkälaista yrittäjyyttä ssuositaan koska meillähän on ihan tavoitteena 

tääkine ttä me niinkuin lisätään sitä tuetetta ja yrittäjyyttä joka perustuu kestävälle 

pohjalle ja siitä oli viimeksi se meidän seminaarikin että se on se että jos joku kapeesti 

ajattelee mitä on kestävä kehitys niin tämä kasvatuksen ja koulutksen vuodsikymmen 

jos ottaa tän formaalin opetuksen niin ei nää tätä että se on valistamista kuntalaisia 

siihen että jota meidän kaupunginjohtajakin ajaa, tule kirjoittamaan espoon tarinaa 

mistä me tulemme mihin me olemme matkalla ja miten me se tehdään eli se on että 

tule osallistumaan tule vaikuttamaan minkälainen espoo meillä on että nää on ollut 

semmoiset jotka ovat vaikuttanut sithän meillä on ollut että  me ollaan kokoajan saatu 

meidän sivistystoimenjohtajalta  aulis pitkälä silloinen on nähnyt että charles hopkings 

professori torontosta, toronton koulutoimen johtajan virasta eläkkeellä, uneskon 

asiantunija kestävän kehityksen aktiivinen ihminen, vaikutusvaltainen,  se oli 
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ensimmäinen kun vuosikymmen tuli ja enesko otti niin hän oli ensimmäinen joka sai 

haltuunsa uneskon asiantuntijuuden kestävän kehittäjän edistäjän , espoo maksaa 

ylläpidon ja matkaat, meidän täytyy miettiä kun rce budjekti mietitään niin se et mikä 

on , mut se että hänen asiantuntijuudensa on ollut mut hän on ollut tän rce:n 

alkuajoista siinä pöydässä ja porukassa jotka lähti luomaan tätä eli hän on ollut riossa 

hän on ensinnäkin ollut jo silloin kunnää ympäristöjutu tuli ruotsissa 1976  ja on riossa 

vastannut tästä koulutuksen osuuksista ja on rce:ssä perustajajäsen ja on luonut 

pystyttänyt rce meillä aulis pitkälä halusi että hän on mukana hän on ollut monessa 

seminaarissa auttamassa ja hänen vahvuutensa on hän on nähnyt laajasti ja hän on 

nähnyt sillä tavalla etttä suomen uneskon toimikunnan tapio markkanen tuli meille 

erityisprofessori tähtitieteen, mutta laajasti ollut suomen vuosikymmenen 

lanseerauksessa laatinut kirjoja tästä sitten irmeli halinen opetushallituksesta ja sitra-

asiantuntija timo hämäläinen joka tutkiit hyvinvointia on taloustieteilijä mut on 

lähtenyt etsimään missä on oikeesti ne tärkeimmät  asiat, se et meille on tullut 

tällainen asiantuntijaneuvosto katsomaan ulkopuolelta mihin espoo on menossa niin 

mie olen kordinaattorina kokenut tosi hyvänä et kun ite pyöritään pineissä piireissä 

niin kyl se täytyy laittaa tuonne myös on ollut tois iso iso vaikuttaja.  

Mauri: Mistä kautta se Timo hämäläinen tuli? 

Ne tuli tää on aika hauska verkottuminen kun charles tuli silloin ensimmäisen kerran 

tänne kun oltiin siellä otaniemessä silloin hän sanoi että hän voi tavata muitakin 

ihmisiä jotka liittyy tähän. Tapio markkanen on ollut miun tuttu 

kahdeksankymmentäluvulta asti,hän on taas luonnontieteiden kautta Luma 

luonnotieteiden kehittämisverkosto hän tutki silloin miun oppilaita tuli katsomaan niitä 

katajanokalle niin mie häneen otin yhteyttä jolloin me mentiin opetus ja 

kulttuuriministeriöön vierailulle  jaunesko ja sen toimikunnan ihmisiä oli silloin koska 

tässä on hirveen tärkeä seikka, mie haluan tätä painostaa korostaa: kestävä kehitys on 

ollut sellainen asia et kuka tulee ja antaa kasvot, se on et sen täytyy olla rohkea jos 

meillä on ollut aulis pitkälä sit myöhemmin, mut tapio markkanen on ollut sen näin 

yliopisto maurihan on aina pitänyt tätä yllä ja näitä, mut missä meidän ministerit on   

tän puolesta puhumasta missä meillä on te joille tää oikeasti kuuluis kasvottomia 

ihmisiä kun mie soittelen. Sieltä tuli ihan keskustellessa siitä tapio markkanen sanoi et 

menlää sitraan ja sit mie soitin timo hämäläiselle ja me päästiin häntä tapaamaan  eli 

hän on tuonut teoreettisen viitekehyksen tälle koko jutulle. Mutta silloin  kun me 

tehtiin sitä hakemsuta mie soitin henna virkkuselle jolla oli vuosikymmenen 

puolikymmenen aikaan bonnissa ja kirjoitti sitoomuksen niin kuin muutkin näitä 
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ministereitä että nyt on tekojen aika ei enää puheiden ja kirjoittelun aika. Mie soitin 

hänelle, että me ollaan nyt tekemässä tuollaista hakemusta se meni hänen vastaajaan 

jakerroin kuka minä olen sitten sanoin et mie olisin halunnut kertoo tästä, et me ollaan 

osa yk:n yliopistojen osa tallaista hanketta ja kun hän on vuosikymmenen kirjoittanut 

tän allekirjoituksen niin voisiko mie saada heiltä tuen että meidän hakemus menisi 

paremmin läpi ja oli parasta kun mie sitten mun puhelinnumero oli ja mie en 

muistanutkaa, se oli hupsista en muuten muista puhelinnumeroa ja näin ja sit soitin 

kohta perään ja kerroin puhelinnumeroni. Hän laittoi sit erään toisen henkilön 

soittamaan mulle kyyllä, et hän oli ottanut sen vakavasti kyllä,sillä tavalla et näin nää 

on kulkenut  

Mauri: sanopa kuluttajavirastostanimi 

Mari: Taina Mäntylä,  

Mauri: Okkasäätiöstä oli... 

Mari Pekka Laitinen, mie voi laittaa koko meidän verkoston. Isoja juttuja tiedätkö 

miten verkosto on ja se laajenee ja se kasvaa oikeastaan koko ajan. Nythän tää on 

lähtenyt kasvamaan muualle suomeen. Mulle tulisi luentomatkoja Lahti kaupunkina 

halus liittyä  se oli jännä, se on liittynyt meihin, mutta nyt Pirkanmaalla Annukan 

siellä, mihin muualle valkeakosken Oulun lähiseutu, nyt tää on herättänyt ja nyt jopa 

niin että kun tehtiin, kun meillä on ollut strategiat niin nyttenhän tää opetus- ja 

kulttuuriminesteriö ja ympäristöministeriön toimesta ne antoivat tolle kaija 

konsulttifirmalle et ne kartoittaa miten hyvin meillä tunnetaan nää strategiat mitä 

suomessa on ja tuloshan oli sen mie voivin laitta sulle niin sie saisit todellisen 

tiedonsiitä  niin nimeltä tietävät esim kun rehtoreita on tutkittu niin nimeltä tietävät tai 

ovat nähneet kirjan etusivun että se on heikosti tunnistettu ja sitten sielllä 

toimikunnassa kun ne teki tän et pitäisi tutkia onko nää strategiat mennyt yhtään 

eteenpäin niin tuota siellä rce espoo nostettiin esille, että meistä tulee koko suomelle 

semmoinen tapaustutkimus joka levitetään koko suomelle et yhtenä 

edistyksellisimpänä esimerkkinä kestävän kehityksen edistäjänä. 

Mauri: Mitä kautta se tulee?  

Mari:  opetus ja kulttuuriministeriön ja ymp, ministeriö  ja kun ne pyyti ne teki siis 

tutkimuksen miten hyvin strategiat tunnetaan ja sitten siihen tuli ketkä tätä on pystynyt 

edistämään tekemään tunnetuksi on rce espoo ja ensiverkosto ovat kasi jotka 

nostettiin. Me ollaan kummasakin mukana.  

Erityisesti täytyy mulle mieleen tulevat asiat ni rce globaalin verkoston tasolla he 

arvostaa kovasti että  rce espoolla on niin sanottu mandaatti edustaa koska meidän 
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entinen johtaja aulis pitkälä on siirtynyt opetushallitukseen niin tää nähdään myös 

siellä tää on todella merkittävä asia koko rce yhteisölle ja ehkä myös se että antaa 

luottamusta kyllähän ihmiset kun mie kuuntelin niitä yliopistojen lehtoreita ja opettajia 

kun ne sanoi että kun he ei saa kaikupohjaa omien johtajien kanssa että tää 

kestävänkehityksen kasvatuksen asiat niin tärkeä asia ja yhtäkkiä sille ei oo niinkun 

painopisteeks eikä sille anneta sitä omaa osuutta siellä opinnoissa että saisi suorittaa 

sitä ja muuta  

Mauri: historia synnyttämisestä ... Marilla oli verkostot valmiina ja pystyi 

synnyttämään ne, kyllä mekin oltiin valtiokunnan kest keh. Toimikunnassa .... se ei 

riitä vaan se piti tällä tavalla ...budjekti piti löytää rahat, kun sut oli siihe palkattu... 

Tainan kanssa kirjoitettiin sinne.. espoo ilmeiseti oli riittävän kokoinen ja todella 

koheretti kaikki toimi siellä kuten sä kerroit ... Tavoittena erc Suomi  ... siellä on 

tanska maana,  

Mari: Se mikä minulla on kun sä sanot että suomella on  ja niin ku näin niin minulla 

itellä on ollut sellainen olo kun me espoosta lähdettiin niin nyt me voidaan vaikutta 

meidän nyt meille tulee ympäristöministerin ja opetus- ja kulttuuriministeriön ihmiset 

seminaareihin tiedätkö, mutta se meidän on pitänyt synnyttää semmoinen pohja ja niin 

kuin mie sanoin mit niin kuin yK.llakin kun siellä on ollut kestävän kehityksen 

kaupunkeja, mut se on se idea että ne uudet kaupungit kestäväksi mikä on kun tässä on 

valtavan hyvä että vanhat kaupungit kestäviksi laitetaan ne  ja tehdään nistä kestäviä, 

koska täähän on se ihmisten muutos eikä mikään uss   juttu vaan se joka päivä se 

ihmisten muutos kaupungit on tarpeeksi vahvoja yksiköitä niin kuin synnyttämään 

muutosta niin kuin sanotaan jos muutettaisi meidän ympäristöministeriöstä oli 

kansainvälisten asioiden johtaja Uosukainen kunvasta oli seminaari 10. 10. Tässä 

nousi tää kun tässä on se käyttäytymisen muutos kun sitä peräänkuulutettin miten se 

tehdään ja onko ympäristöministeriö ajatellut sitä niin hän jotenkin ilmaisi sillä tavalla 

että ensinnäkin meidän länsimaiden on turha tulla puhumaan niinkuin 

käyttäytymisenmuutoksesta ihmiselle jotka eivät tartte sitä käyttäytymisen muutosta. 

Mutta jos eurooppa ja yhdysvallat esimerkiksi sanoisi tiettyjä juttuja ettei ne osta 

sellaista materiaalia tai semmoisia tuotteita joissa ei ole otettu se huomioon niin eihän 

se esim. kiina eihän ne tuottaisi se olis jo jotain samoin kun espoo ois kaupunkina 

valmis ihan vahva sanomaa tietyille jutuille että hei me ei kaupungissa enää osteteta 

tällaisia palveluita  niin kuin tiedäks sellaisia eli missä on se kaupungin tahtotila 

valmius varsinkin kun meillä on uudet vaalit ja uus valtuustoryhmät tulee ja näin siksi 

me kutsuttiin seminaariin jo vastaamaan mitä rce tavoitteita mitkä kasi rce tavoitteita 
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ne ottaa puoluepoliittiseen ohjelmaan seuraavalla valtuustokaudella. Mihin ne ovat 

valmiit sitoutumaan? Ne on kaikki viedeoitu. 

Mauri: Siitä tulee Jarin väitöskirja... 

Mari: heidän vastaukset ovat videoitu. Silloin tämä on myös tarpeeksi laajalla pohjalla 

eli ei voi laskea kaupunginsuunnittelu jos kaupunginjohtaja sanoo tulkaa tekemään 

tulkaa kirjoittamaan yhdessä tarinaa ja hän pyysi meitä rce porukalta vielä mikä on 

meidän tietotaitoasiantuntemuus antaa hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä  tähän 

tarinaan oma osuutemme niin me tehdään se verkostona nytten. Eli hän on pyytänyt 

kaikkia kansalaisia kuntalaisia tulemaan siihen verkkokeskusteluun hän on pyytänyt 

kaikkia toimialayksiköitten työntekijöitä tulemaan ... se että se valmius lähtee siltä että 

ollaan vaikuttamassa ja silloin tässä tuli tää kaupunkisuunnittelukin 

kaavotukseen,meidän ei tartte tehdä rakentaa mietitään mitkä on järkeviä ja täs niin ku 

otetaan suuret asiat niin kuin onkin otettva se koko energiavirta mut kyllä mulla 

sellainen tulee mieleen että kun meillä on aaltoyliopistokin mukana ajtelkaa vaikka 

aurinkopanelit vapautettaisi hei et tuotettaisi katottaisi aurinkoenergian saatavuus 

miten paljon me säästettäisi mut kuka ylläpitää tätä. Kun meillä on meidän 

energiainsinööri, joka kuuluu verkostoon ohjausryhmään tiina sekki on 

aaltoyliopistossa jatkotutkimusta tekeekö väitöskirjaa niin hän on tehnyt sellaisen 

kartan mitä on pyydetty kaikilta kunnilta, mut siinä on kuus tai jotain kuntaa 

ilmastomuutoksen edelläkävijät niin hän teki sen tiekartan miten me pystyttäisi niitä 

passiivienergiataloja kouluja tietkö poistetaan tää harha tästä mitä me oikeesti 

tarvitaan panostetaanko elämän laatuun , mikä on et lapset ei ole tuotteita vahemmille 

vaan ne on oleellinen osa  tätä elämää joitten kanssa voi keljettaa niitä kuitenkin 

luotetaan yhteisöön siellä tuli upeita innovaatioita näistä ydinsukupolvisista talosita 

yrittäjyydenlisäämistä meidän viimeisessä seminaarissa missä oli tätä hyvinvointia 

lissävien tuotteiden ja yritysten tuotteiden ja palveluiden aikaansaamista espooseen 

Meillähän on ihan valtavat mahdollisuudet otta hyviä ratkaisuja ja näin. 

Mauri: kaikki ei osaa käyttää hyödyksi sattumia mut jos osaa viisaasti.  Nyt tulee 

marokko.  

Nauha 3: 

Mari: w3ienissä pidin workshopin  sehän lähti sillätavalla että miul oli tietyt 

kysymykset missä mie esittelin tätä silloin se porukka pystyi liittymään et ne joutuivat 

miettimää esim. oma kunnan alueelta ketkä ois niitä koska tää on sellainen ihmejuttu 

oikeastaa sitä mie en aikaisemmin hahmottanut mut se oli vaan miun päässä mie niin 

kuin heti mietin ketkä kaikki tätä työtä tekee eihän mieun tarvinnut kun sekunnissa tuli 
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se ajatus mie tiesin kenen luokse mie menen sitten jopa niin että pohdiskeltiin miks rce 

espoo on lähtenyt menemään että kun mie soitan sanon kuka mie olen ja sitten että me 

on päästy tällaiseen yk:n yliopiston verkostoon jonka tavoitteena on edistää 

hyvinvointia ja kestävyyttä kestävän elämäntavan rakentemisesta ja kysyn ovatko he 

kiinnostuneita kuka uskaltaa sanoa ettei ole kiinnostunut  

Mauri:Kun se lähti oikeasta ja se hyvinvointi oli kova juttu minustakin se on näin mitä 

ihmettä me tehdään hyvällä ympäristöllä jos ihmillä ei ole siellä hyvä olla sitä täytyy 

molempien voida hyvin  

Mari: Ei oo kiinnostunut, kuka sanoisi sellaisen? Sit mie aikaisemmin sitä miettinyt 

kun joku rupesi ihmettelemään kristiina sieltä ensisihteeri hän saoi et hän on vienyt tän 

ajatuksen rce:stä hän ei saanut ihmisiä kiinnostumaan et miten mie voin  ihan niin kuin 

kohtalonmanaaja tiedättekö ootteko kiinnostunut mut silleen että itelle vois päästä sillä 

että sanois me tehdään jo niin kuin näin vois päästä mut ei voi sanoa et ei olla 

kiinnostuttu niin kuin silleen  

Mauri: edut yhtyy selvästi 

Mari: niin joku sellainen mut tiedän näitä kaikkia 

Mauri: kristiina affolten on se sihteeri kodesissa korninaattori 

Mari: silloin mie ekan kerran kuulin kyllä näitä toisaalta voidaan ottaa niin kuin 

ihmisiä, kyllä mie ymmärrän että hallintokuntien näitten ihan meidän ministerien niin 

kuin näin ehkä silleen kun tarpeeksi korkealle menee ja yks miun ystävä opeystävä 

sanoi joskus mulle et ajattelpas sitä että kun ihmiselle samaan aikaan kun mie nostatan 

kysymyksen tästä  et miks näitä asioita tuodaan jos samaan aikaan kestävästä 

kehityksestä pamahtaa mieleen se ettäsaako se lentää saako se ajaa autolla mitkä on 

sen kytkökset omistaako se mitä tiedätkö jos samaa aikaan pamahtaa kymmenet 

ajatukset niin on helpompi ajatella en oo tekemisissä että tässähän pitää olla ihminen 

joka näkee  just tän 

Mauri:Oleellinen pointti ettei syyllistetä yksilöä järjestetään riittävän laajana 

systeeminä niin kuin muutokselle ja mahdollistetaan todelliset tarpeet säilyy mutta ne 

voi hoitaa monella tavalla se on tää et on yksi esimerkki, se on sit toinen ledvalotolis 

todella ei tuottaisi ongelmajätettä energialappualoite hyvä eulta mut jos syntyy 

ongelmajätettä joka tuhoaa tulevan sukupolven munuaiset... 

Mari: ... aatelkaa kuinka hyvä meidän liikenteessä  niihin, kyllä ihminen pystyisi mutta 

on tässä joku sellainen  jokuhan niin sanotusti haluaa hyötyä et sillätavalla  ehkä 

päästä ihmisen onnellisuuteen noin niikuin mie yks päivä keksin et kun meillä on näitä 

veroparatiiseja ja maksetaan näitä laskuja kato näitä, jotta meidän elämä myöhemmin 
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niin kuin kulkisi että meillä on vakuutusrahasto kato ajattele jos ei niin paljon miettis 

niin paljon mistä saa rahaa kun joku sanoo että nyt saat tästä otetaan sinne 

veroparatiisiin et siinän on jo semmoinen ihmisellä on jonkunlainen omatunto 

semmoinen ylipäätänsä viisaus nähdä maapallon tasolta ja yhtäläinen oikeus tää oli tää 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus mikä olis sillätavalla niin kuin muitten silmin ja muuta 

niin ajatelkaa käyttäisi sen ajan itsensä hyvinvointiin vaikka mauri teitää semmoinen 

rakastumisen ei oo nälkää ei oo janoa ei mitään niin kuin sillä tavalla mutta kun sen 

rakstumisen voi löytää kun löytää luonnon tai ihmisten kanssa onko se neulonta onko 

se shakki onko se jalkapallopeli onko se mikä muu... kun löydetään se ja se uteliaisuus 

maailmaa kohtaa tiedätkö näin ja se yhteis liittyminen niin kuin ja se malli ei meidän 

tarvitse todistaa erinomaisuuttamme et ollaan niin kuin ihmisenä muitten kanssa läsnä 

niin kuin ei synnytetä sitä haluamisenkulttuuria eli ajatelkaa sekin tarttekko hirveitä 

vakuutus rahastoja elä on joka tapauksessa yllätyksellistä yks kaks päivä se voi loppua 

voi olla että jää ne rahat siiten voi olla että on vain riitelevät perilliset jotka tekee 

jotain kammottavaa niinllä eli semmoin koko elämän näkemisen suhteellisuus niin 

kuin sellainen kun on ja kiitollisuus on lähellä ajatelkaa ne on niin lähellä siinä mut tää 

on just se käyttäytymisenmuutos mikä pitää tapahtua sitten. 

Mauri: tosi tärkeä tuo kiitollisuuden tärkeys, niiden elämä tuntuu tosi surkealta ketkä 

ei osaa olla kiitollisia siitä mitä on tuo myönteinen  eikä mitään se on hirvittävän 

tärkeä voimavara  

Mari: Kun joku en muista kuka kertoi m issä me oltiin olkoon kristaana tai joku  siun 

täsät rakastumisesta niin mie muistan siinä tai useampi ihminenkin oli sitä kun tuon 

saman löytäisi tuon olotilan sehän se on että loppujenlopuksi kun se on niin lähellä 

tiedätkö et mikä sitten on elämänkokoisena ajatuksena että mistä se on se tärkein mut 

tällä tavalla periaatteessa niin kuin kun on omaa opettajuutta miettiny ja muuta 

mullahan oli tosi mullistavaa jos tähän lähtee liitty tähän oman opettajuuden tota 

silloin kun valmistuin 1979 luokanopettajksi ja miun äiti on luokanopettaja myös ja 

tulin katajanokalle ja sain neljännen luokan ni äiti sanoi mulle että  mieti joskus 

koulupäivän jälkeen niin kuin sitä mitä sie annat niiden lasten ihmisyydelle pääomaksi 

niiden elämälle sen lisksi et sie opetat niile matematiikkan ja kaikki tästä ja se oli 

äärettömän viisas kysymys sillätavalla kun äiti jäi joensuuhun ja noin halusi antaa 

tyttärelleen jonkin elämää suuremman kysymyksen mie kerran muistan kun mie istuin 

siellä luokassa mie mietin et äiti sanoi tän mitä mie annoin niille lapsille ja sit mie 

mietin et enhän mie sitä tiiä ja mie ruperin kysymään niiltä sillä tavalla et mie oon 

seurannut koko ajan mie oon laittanut jos ne on pienempiä ja jos ne on isompia mul on 
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ollut tällainen plus, miinus ja toive ja pienemmät on piirtänyt mikä teistä on ollut kivaa 

mikä teitä on ilahduttanut täällä ja sit ne rupes kirjoittamaan joku vaikka että oli ihan 

lukutunti nehän oli hirveen erilaisia tai joku oli sellainne tunti et sai  vapaasti edetä 

matikassa tai ottaa jotain peliä miinusta oli semmoiset  esim. kun ei opi lukemaan 

pienemmillä tai ei ole ystävää tai toiveita alkoi tulla kato pikkuhiljaa jotain pientä että 

olis kiva jos katsottaisi joku elokuva tai opettaja lukisi tai isommilla disko tai joku 

tämmöinen ja retket ja kaikki semmoiset mut kun mie rupesin hahmottaan niitöä lapsia 

tän asian kautta mie pystyin mie sitten kävin kun ne teki siitä tuli vihkokin mutta 

joskus ne oli papereita mie otin ne ja käytiin yhdessä läpi ne toiset sillä aikaa teki 

muuta luokan ulkopuolelle oli nostettu pulpetti vaan mie pystyin valvomaan niitä 

luokkia siinä pikkasen ovi auki keskusteltiin  mitkä on ilahduttavaia asioita niin pääsi 

sen lapsen sisälle mistä se iloitsi mie pystyin ottaamaan semmoisena etnää on iloisia 

miks mie en tuo tätä tietoa  sitten nää miinusasiat me käytiin et mistä se pelko kuinka 

mie voin auttaa joskus jos oli kiusaamista mie sanoin käsitelläänkö me sitä haluatko et 

mie sanon yleisesti luokassa vai haluatko et otetaan tää ystävä tähän javiimeisissä 

tapauksissa pitääkö ottaa perhekin siihen koska ei asiat voi karata käsistä  se on 

meidän luokkayhteisö mitkä oli toivet mie saatoin mennä et niin moni oli toivonut et 

nyt perjantaina me otetaan tämmöinen ja katoin et mie noudatin jokaisen toiveita iloise 

tasiat järjestelin joskus joku sanoi kun hän ei koskaan ole saanut istua ruokalassa sen 

oppilaan vieressä mie sanoin kuule se on helposti järjestetty otin tuolin ja mikä ilo 

meillä oli kosketus eli tää että tulet nähdyksi ja kuulluksi ja saat merkityksellisyyden 

sillä et juu huomataan siltähän alkoi nosuta sit mie vielä tavallisesti oli 1-6 tällainen 

elise oli mikä vanhemmille netuli eka luokalla samojen tilanteiden kanssa niitten 

pelkojen saatoin sanoo ensimmäisessä vanhempainillassa et meidän luokkassa on 

tällaisia ilon asioita näitä meillä voidaan tässä luokassa pelätä elikenenkään ei silleen 

tarvinnut tulla jame vanhempienkin kanssa mietittiin miten me saadaa tää kadotettua 

ruvettiinkin järjestämään vanhempainiltoja jolloin meillä olikin yhteisiä pelejä ja 

leikkejä tai luonnontieteen tutkimuksia matikan pulmia selvitettyä ja sit oli paistettiin 

makkaraa riippuen siitä mentiinkö nuotioille tiedätkö eli tehtiin ihan erilaista eli on 

tärkeää kasvaa ja sit kun mie aloin olla erityisoppilaiden kanssa se oli sama juttu mie 

halusin päästä ja kun mie huomisin et miehän pääsen niin se on helppo siirtyä niiden 

sisimpään silloin kun mie olen auki ne ovat auki et niin kuin ihminen kohottaesaan 

kasvonsa toisen kasvoja kohti kysyessään et mitä sinä olet ja näille erityisoppilaille 

jotka ovat tiukilla se vaa et siul on paha olla mut mie oon siun vierellä niin kauan kun 
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haluat siitä aukee tää on siun lahjakkuss tää on se mistä tulet eli ei tää ihmisyys niin 

vaikeeta asiaa ole silloin kun me tulemme liki sitä toista ihmistä tietkö  

Mauri: tärkeä ja koskettava mitä kerroit mutta sinulla oli kuitenkin sellainen vaihe 

elämässä jolloin koi että johtaja jollakin tavalla oli joku kateellinen ja vaikea johtaja 

mitäs siinä tapahtu sitten 

Mari: sanotaan näin kun oot luokan kanssa jotain sellaisia saattaa olla meidän 

koulumaailmassa elitää se kun ehkä se liittyy siihen ihmisyyteen kun sitä varmuutta ei 

löydä sitten olla niinkuin olla siinä heikkona tai  haavoittuvanakin siinä koska meidän 

elämä on erilaisia juttuja ei kukaan määrittele meidän arkea meille tulee 

odottamattonia semmoisia menetyksiä ja missä me ollan tiukoilla ja sitten näin ja jos 

meil on ystäviä siinä ympärillä  ja selvitään ja elämähän on tätä  ja osalle ihmisistä 

jopa tällainen saattaa olla että kun mulla on kuulut tää tiedekoulutus vahvasti tää et me 

tehdään itse et on kysymyksiä ja tutkitaan ja oivalletaan mennään ryhmissä ja niin 

kuin näin niin tuote se että lapset viihtyy jossakin koska se on elämää ja se on 

innostusta se on iloa ja se on jaettavuutta ja se on joustavuutta luokan sisällä toimia 

kohti niitä tavoitteita koska niil on ops mie kerron niille mitä on sitten siellä hyppää 

sellaiset että semmoinen jotkut sanoo sitä ihan reilusti kateudeksi epävarmuus tulee 

mikä on ja sitten joskus se voi olla rehtosille olis helpompi jos kaikki opettajat olis et 

ne tuntisi kuuluvansa joukkoon näin mut esimerkiksi mulle  oivalluksena se et enhän 

minä edes tiennyt jos mie olen synnyttöänyt muissa opettajissa tällaista koska se ei ole 

taas sellaista että tehdäänkö yhdessä en ole ikinä kieltänyt vaikka mulla on 1-6:teen 

ollut tutkiva oppiminen se menee kaikissa aineissa se on sitä et mie opetan ajattelun 

taitoja ihmettelyn taidot eka lla ja se kasvaa ja menee missä vaan ovat valmiita 

tekemään luomaan sitten niin mie en oo ikinä kieltänyt jos joku on tullut kysymään 

multa mie oisin jaettava näin mut sit jos tuleekin sellainen että se alkaa vain 

hiertämään tiedätkö että ne menee ja ne tekee ja ne on ja ne iloitsee siitä tekemisestään 

niin tuota  sit mie olen joutunut sellaisiin tiukkoihin tilanteisiin jossa  vaan ihan niin 

kuin tuntuu ettei se toiminta ollut mut se ei ollut edes suoraa sanottu mulle  vaan se on 

tullut joidenkin  muitten asioiden kautta  sillä tavalla sellaisena niin kuin hiertämisenä 

jos vaikka ei ole kutsuttu johonki tai sitten en ole saanut vastuuta kun on lähetetty 

opettajia vaikka esim. kun mauri sen kun oltiin kolilla jossa silloin luotiin tää et tuli 

ensimmäiset vihreestä lipusta vaikka mie vihreän lipun toin ihan ilouutisena et  

lähdetäänkö tällaiseen et tää on silloiseen kouluun ja se kasvoi ja meni niin sit 

kuitenkin kun tuli tällaisia matkoja siitä niin sitten annettiin että meiltä lähtee toiset 

ihmiset nyt edustamaan  sitä italiaan tiedätkö sinne ja niin kuin näin sit mie ite otin 
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tällätavalla et no tää on nyt se juttu sit alko miun opettajakaverit reakoida eihän tää ole 

oikein ja tottakai sit ja toisaalta kun mie en välittänyt niin sekin ärsyttää koska mie 

ajattelin ettei miun tartte olla mie olen jo niin onnellinen että sitä onnea saa ottaa 

muutkin ihan että niin kuin mie olen nauttinut ehkä se on olut et siitä 79 jos ajattelee 

kuinka pitkään mie olinkin siellä luokassa ja nautin niistä tilanteista ja siitä et se on 

enemmän elämää ja jakamista niin kuin näin ja sit tää et tullakin tällaiseksi et lähdet 

vaikuttamaan ehkä tää on ollut mulle iso kasvuprosessi et tulet niin kuin jotenkin 

joukkoon ja uskallat irrota sieltä  

Mauri: minun mielestäni sinä yritit synnyttää aineisto 1-6 ja oliko se niinn että se 

koulun johtaja esti sen  

Mari: Joo mie  1-5 pystyin tutkimaan niitten ajattelun kehittämistä ja käsitekarttojen 

käyttöä oikeastaan se lähti kakkosluokalla jarkko tuli silloin kouluttamaan meidän 

oppilaita se oli niin ihana kun se koulutti oppilaat toisillensa eli myös cmaptoolsiin 

mutta siihen asti mie synnytin mie tutkin niitten ja ne on uskomattomia vai ei ne 

kaikkiin kohtiin jaksanut laittaa niitä välisanoja mutta semmonen mitä ne on on 

valtavan vahva ja  siten mie olisin halunnut jatkaa sen koska se oli miun se  idea et 

mie tekisin väitöskirjan siitä et kun se aineisto oli niin rehtori lupasi et mie saan jatkaa 

sen luokan kanssa mut hän laittoikin miut erityisopetukseen ja vaikka hän sanoi et mie 

voin vielä jatkaa biologian ja maantiedontunnit sen luokan kanssa sen 6. Hän sanoi 

ettei hän ikinä ota siltä toiselta luokanopettajalta tietenkään pois mut keväällä hän 

sanoi et tottakai sinä saat niin kuin näin ja mie olin solminut yhteistyön jo tonne mikä 

se on new yorkin lähellä tutustui tämmöiseen joka tuli pisatutkimuksen myötä yks  

opettajankouluttajanainen professori ja hän oli halunnut aloittaa yhtesityön ja mie olin 

siihen sitonut tällaisen kansainvälisen niin sitten se kuitattiin tallaisella et hän ei 

koskaan ota pois toiselta opettajalta jos se on luokanopettaja sulla on nyt tää luokka ja 

hän yritti pakottaa kun sai opettajat toivoo tää on nyt kammottavaa ehkä se 

opettajanhuoneessa otti hän kysyi mitä mie haluan ja mie sanoin et mie haluan opettaa 

sen luokan että tässä on tämmöinen tutkimus aineisto ja näin niin sit hän sanoi vielä et 

haluanko mie lähtee sinne opehuoneeseen hän niin kuin otti vielä uudestaan paperille 

vaikka mie olin sanonut hän laittoi siihen mikä on toive ja tietysti mie rehellisenä 

ihmisenä kirjoitan sen saman toiveen yks hyvä opettajakaveri sanoi et  etkö sinä hölmö 

nainen ymmärtänyt sen lapulle  niin hän tietenkin ajatteli et jos ihminen nyt vaihtaa  

mut mie olen perusolemukseltani niin rehellinen että mie en edes oivaltanut siinä mikä 

siihen kätkeytyi niin kuin sellainen otetaan joka olis tarkoittanut että arempi olis 

säikähtänyt mieul ei tullut mieleenkään mulla ei ole semmoista tarttumapintaa aivoissa 
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et mie ajattelin mie ajattelin et hän nyt vaan haluaa et nyt vaan kirjoitetaan rauhassa 

mut se oli vain pakottamiskeino siitä tietää mitä tästä seuraa ja niin kuin näin sehän 

meni ja sehän kasvoi seuraavana vuonna suuriin mittasuhteisiin mutta summa 

suumarrum me pystytiinn käymään tää läpi vielä tästä ja tämmöisten asioiden päälle  

Mauri: Mut sit pääsit keinumäenkouluun jollaki tavallla? 

Mari: sitten kun oli miun pitkäaikainen ystävä ollaan oltu tiedeopetus ry tuli silloin 

kun mie halusin katajanokan tiedeopetusta jakaa niin perustetaan tällainen 

tiedeopetusyhdistys ja sieltä ajoilta mulla on ollut tuttu keinumäenkoulun riitta 

paasivirta koska hänkin on katsonut että saa ihmetellä niin se on se joka avaa maailan 

lapselle tietkö jotekin ne lähtee toteuttamaan sitä omaaelämän polukua että osalla 

lapsista vaan se voi olla että me tuotetaan sitä häiriintyneisyyttä myös siellä koulussa 

kun on istuttuva niin monata tuntia vaikka siun sielu vetäisi et saisit tukia saisit kertoa 

opettajalle saisit olla elämässä kiinni ja niinkuin siinä hän on siellä ja sitten hän sanoi 

et tule keinumäkeen ilman että hän tiesi että mulla on tallasia niin kuin näin vahvoja 

juttuja jokatapauksessa sinne tuli väliaikainen rehtori et sekään ei olis ollut sit mie 

pääsin sinne ja sit mie pääsi tallaisin elämä kuljettaa  

Mauri: Todellinen pointti on kaikkihan kokee kaikenlaista jotkut osaa ottaa siitä 

opikseen kasvaa ja kehittyä se on tässä se oleellinen pointti 

Mari: Joskus olen ajatellut että ihankuin miulta puuttuisi selalien  että miun elämässä 

katson ja koen ihmisten kanssa niin mulla ei ole sellaista niin kuin että tuska tarttuisi 

minuun mie olen ajatellut et mie olen kuin pelastunut sellaiselta tuskan kokemukselta 

Mauri: Kyllä sä aika tuskaiselta vaikutit silloin joissain kokouksissa 

Mari: Kyllä mut että se ei jää sillä tavalla  niin kuin pitemmälle kylla esim. tuot jotain 

ja siut ohitetaan kun tulee vihreän lipun tulokset ja  sit halutaan juhlistaa 

herkkupalleroilla ja niin kuin tallaista minua ei edes kutsuta ja mie olen tehnyt sen 

raportin ja ei niinkuin kutsuta miun opettajakaverit sanoi et tätä ei muuten aloiteta  ja 

sit kun mie olen ensi juttuun ja kerron oltaisko ensikouluna kun edellinen rehtori on 

sanonut ja mie teen sen paperin voidaanko me hänenkin rehtorialaisuudessa niin se 

hyppii kädet ristissä tasajalkaa tämmöisen niin kuin vois sanoa vain et ei olla tiedätkö 

sie  mut niitä arvovaltaristiriitoja mutta ehkä tässä tulee sen takia mulle se ei pääse  

sitä mie tarkoitin mulla ei ole et mie vaihtaisin sit mie sanon et miun ihmisyyteni ei 

ole siitä kiinni että jos ei oo tällätävalla ei mennä niin ei sitten mennä ei tää meidän ole 

tästä ei mulla ole silleen semmoiseen et ehkä mie olen pelkäämätön silleen taas et mie 

sen antaisin jatkua mut oli se totta  se oli oikeastaan se että siinä vaiheessa mie olin 

valmis tekemäänkun mie näin sen etmitä koska silloin kun olin  mie olin tehnyt niin 
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paljon sitä että lapset saa todella ottaa haltuun ihmettelyn tän maailman ihmetellä mitä 

tapahtuu vesikirpulle kun se joutuu akvaarioon kalan kanssa mikä on mangneettsita  

vaikuttaako se veden läpi koko se kasvoivat ykkösestä kutoseen tiedätkö tällaisten 

jopa teorin maailmaa kutosella teki silloin kun meillä on se kiss ohjelma sillätavalla ne 

mietti miten voi olla mahdollista silloin kun oli ne  puhelinautomaatit et panee kolikon 

niin miten voi olla mahdollista että kuulee ystävän äänen kun ne oli miettinyt et mitkä 

sitoo virtapiirin mistä tulee ääniaallot mistä se oli ne mietti tällaisia teorioita ja esim. 

sekin et pannaan vehnä valoisaan ja pimeään paikkaan niin oletukse tmitä sille 

tapahtuu pimeässä ja valossa j sitten kun se olikin et yhtäkkiä kun se pimeän kasvi 

onkin kasvanut keltaisena seon pitempi kuin se valon kasviv niin kun ne teki teorioita 

siitäkin kun mie laitoin tehkää teoria kun ykskin kirjoitti mie muistan sen se  on niin 

kuin hukuva tarttuu oljenkorteen eli tiets sä semmoinen se on geeneissä  kun se etsi 

valoa et kun se on nähtävissä oppiko lapset koskaan kohtelemaan tuota muuta 

maailmaa et se on ihan sama kun on nähnyt miten se toimii et se on se reaktio mitä 

synnyttää  miten äkkiä aktivoituu viherhiukkaset kun se otetaan pois mikä on 

siemenvalkuaisen merkitys kun me tehdään niitä kokeita kasvatetaan ja niin kuin näin 

niin tota sen maailman minkä ne oppii... mauri oli sanonut mulle tän jutun et hei 

haluatko nähdä se ajattelun  tiesinhän mie mitä niillä oli koska ne pystyi olemaan 

vaikuttajina kutosluokalla ne pystyi vaikuttamaan kun tuli erilaisia tilanteita niin mie 

muistan kun osallistuttiin siellä nöykkiön alueella piti tehdä lasten töitä mie sanoin 

niille että saatte vapaasti tutkia mitä haluatte naapuristossa niin ne tutkivat esim. 

tyttöryhmä tutki kuinka moni kannattaa naisarmeijaa kun nää on sitten ne teki 

tutkimuksia kuinka moni lajittelee kierrättää ne oli kaikki uusia alueita siihen asti 

mitkä vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen alueella ne lähetti sinne omalle taloyhtiölle 

jakoivat sit ne katsoi kuinka monta prosettia sai vastauksia minkälaisia tuloksia ne 

esiteltiin niin mie muistan kun ihmiset ihmetteli miten nää voi olla  nää on vitos vai 

kutos luokkalaisia kuinka nää pystyy tekemään näin hallitun tutkimuksen tekemään 

siinä vaiheessa koska ne oli kasvanut ykkösestä siihenettä kaikki mitä ne voi nähdä 

mitä ne voi tehdä toisillensa miten laskee ja sitten mauri sanoo mulle että haluutsä 

nähdä niiden ajattelua no arvaa sit kun mie sain tän käsitekartan ne lähti tekemään mie 

olisin halunnut nähdä sen kaaren ja sitten näin ei arvannut se ihminen kuinka paljon 

mie olisin jo väitellyt ihminen varmaan  

Mauri: uskon täysin koska mä ohjaan hyvin paljon et sitä voi ohjata ja on se hirveä 

vahinko et ei saatu sitten korvikkeeksi ole saanut kyllä ihan käsittämättömän 

verkoston. 
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Mari: Niin missä se on onko tää kuitenkin se sillä tavalla 

Mauri: niin kaun kun henki pihisee  voi väitellä... 

Mari: Mitä opin niin nää on hienoja nää opiskelijoiden koska mie nään nyt miten ne on 

kasvanut niin kuin mie sanoin  tuleeks tää minuun nyt koska sehän on kuka on 

kasvoton ketä ei kosketa kestävä ajatelkaa jos tää koskettaisi ihmiskuntaa  mut ketä ei 

kosketa nää käytännönsovellutukset ajatelkaa eteläafrikkaa miten paljon valoa miten 

paljon muuta 

Mauri: Mutta kun ne yrittää matkia kaiken, kuten se vesivessa kun meidän täytyisi 

päästä takaisin siihen että... 

Mari: nää justtällaisetkinnyt on  missä meille tulikin tällainen... oikeesti meidän tulis 

tehdä tämmöinen tietopankki mikä kokoajan muotoutuisi vaabn 

Mauri: olen saamaa mieltä lisäksi pitäisi olla ongelmittainen yhteisen tiedon 

rakentaminen joku sen kaltainen knolitswall ja sä voit viedä viestiä opiskeliat ovat 

tehneet  sen että pystytään ihan mitä tahansa tietoa ja kommenttia voidaan koska 

tahansa kommentoimaan se +ja- aukeaa silloin pystyis ongelmittain lähtemään et se 

tietopankki on semmoinen et joku on asiantuntia laittaa kun se on samantien vanhaa 

niin kuin yhdessä vois rakentaa uutta tietoa  

Mari: Rakentuva tietopankki 

Mauri sellainen yhteisöllinen ja sitä testattaisi kokoajan ja kommentoitaisiin ja se 

säilyy mikä kestää kriittisen tarkastelun se on ihan selvää että joku energiaasiantuntija 

pystyy vakuuttamaan se esittää mut sekin saattaisi että näitä uusia ideoita voisi tulla ja 

samoin on tähän tämmöiseen vesihuoltoon sanitettijuttuihin viemäröintijuttuja ja niin 

edespäin se on ihan eri juttu että saaadaan se mene läpi kun koko perusta on mätä että 

se pitäsis olla kuivavessana ..... 

Mari: Ei kun nää on just sellaisia. Mie opin helsingin ekotukikoulutuksessa oli se et 

tää helsingin catering ihminen sanoi, et kun ne vaihtoi mikroliinoihin niin pesuaineen 

ja veden käyttö väheni siis ihan yksinkertaisia se on totta mie kerran siivosin kotona 

miun sisko tuli ja toi miul mikroliinat  ja mie ihmettelin et pelkällä vedellä tiedätkö 

siis uskomatonta jotenkin näin eli se on meillä olis valtava määrä sellaista  mut mikä 

se on missä se tökkää et tätä ei haluta jakaa 

Mauri: Joku haluaa saada voittoa kaksinumeroisen luvun  

Mari: se on mieletön miten se on kavanut niin kuin se hyödyn ja se mikä on kiitettävää 

meidän kaupunginjohtaja puhuu kohtuudesta kohtuus se kanssa  

Mauri: Perustarpeiden tyydyttäminen kohtuullisesti  
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Mari: eli sekin mistä iloitset  mistä olet kiitollinen ja jokainen tekis omien elämän 

haasteiden mikä on kiitollisuus mistä tulee iloiseksi aj kun teet niissä missä kohtaat 

miten saat sen ilon että sitten se onkin oman elämän kartta kestävyys pamahtaa siltä 

ihan alta aika yksikön tiedätkö 

Mauri: jotkut haluaa hauskuutta niin kuin se hauskanpito tarkoittaa mennään 

ravintolaan ja kännätään ja se on muka hauskaa. Mut se ie ole kestävää hyvinvointia 

eikä  

Mari:  pitää ne laadun kriteeritkin laittaa että sellaista todellista että niin kuin oppii se 

on taas testattava onko se pakenemista    

Mauri: ja mikä kestää... 

Mari: vaikka joskus hyvä viini on paikallan eikö niin... 

Mauri: Ruuan kanss ainakin mut ettei se ole vain kännäämistä varten ikäänkuin nollaa, 

höpöhöpö. Se synnyttää vain tolkuttoman määrän lisää ongelmia. 

Mari: hei se on yllä totta, se on sama lasten kanssa kun ne poistetaan luokasta ja niille 

tulee niitä opettajat ajattelee et ne ilkeilee kun ne sanoo niitä pahoja sanoja niin mie 

sanon et tiedättekö te todellisuudessa missä tää jää kaisita kipeimmin tää jää piikkinä 

lapsen jos aikuisena on yhtään sitä niin kuin kääntää ja katsoa etse juttu toisella 

tavavalla niin olkaa silloin siinä ja sanokaa ja ottakaa ihmisyydetsänne sen että jos 

haluat puhua niin minä olen tässä mut haluatko mennä ja sovitaan jo etukäteen 

ennakkoiden jos sulle tulee et voi mennä kuka vaan meistä voi mennä hetkeks aikaa 

istumaan ja apua saa ja ei ole mikään ongelma hetkeks aikaa pysäyttää tiedäks sä 

koulu silloin kun näät et joku on tiukilla silleen et tule kouluun ole meidän kanssa mut 

jos nyt on tää vaikea oppiminen 

Miia: Kuinka moni meidän opettajista näkee sen noi? 

Mauri: mut se on opittavissa oleva asia se on sitten toinen asia et se luontainen 

reakointitapa saattaa olla syyllistäminen ja kaikke muuta mut tuo on opittavissa oleva. 

Sähän suoritit myös erityisopettajan opinnot.  Siellä ilmeisesti on kaikenlaista oppinut. 

Mari: Mut se oli aikaisemmin se mie ny huomaan et miun äiti joka on 

alzheimtautilainen sairastaa niin hän sanoi  ulle tän mieti mitä annat elämelle ja  sit 

hän sanoi myös tällaisen että kun hän itse laittoi joensuussa otti yhden vuoden 

virkavapaata  ja pystytti joensuuhun steinerkoulun päivähoidon päiväkodin silloin 

sinne eli aloitti ja sanoi mulle semmoisen et jos sulla on vaikeuksia jonkun oppilaan 

kanssa niin steinerkouluopettajat ovat sanoneet kun olivat keskustelleet  oli sellainen 

että näe sen lapsen taakse niin se lapsen enkeli ja mie muistan kun miul oli 

ensimmäisen kerran yhden lapsen vaikeeta hänellä oli vielä ihan tämmöinen tilanne 
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että hänen asui äidin kanssa ja kahden siskon kanssa isä oli lähtenyt pois kotoo ja äiti 

oli menossa syöpäleikkaukseen ja se kaikki se tunnelma ja se tuska ja sitten lääkärit 

avasivat äidin ja sulkivat ei mitään ollut tehtävissä isä ei halunnut, isän sisko otti 

lapsen ja kun ajatellaan miten pitkäaikainen semmoinen tunne ja tuska niin kuin sen 

mie huomasin miul oli vaikea saada otetta siihen lapsen koska se sulki itsensä minut 

myös ulkopuolelle ja silloin mie käytin ensimmäisen kerran siinä oli kyllä mie olin 

saanut olla turvallista aikaa seitkytlopun lopusta lapse tolivat sillätavalla tiedättekö ne 

tuli avoinna jo ja  sitten tää oli myöhemmin varmaan olin ollut viisi vuotta opettajana  

ja mie käytin tätä meidän äidin konstia ja se tuli välähdyksenomaisesti kun mie 

ajattelin että mikä on tuon lapsen sevahvin sen se kaunein ja kirkkain puoli ja kun mie  

yhtäkkiä tajusin etvaikka mikä on ollut niin se on rakkain sen vanhemmille ja jos mie 

en nyt saavuta lapsessa sitä sen rakkautta kun se on syntynyt ja sen äidin ikävän ja sen 

kautta sitä sitten mie olen ihmisenä vajaa  ja kun mie sain sen ajtuksen mulle niin kuin 

kirkastu se miten mie lähestyn sitä lasta ja se tuli semmoinen tietysti mie olen et miun 

äiti on halunnut tehdä miusta opettajan joka ennenkaikkea tuntee ja miettii näiden 

lasten ihmisyyttä laajemmin ne on ehkä ollut sellaisia jotka ovat avannut ilman näitä 

erityisiä juttuja niin kuin sillätavalla ehkä vielä kun mietit ...nyt kun mulle tulee lapsia 

ja oli tullut eivät voi olla omassa koulussa et on niin tiukka paikka sillä tavalla ja kun 

mulle on sanottu että ne on niin väkivaltaisia et miun tarvis ottaa semmoinen hälyytys 

jos mie olen niiden kanssa kahdestaan tai muuta niin sit mie olen mie en oo sitä 

halunnut koska miusta kaikki se merkki jos mie en ole vahva niinku näin ja sit mie 

olen sanontut et mie pärjään mut parasta on ollut se kun se lapsi on tullut siihen 

luokkaan kun meidän silmät kohtaa  ja kun mie käyn niiden kanssa kysymään 

maailmaa mikä tää niin kuin on missä me olaan ja tuonut muutamia luonnotieteeliisiä 

pulmia ja ihmetyksiä ni se ei ole kuin hetki aikaa kun me voidaa yhdessä nauraa että 

tää maailma antaa näille meidän erityislapsille niin kapean kohdan oivaltaa elämä et 

miulle tulee välillä mieleen et onks nää lapset sittenkin onks ne jotenkin niin kuin tää 

ahdas maailma ne niinkuin purkaa ottamaan toisenlaisen maailman haltuun että ne 

tekee sen että ne sallii että ne voi kohda jos sie lähestyt niitä ihmisenä  ja sie olet avoin 

ja siks mie olen monta kertaa ajatellut  että kun jmie matkusta koululle mie aina 

jattelen että kun rakkaus täyttäisi mun luokan  siinä on miun opsi silloin on se  miten 

mie menen  ja siitä  huolimatta se alkaa siitä että me ruvetaan ihmettelemään kun 

ihmistä  on aina kiinnostanut mikä hän on mistä hän on tullut ja mikä on elämä ja sit 

mie  kerron niille että miten tieteilijät on nähnyt miten tää maa on syntynyt lähden sille 

hyvin tieteelliselle pohjalle saatetaan kattoa niitä videoita maapallon syntymisestä sen 
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historiasta miks ihmiset on tullut  mistä on syntynyt ihmisen oivallus miten se on 

elänyt löytyy valtavan hauskoja juttuja ja mie olen silleen pyrkinyt käyttämään parasta 

aineistoa mie aina sanon vanhemmille että mie etsin parhaita lastenkirjoja et mie luen 

niitä ja mie etsin maailman parhaita asioita mistä mie saan kiinnostuksen innostuksen 

syttymään  ja niin kuin tämmöinenkin kerran mistä on syntynyt meidän koko kirjoitus 

ja kieli niin mitä seon ollet ehkä äänteitä mut sit on tullut kuvakirjoitukset ja sit mie 

aina muodostelen luokasta ryhmiä et ne on kyliä ja sit mie annan niille kirjoitettuna 

viestin et viekää tää viesti kuvakirjoituksella seuraavaan kylään meillä on nälänhätä 

niin seuraava kylä tulkitsi sen niin että meillä on juhlat tulkaa herkuttelemaan meille ja 

niin kuin tällaista sit mistä syntyi kiinankieli kirjainmerkit ja nää eli kun meillä on 

loistavaa aineistoa ihmisyyden kasvusta ja kehityksestä siksi tää kaikki et ihmetellään 

ja haastellan pystetään nuotiot ja 1-2-luokalaiset aina luodaan ihan kalliolla metsässä 

miten ihmiset on tullut tänne ja mitä ne on täällä tehnyt eli  mistä ne pysty saamaan 

aikomukset ja silloin se yhdistyy tähän eli missä ne on asunut mihin aurinko eniten 

paistaa kun meillä on niitä kallioita ja jos on ollut vesi mistä ne saa vaatetuksen mitä 

ne syö mistä ne löytää lääkärin niin kuin sillä tavalla on selainen mieletön 

tajunnanvirta kun ne lähtee tekee rakentamaan majoja ja ne luo niitä ja sitten just ei 

tartte kirjoitettuna ne voi esittää mulle onko se laulu, onko se kuunnelma mitä 

tahtojensa on onko se pieni näytelmä joka synnytetään missä ihmiset on ja  just se et 

kun se kasvaa sinne  kun se on ekalta laitettu se ihmisyyden kynnys sit mulle on myös 

tärkeetä et ne oppii aina esiintymään  vitosella kun oikeasti tulee kivikaudenaika niin 

mä aina kutsun niille parhaat asiantuntijat museointendentit kertomaan siitä ajoista  ne 

tekee tämmöisiä pöydän kokoisia pienoismalleja et ne ryhmät jaetaan miten paljon 

niitä nyt onkaan tällaisia ja tehdään siihen täysin oikea millaisia on olleet ne majat 

mitä  eläimiä siellä on ollut mitkä on ollut niiden työkalut silloin kun sai vielä tulen 

sytyttää meillä on ollut selainen nuotiopohja että ne sit kutsunut 1-2 luokalaiset 

kuulemaan siitä   ja sit on sytytetty se tulikin ja kun ne on huippuhienoja kun ne tekee 

ne kaikki pienet aseet  ja se on äidinkieltä  ja just siitä ei tarvii ihmetellä kun mie sit 

sanon niille kun tulee essee kun ne on tutustunut siihen keskelle kirjoitetaan kivikausi 

ne lähtee taas minkä ne on oppinut ne tekee avainsanat miten se näkyy asumuksessa 

kulttuurissa ajoneuvoissa miten se näkyy ihmisentarvekauluissa niin ku näissä ja sen 

jälkeen ne tietää tän et aina asialle on johdanto on loputus ja kun ne kirjoittaa esseen 

niin ne ovat oppineet kirjoittamaan ne vuorotellen käsittelee nää asiat ja sit  ihmiset 

ihmettelee miks ne kirjoittaa niin hyvin ylioppilastutkinnoissa mis ne pääsee 

seuraaviin kouluihin kun ne hallitsee tän 
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Mauri:  kun ei ole standardoituja kokeita silloin pystyy tekemään tossä äitis merkitys 

tuli hyvin suurena ja merkityksellisenä mutta silloin aikoinaan kun kerroit Leena aho 

joka oli opettajasi sieltä ilmeisesti tuli se kissin idea vai gloria ven toi sen selvä 

Leenalta tuli ykleensä se luonnontieteiden merkitys 

Mari: Leena Aho  ehkä teki ensimmäisen kerran jäsennyksen. Miehän olin luonnossa 

liikkuva lapsi ja se on ollut sellainen.  Leena Aho oli miun alkuopetuksen didaktikko 

niin hän toi tän jäsennyksen vaikka kettu minkä kautta me mietitään ympäristöä minkä 

kautta  se oli silloin sen joissain kirjoissakin eli jänettetty tällainen tapa ja sitten tuota 

Leena Aho hän oli miun äidin ystävä tääkin tällätavalla näin: miun isäpuoli oli 

fysiikanprofessorina yliopistolla 

Mauri: Leena oli siellä kasvatustieteen professorina. 

Mari: sitten hän toi sen kehikon, kun glofia veng tuli tonne etsimään omaa 

suomalaisuuttaan kun gloria oli siis hänen äitinsä oli suomalainen diakonissa  ja meni 

yhdysvaltoihin ja tapasi siellä kiinalaisen kokin   menivät naimisiin synnytti 

viisikymmentävuotiaana tän glorian se oli tosi vanha gloria ihmetteli äitinsä kuoleman 

jälkeen tuli samana vuonna katajanokan kouluun79 hän tuli etsimään itseänsä otti 

englannin kerhon ja gloria ihmetteli aina kun hänellä oli aina letit ja he menivät maalle 

viikonloppuisin kun hänen muilla ystävillään ei ollut lettejä eikä menty maalle vaan 

piknikille. Kaikki se kun äiti kuoli ja hän löysi äidin kirjeet ja hän tuli etsimään 

itseänsä tänne ja meillä alkoi gvaltavan hieno yhtesityö koska gloria oli ollut yksi 

opettaja joka oli ollut arvioimassa tätä  luonnontieteiden aineistoa  tapahtui niin et mie 

menin katsomaan kun gloria piti englanninkielen kerhoa ja mie ihmettelin mitä ihanaa 

täälä tapahtuu mut se yhdistyi leena ahon ajattelumalliin leena aho oli vähän kissistä 

vähän kirjoittanutkin kirjaansa  sielläoli ketkä kuuluivat tähän glorian kerhoon he 

valmistivat esim. englantilaisen aamiaisen ne tekivät ja puhuivat englantia sillä tavalla 

sehän oli meidän toimintakulttuuriin ihan eri juttu vaikka leena aho painotti sitä ja 

sitten tää leif vagnerinturn vagner  ne olivat eli tehdään kokeita lasten kanssa mut se 

oli se koe  että opettaja näyttää mut leena aho painotti että menkää metsään ja katsokaa  

tehkää tuokaa se eläväksi kasvinkasvatukset leena aholla oli aika näin sitten glorialla 

oli rivitanssit oli nää aamiaiset oli kiinailaisen isän taustasat että laskettiin leija lentoon 

jossa oli kiinalaiset merkit kaikille kansoille rauhan merkiksi mitä muuta siellä oli 

runoutta siellä oli valokuvien tutkimista josta gloria toi jokainen oppi selvittämään 

englanniksi mikä hän on kuka on sister brother ja näin eli se lähti toiminnan kautta ja 

sitten oli tää luonnontieteiden tää ja se oli vielä silloin olivalokuvaus oli paljon 

kameroita he laittoivat valotettaville paperille esineen ja veivät sen päivävaloon ja 
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sitten oli sitten muita ja mie menin sinne ja gloria sanoi että tule vain katsomaan oli 

näitä prismoja ja kaikkea näin sit se sanoi et ooko kiinnostunut ja mie tietysti olin 

kiinnostunut ja näin ja yhtäkkiä me oltiinkin luomassa katajanokalle suurta  

luonnontiedekokeilua  

Mauri: Siinä oli sit Lyyli Virtanen joka oli mun kollega 

Mari: Hauska joo... 

Mauri: Lyyli Virtanen innosti ja vaikutti, en tiedä vaikuttiko millän tavalla? 

Mari Sehän vaikutti oli hauska kun me tavattiin silloin glorian kanssa oltiin ja sitten 

me mentiin et me haluttaisi tää kokeilu me mentiin sen aikaisen rehtorin luokse hän 

sanoi että ok mutta  gloria tiesi että täältä se alkoi se verkottuminen ja mentiin 

yliopistolle ja siellä istuu mauri lyylui virtasen kanssa  

Mauri: Se oli joskus seitkytluvulla... 

Mari: se oli ihan kahdeksankymmentäluvun alussa pahinta oli kun mauri on ottanut 

miut kun mie olin joensuusta ja mie opiskelin mie en ollut oikein kunnolla yhtä kirjaa 

lukea miun mies käänsi sitä niin kuin nopeesti ja sit mie pääsin tyydyttävillä 

jatkamaan miun kasvatustieteen laudaatturia mie cumun tein ahkerasti se oli silloin 

kahdeksankymmentäluvulla paksu monjonja et 

Mauri: cohenia manjon 

Mari: se oli ja piti kauheessa kiireessä se lukea, mut mie oli suorittanut hirveen hyvin 

ihmeellistä mie itsekin ihmettelin tilastotieteenjutut kummastelin kun mie yhtäkkiä 

olin niitä niin hyvin tajunnut niin mie no nyt mennään tässä näin ehkä sellaisella se oli 

meillä on ollut tällainen hyvä pitkä taival siellä lyyli virtasen ja glooria ja lyyli löyti 

toisensa  nyt myö puhutaan jo kaikesta muusta 

Mauri: tää liitty siihen opettajuuteen sinun kehityykseesi äiti sitten leena ahoa, gloria 

veng 80 luvulla joo oli helppo tavata silloin 2000-luvulla kolilla oli kutsuttuu  selainen 

ympäristökasvatuskonferenssi ja erikseen olin mukana siinä oecd:n Ensissä. 

Mari: Se on totta silloin oli joo kun oli tällasiet yhteydet 

Mauri: se on just sellainen opettajanakasvaminen kyllä monella voi olla valtavan 

mahtavia äitejä opettajina jotka tukee ja kannustaa mutta kaikki ei pysty ottamaan 

käyttämään sitä hyväkseen se oli just se itse tekee ja ottaa joo se mitä postitivista 

psykologiasta on empiirisesti todistettu se jos sä palautat mieleen niitä mistä saat olla 

kiitollinen niin sä ihan toisella tavalla menestyt säkin olisit voinut takertuasiihen että 

se saatanan rehtori sorsi suo sillo ja sun koko loppuelämäsi olisi voinut olla pilalla sen 

takia mutta sä oli vaikea ottaa se mutta se sitten palutu mieleen 
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Mari: tähän taas palautuu sellainen kun miu veli ja sen vaimo ja miun sisko oltiin 

maalla heinävedellä saastamalassa minkä miun äiti joskus osti niin silleen suvulle niin 

sellaiseksi sit oli tällainenjoku asetti kysymyksen mistä voi olla kitollinen tai joku 

tällainen iloinen tai niin siinä sitten ruvettiin ja mie jotenkin aloin ensimmäisenä 

vastaamaan vastasin tällatavalla et mie oon niin kiitollinen jokaisesta aamusta 

alkavasta päivästä niin ihana kun meidän päivikin sanoi et kuka voi olla tuommoisesta 

kiitollinen ja mie olin niin että hei  minä ainakin koska minusta se on sellainen eikö 

oo?  

Mauri: kun on nähnyt jonkun kuolevan alsiin esim. on todellakin joka ainoasta 

päivästä...  

Mari: Niin niin, että sillai mutta jollekin se oli hirveen vähän niin kuin se on koko 

sellainen  se on niin paljon en mie osais. Mutta tästähän se on joku toinen vois olla 

muusta sitten sillaihan se heti mitoittaakin 

Mauri: se on sitten koko ajan tyytymätön aina jotain puuttuu siitä näkökulmasta aina 

jotain puuttuu aina on tyytymätön 

Mari: ja sit jos kuolee kun ei sitäkään päivää tuile niin ei ole sitäkään harmia ole...  

Mauri: Se on niin totta... 

Mari: ...on aina voittaja.  

Mauri: Sama juttu... 

Mari: Voitta aina elämän tässä kilpajuoksussa, joo... 

Mauri: Sitten kun joo vielä minäpä en kilpaile, vaan minä nautin elämästä sellaisena 

kun se on. 

Mari: Semmoinen on miust hirveen helppo sanoa et hei mie oon niin paljon saanut 

mistä olla kiitollinen et  jos joku sinne matkalle lähtee niin se on ainoastaan se ois 

siihen jäänyt mut sai muutakin rumputusta ja kyllä ihminen sit kuitenkin tarvii että se 

tuntee kuuluvansa joukkoon niin kuin mie sanoin sen että lapsillekin  tuntee 

kuuluvansa joukkoon mie voi lähettää sen artikkelin  

Mauri: Laitappa se niin mä laitan sen facebooksivuilleni...  

Nauha 4: 

Mari: Kun siihen sit usko siihen ihmisyyteen, että nää konstit nää jotenkin toimii 

kuitenkin, sitten, ehkä just se että kyllä miun se rohkeus piti niin ku opetella,tiedätkö,  

minä tulen esiin niin  kuin sillä tavalla sillä on merkitystä kyl mie  varmaan sen olen 

joutunut tietkö oppimaan ja sit ei tää elämä mihkään karkaa niin kuin sillätavalla... 

Mauri: ei  että ei vammaudu jos joutuu väärinkohdelluksi pystyy sen jättää syrjään ja 

on kiitollinen siitä mitä on ja näistä uusista mahdollisuuksista. 
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Mari: se joo sillä tavalla että joku ehkä tulee elämän kantopinta kuitenkin,sanotaan 

nekin, onko sekin näköala jos joku haluaa loukata on sen niin kuin sen ihmisen on 

jotenkin kokee sillä tavallansa, että siinä yhteisessä kohtaamispinnassa niin siinä on se 

kipeydentunteen mahollisuus, tiedätkö, jos vahvistuu kumpikin ja näin niin oikeastaan 

häipyy sellaien mitattavuus toisesta ihmisestä et yhtesikuntakin pystyy synnytämään 

just tämöisen suorittamispaineen ja kilpailun niin kuin näin kun nää meidän tutkijat 

sanoo on synnytetty tää yhteiskunta lyhytnäköisyydelle ja kilpailulle itsekkyydelle niin 

silloinhan se on sulkenut pois semmoisen toisenlaisen ihmisyyden, joka vaikka on just 

sitä et välitää välittää toisesta ihmisestä huolehtii antaa sille hoivaa huolenpitoa ja niin 

kuin tämmöiset nää asiat et on tää ylipäätänsä sitä arvopohjaa  ehkä mie en ole 

luottanut siis  sisimmässäni tällaiseen kilapailullisuuteen, koska mie on  se on ehkä et 

mie olen ollut niin vahvasti lasten maailmaassa sitä mie käytän joskus verkostossakin 

välillä heiluu niin mie sanon et kun mie olen tullut niin vahvoista energioista kun mie 

olen tullut metsästä nin ku ja luonnosta  ja sen rikkaudesta niin ku just tästä 

ihmettelystä mikä on ennen mikä on lääkeyrtti mistä ne tehnyt ja näin sieltä luonnon ja 

lasten energioista jotka on vahvoja jotka on silleenkin lasten siellä on joustavuutta 

siellä on anteeksiantoa semmon minkä mie muistan et ihan ite piti on täähän on 

ohjannut minnuu miehän olen lähtenyt tekee  koulutelvisio-ohjelmia,  oppikirjoja 

oppimateriaalia silleen toiminut opettajan kouluttajanakin jos on ollut niin se että  

mikä on ehkä lasten maailma mikä on antanut mulle aika ihanan jutun kerran mie 

laitoin yhen porukan ihan tällai vaan mulla on aina ainoistoja kai ne toisaalta teke 

samankaltaisiaki kysyin mitä ne on oppinut luonnosta  sinä vuonna ja annoin sellaisen 

paperin jossa oli vain semmoisia ympärillä kaikkia luonnonasioita käpyjä ja näin 

mutta niille muistutukseksi että se oli meidän kirjasarjan joku kopio ja muistan mitä he 

kirjoitti mitä oli oppinut  yks tyttö oli tehnyt se oli niin vaikuttava sellaisen kun hän 

kirjoitti mitä oli oppinut olen oppinut että luonnossa on monenlaisia eläimiä ja kasveja 

luontoa ei saa turmella olen oppinut että on monenlaisia perhosia puilla voi olla 

haavoja lehdillä suonet japuolukalla kukkia mie ajattelin et hitsi soikoon eikö oo koko 

elämän kierto sitten eikö oo puolukan mikä merkitys valkoiset kukat kukaan ei edes 

huomaa niitä oikeastaan  sitten niinkuin puilla mikä on minkäkin merkitys 

lehtisuonten merkitys jokaisesta jutusta hän oli syvällisesti katsonut ja mikä sekin oli 

mie olin antanut lapsille just tallaisen että kuvataan kehikko ja kuvatkaa mikä on sit 

jokainen sai ottaa valokuvan ne vei sen oman valokuvakehikon johonkin halus 

valokuvata sen paikan ja sit joku lapsi kun siinä oli  kun joku poika löysi puunpinnan 

näin  ja miten puu suojautuu eli ei meidän elämä oikeastaan se on siinä lähellä niin ku 
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turha tehdä yksinkertaisista kauniista asioista monimutkaisia kun ne on näkyvissä ei 

meidän tarvits eolle kun kaikki on oikeastaan näkyvissä tää mutta se jotenki että olen 

oppinut monenlaista luonnosta sitä ei saaturmella ja sit nämä. Meillä oli yks vuosi 

perhosia oli ihan valtavan paljon erilaisia  se oli ihan niinkuin taikkaa ja sitten just se 

että mitä voi olla puilla ja lehdillä. Se on ollut sellainen itellekin tää on ihan huikee. 

Mauri: tossa tuli mieleen tuo kilpailujuttu sinä jotenkin rakkauteen vetosit mut ihan 

järkeenkin se yhdessä voittaminen mikä on mielestäni kestävä kehityksen ydin näkis 

että yhdessä voi voittaa se et molemmat menettää järjettömän kilpailun. Täällä 

yliopistossa usien näkee ja varmasti näkee muutenkin semmoinen että yrittää ihan 

väkisin voittaa ja toinen häviää  

Mari: niin vaikei rakkautta mut välittämisen tulee sen miks meillä pitäis olla edes se 

tilanne koska se on mieletön se ei ole ollut se ei ole viisasta vaan kumpikin voittaa voi 

olla ja sit kun ajattelee miten paljon se levittää sellaista niin kuin hyvääkin miks 

meidän tulis olla tiedätkö elämän kulkijoita täällä niin miks onmikä on se pelkotila jos 

antaisi toiselle sen saman arvon ku itselle niin mitä sitten tapahtuisi? Kun ei tapahdu 

mitään. Lasten joukossa se näkee päinvastoin ne tulee vain entistä auttavaisemmaksi 

entistä enenmmän ne jakaa tietoa entistä enemmän sehän on vasta sitten kun ne 

laitetaan kilpailemaan . mutta olise, mie muistan yhden kerran kun yks vanhempien 

ryhmä sitten jollakin vanhemmilla oli noussut kysymys kun naapuriluokassa ne saa 

senkokeen keskiarvon ja ne tuli ja se on ollut aika hauska et kun ykkösluokalla totuttaa 

että kun tullaan niin silloin kuullaan hyviä juttuja sit ne tulee siellä on paljon isiä ja 

äitejä jotka tulee sit ja meillä oli joskus semmoista aktiviteettiä että jotkut tuli ja piti 

pinemmistä sisarruksista niin mahdollistetaan tää  voi tulla kuulemaan mitä koululle 

kuuluu ja miten yhdessä mennään eteenpäin. Ja sit joku sanoi et keskiarvo sit mie 

sanoin et ennenkuin jatketaan mie haluan herättää teille kysymyksen että miltä tuntuu 

siitä lapsesta joka on sanut kympin  kun keskiarvo on kahdeksan siitä perheestä miltä 

tuntuu siitä lapsesta  kun keskiarvo on kahdeksan saa kuutosen jos tätä jatkuu niinku 

ajasta toiseen mie sanoin sen sit mie kysin mitä palvelee et tää on yks koulu tämmöisiä 

samanlaisia luokkia on espoossa näin paljon näitä suomessa näin paljon ny kuitenkin 

teidän lapset joutuu espoossa jos ne haluaa pyrkiä johonkin jos ne sit kuudennelta 

pyrkisi eriytiskouluun menee johonkin kouluun ne kuitenkin edustavat itseään omaa 

vahvuuttansa ja nyt siellä jossakin muualla onkin niitä jotka ovat saaneet näin millä ne 

pyrkii ja mihin me tarvitaan sitä keskiarvoa et se on se vahvuus millä ne pyrkii on se 

mikä löytyy nistä itsestänsä että ne eivät voi enempää antaa vaikka niillä olis mitä 

numeroita voinhan mie tehdä helpon kokeen että kaikki sais sillä tavalla eihän se ole  
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tää on sellainen että täytyy miettiä mikä on sen jälkeen tää joku otti ja sanoi et meidän 

perhe ei  ainakaan tartte keskiarvoa ja sitten tää joka oli halunnut nostaa siinä oliko 

hänen edelliset lapset saanut äärettömän hyvä oppilaan sanoi et ei hekään tartte Koska 

ei mennä sillä vahvuudella  mitä tekee luokka tollainen sehän on kilpailutilanne 

kehuskella kuka sai minkäkin sik mie aina poistin ton aina kun oli koe aina sai tulla 

kysmymään mistä oli semmoinen valitustenpöytä samoin todistuksille ny otetaan 

vastaan jos on hyvä perustelu niin  muutto mie poistin kokonaan sellaisen ja sit aina 

uusintakoe lapset oppi  jos jaksaa tulla uusintaan niin jossain vaiheessa tulee. Miks 

tehdä kilpailua siitä asiasta missä ei kasva ihminen että sillätavallansa et löydä 

semmoin riemu ja emme me voi kaikessa mie aina sanon yhdessä on hyvä se riittää 

kolmetoista ainetta mutta niitä on sattumuksia että niitä on kaikessa jos on yhdessä 

hyvä niin se riittää kun iloitsee siitä niin kuin sillä tavalla ja se kantaa ihmistä 

tavallansa ja mikä on kun on pakko sitten kun joku asia kantaa se vie muutkin 

Mauri: Mahtavasti on opittu kestävää kehitystä 

Mari : tää on sitä sellaista miten voit ottaa vastaan kaiken kestävät keskustelut  

Mari: oliko tää aihe opettajuus ja kestävä kehitys 

Mauri: persoonallamme me tehdään töitä ja opettaja todella tärkeetä äidistä 

lapsuudenkodista asti 

Mari: toisaalta jos ihmiset reakoi jotenkin niin se on niiden kavuprosessia salia niiden 

kasvaa kyllähän verkostossa on eihän tää verkosto ole helppo kaikille eli semmoiset 

jotka on tottunut  maurihan edustaa itse sitä et sie  haluat jakaa tän jakavuuden kehä 

tulee sithän sulla vois olla semmoinen professori joka nyrpistelis nenäänsä tiet sä sillä 

tavalla ja niin ku  apua ja sillai kun tehdään hierarkia siun pitäisi kunnioittaa ja 

kumarrella ja tietkö olla että ei ollenkaantällaista sehän tekee sen jopa 

niinvaltarakenne voi olla esteenä sille miten lähteä tää on elää tää onjaettavuutta ja 

näin jos tulee ruvetaan näyttämään paikkaa täältä näin sehän voi sokea tällaisen eli tää 

kestävyys ajatelkaa tää  vie ihmiseltä pois sen etä ne olis jotain parempaa kun tässä 

ollaan kaikki tasan eikö oo tää on niin mietittävä mitä se ottaa pois ja  just tää  

yhdysvalloissa tää et tulis kaikille tää terveyspalvelut niin kuin meillä toisaalta on oltu 

vaikka me mennään polarisaatioon nyt ihmiset taas yrittää ettei saa tulla mut siellä 

jotkut on maksanut se että muillekaan ei sais tulla mut katsooko se niitä toisia ihmisiä 

onko se sitä että katsooks ne kun päinvastoin jos ne on antanut just jonkin niin 

annetaan tää tulla hyväksi toisille et tuota näin se vain on missä kiinnikkeissä 

ollaankaan sitten niin. 
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