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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aktiivista kansalaisuutta kehittävän oppi-

misympäristön rakentumista tapahtumatuottajavalmennuksessa. Ajankohtai-

suutta tutkimukselleni tuo työelämän muutos joka heijastuu myös oppimiselle 

asetettaviin vaatimuksiin. Yhteiskunnallisen kehyksen tutkimukselle asettaa 

uusi opetussuunnitelma.  

Aineistoni pohjautuu osallistuvaan havainnointiin ja kahteen erilliseen 

lomakekyselyyn. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Tutkimuskysymyk-

seni ovat: millainen 4H:n tapahtumatuottajavalmennus on oppimisympäristönä 

sekä miten oppimisympäristö edistää aktiivista kansalaisuutta.  

Analyysissä havaitsin oppimisympäristön rakentamisessa olennaiseksi 

asioiden sitomisen oppijoiden elämään. Kokemuksellista oppimista painottavan 

John Deweyn mukaan oppimisprosessi on pohjaltaan ongelmanratkaisua, jossa 

oppija rekonstruoi aiempia tietojaan ja käsityksiään asiasta kohdatessaan uutta. 

Aktiivisen kansalaisuuden edistämisen näkökulmasta analyysissä esiin nousi-

vat yksilön ominaisuudet ryhmän rakentumisen kannalta, ryhmäytymisen 

merkitys, tiimissä toimiminen ja johtajuus. Tuloksissa näkyy myös oppijoiden 

kehittynyt ymmärrys laajojen kokonaisuuksien hahmottamisessa. Tämä vastaa 

yritykseeni sitoa aktiivista kansalaisuutta synnyttävät tekijät opetussuunnitel-

massa hahmoteltuun laajempaan yhteiskunnalliseen kehykseen jolla koroste-

taan oppijan aktiivisuutta, ilmiöoppimista ja laaja-alaisia oppimistavoitteita.  

Koska tulevaisuuden työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja opitaan par-

haiten formaalin koulun oppimisympäristöä laajentamalla, nousee kiinnosta-

vaksi jatkotutkimuksen aiheeksi myös nonformaalin- ja formaalin koulutuksen 

tiivistyvä yhteistyö ja vapaa-ajalla opitun tunnustaminen. 

Asiasanat: kansalaiskasvatus, aktiivinen kansalaisuus, opetussuunnitelma, 

kokemuksellinen oppiminen, tekemällä oppiminen, osallistuminen, Dewey. 
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1 JOHDANTO 

Aktiiviseksi kasvatettu kansalainen kehittää itseään ja taloudellista toimintaky-

kyään sekä toimii yhteiskunnan ja yhteisönsä hyväksi (Nivala (2008,9). Arolan 

(2003,4) mukaan kansalaiskasvatuksen voi määritellä ”tietoiseksi kasvatustoi-

minnaksi, joka tähtää yhteiskunnan jäsenten valmentamiseen kansalaisuuden 

asettamiin vaatimuksiin”. Kansalaiskasvatuksen moni-ilmeisyyden vuoksi Aro-

la on määritellyt asioita jotka yhdistävät kansalaiskasvatuksen osia toisiinsa. 

Niitä ovat käsitys kansalaisen asemasta ja velvollisuuksista, käsitys hyvästä 

kansalaisesta eli kansalaisihanne sekä käsitys siitä, millaisia tietoja ja taitoja jo-

kaiselle kansalaiselle on välitettävä.  

Harju määrittelee (2004, 22–23) aktiivisen kansalaisuuden monipuolisena 

aktiivisuutena omassa elinpiirissä tai laajemmin yhteiskunnassa. Ihminen on 

aktiivinen yksityiselämässään, opiskelu- ja työelämässä, harrastus- ja järjestö-

toiminnassa ja yhteiskunnallisissa asioissa. Harjun mukaan aktiivinen kansalai-

suus muodostuu opittavista asenteista, tarvittavista tiedoista ja taidoista sekä 

osallisuuden kokemuksesta. 

Tässä tutkimuksessa rajaan näkökulmaksi opetussuunnitelman linjaaman 

kansalaiskasvatuksen ja oppimisen tavoitteena olevat päämäärät. Opetussuun-

nitelman (OPS 2014, 20) mukaan ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä 

kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja tai-

donalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Opetussuunnitelman tavoitteet muo-

dostavat tutkimukseni yhteiskunnallisen kontekstin joita vasten peilaan tutki-

mustani. Perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma suuntaa lasten ja 

nuorten opetusta niin, että jokaisesta kasvaisi aktiivinen kansalainen ja osallis-

tuva yhteiskunnan jäsen. Arola mainitsee (2003, 4), että kansalaiskasvatuksen 

kannalta tärkeinä oppiaineina on nähty esimerkiksi uskonto, äidinkieli, historia 

ja yhteiskuntaoppi. Aina sen mukaan, millaisia tietoja, taitoja ja asenteita koulu-

järjestelmän on haluttu vahvistavan. Arola toteaa, että kansalaiskasvatusta on 

harjoitettu aina myös koulujärjestelmän ulkopuolella.  
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Tarkastelen 4H-järjestön kansalaiskasvatusta nuorten tapahtumatuottaja-

valmennus -prosessin kautta. Tarkastelen, miten pilottina toteutettu tapahtuma-

tuottajavalmennus tuottaa näitä edellä mainittuja tulevaisuudessa tarvittavia 

tietoja ja taitoja. Tutkimusteoria rakentuu pragmaatikko John Deweyn (1859-

1952) kokemuksellisen oppimisen käsitteen ympärille. Peilaan koulutuksessa 

keräämääni havaintoaineistoa Deweyn näkemyksiin kokemuksen merkitykses-

tä oppimisessa. Deweyn teoriapohja oppimista välittävistä tekijöistä on valittu 

siksi, että 4H:n toimintamenetelmänä on Deweyn ajatuksiin perustuva Tekemäl-

lä oppiminen (Learning by doing).  

Tutkimukseni on tapaustutkimus – jonka prosessikuvauksessa rakennan 

kertomuksen siitä, miten nuorille järjestettävään tapahtumatuottajavalmennuk-

seen valmistauduttiin, miten prosessi eteni ja millaisia olivat tapahtumatuotta-

javalmennukseen osallistuneiden nuorten kokemukset tietojen ja taitojen kehit-

tymisestä. Koska tapahtumatuottajavalmennuksen tarkoitus oli kouluttaa nuo-

ria järjestämään tapahtuma itse, on myös tapahtumatuottajavalmentajan roolin 

tarkastelu tutkimuksessani olennaista. Valmentajan roolia peilaan opettajuu-

teen liitettyihin odotuksiin. 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1) Millainen tapahtumatuottajavalmennus on oppimisympäristönä.  

2) Miten kyseinen oppimisympäristö edistää aktiivista kansalaisuutta. 

4H-järjestössä (Suomen 4H-liitto 2013) kansalaiskasvatuksen päämääränä 

on kasvattaa aktiivisia kansalaisia. Vastaukset siihen, millaisina elementteinä 

aktiivista kansalaisuutta synnyttävät tekijät omassa tutkimuksessani mahdolli-

sesti esiintyvät, nousevat tutkimusaineistostani. Sen muodostavat havaintoni 

osallistuvana tarkkailijana tapahtumatuottajavalmennuksen aikana. Olen myös 

kartoittanut tapahtumatuottajavalmennuskoulutukseen osallistuneiden nuorten 

käsityksiä ennen ja jälkeen valmennuksen tehdyillä kvalitatiivisilla kysymys-

lomakkeilla. Valmentamisen haasteisiin ja vaatimuksiin olen paneutunut muun 

muassa havainnoimalla koulutuksen valmennuksesta vastanneen henkilön työ-

tapaa ja haastattelemalla häntä säännöllisesti valmennuksen aikana. Aineiston 

jäsentäminen ja analyysi on tehty laadullista sisällönanalyysia käyttäen. 
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Mitä taitoja tulevaisuuden kansalaiset tarvitsevat? Ketkä niitä opettavat, 

entä miten ja missä? World Economic Forumin raportissa The Future of Jobs 

(2016, 11) arvioidaan, että 65 prosenttia nyt koulunsa aloittavista lapsista tulee 

teknologian kehityksen myötä lopulta työskentelemään ammateissa, joita ei 

vielä tällä hetkellä ole. Edellä mainitun kehityksen valossa voisi ajatella, että 

olennaista on oppia oppimaan, tekemään yksin ja yhdessä ja yhteisönsä hyväk-

si.  

Uskoa ja intoa tutkimusaiheeni valintaan sain luettuani Hoikkalan ja Pa-

jun (2014) tutkimukseen perustuvan kirjan Apina pulpetissa – ysiluokan yhteisölli-

syys. Teoksessa on muun muassa koululla järjestettävistä tapahtumista kertovia 

tarinoita. Aina nuorten itsensä suunnittelemista ysijuhlista tapahtumiin, joissa 

näkyy virallisen koulun järjestys. Ysijuhlien fiiliksestä Hoikkala ja Paju kirjoit-

tavat, että harvoin näkee takarivissä istuvien nousevan seisomaan nähdäkseen 

paremmin.  

Näiden juhlien suunnittelussa, toteutuksessa ja juontamisessa saattavat jo 
olla näkyvissä tulevat aktiivisimmat kansalaiset, jotka istuvat lautakunnis-
sa, johtokunnissa ja hallituksissa (Hoikkala & Paju 2014, 66-67). 
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2 OPETUSSUUNNITELMA UUSIKSI 

Opetussuunnitelman tavoitteet  muodostavat yhteiskunnallisen kontekstin jon-

ka tavoitteita vasten peilaan tutkimustani. Uudessa opetussuunnitelmassa (OPS 

2014, 17) olennaista edelliseen opetussuunnitelmaan (OPS 2004) verrattuna on 

muun muassa uusi oppimiskäsitys joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena 

toimijana ja yhdessä tekemistä. Keskeistä ei ole oppiainesisällöt vaan se, miten 

lapset ja nuoret  oppivat ja miten heitä opetetaan.  

Laaja-alaisella osaamisella (OPS 2014, 17-23) tarkoitetaan tietojen, taitojen, 

arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Oppimisessa koros-

tetaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Näitä ovat muun muassa 

työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tu-

levaisuuden rakentaminen. 

2.1 Uudenlainen oppimiskäsitys 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja mui-

den aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja 

yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien 

monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden 

tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös otta-

maan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ym-

päristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun 

ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se 

myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on 

monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. (OPS 2014, 

17.) 

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on pitkälti kehittää koulua suun-

taan johon tämän tutkimuksen tutkimusteoreetikko Deweykin jo aikanaan ope-

tuksen optimaalista järjestämistä hahmotteli. Pyrin siis analyysissäni tarkaste-
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lemaan sitä, kuinka tapahtumatuottajuus voisi toimia yhtenä kansalaiskasva-

tuksen välineenä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa. Kokemuksesta op-

piminen toimii keskeisenä välineenä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa. 

Kansalaiskasvatuksen avulla taataan nuorille kyvyt joita he tarvitsevat 

toimiakseen yhteiskunnan jäseninä. Kouluopetuksella on suuri vaikutus nuor-

ten kansalaisiksi kasvuun. Koulu tavoittaa kaikki nuoret ja opetus muokkaa 

nuorten käsityksiä ympärillä olevasta yhteiskunnasta. Opettajakoulutuksen 

sisältöjen ja opetussuunnitelman (OPS 2014, 16) kautta yhteiskunta viestii nuo-

rille välitettäviä arvoja. Arvoperusta tähdentää oppilaan ainutlaatuisuutta ja 

oikeutta hyvään opetukseen. Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamiselle sekä edistämään hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toi-

mijuutta kansalaisyhteiskunnassa. 

Opetushallitus hyväksyi edelliset perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet tammikuussa 2004. Niiden mukaiset opetussuunnitelmat ovat olleet 

käytössä kaikilla luokka-asteilla elokuusta 2006 alkaen. Opetushallitus on hy-

väksynyt uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuussa 

2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan 

käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta elokuussa 2016. Vuosiluokkien 7–9 osalta 

uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 

2018 ja 2019. (OPS 2014, 3). 

Opetushallituksen vuonna 2004 julkaisemassa, elokuuhun 2016 voimassa 

olevassa opetussuunnitelmassa aktiivinen kansalaisuus on esillä erityisesti kou-

lun toimintakulttuuria ja kaikkien aineiden opetusta koskevien aihekokonai-

suuksien muodossa. Niiden mukaan opetuksen tulee muun muassa tukea oppi-

laan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteis-

työkykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. (OPS 2004, 40–41). 

Tapahtumavalmennus toteuttaa 4H:n Tekoja lähellä ja kaukana -

toimintamallia. 4H-nuorisotyö 2014 – 2016: Tekoja ja Tekijöitä -strategia-

asiakirjassa (Suomen 4H-liitto 2013) esitellyn toimintamallin tarkoitus on tukea 

nuorten tekemistä aikuisten tukemana. Tekoja lähellä ja kaukana -mallin jalkaut-

taminen vaatii osittaista toimintakulttuurin muutosta verrattuna hyvin toimi-

vaan Kolme askelta työelämään –toimintamalliin, joka esiteltiin 4H-nuorisotyö 
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2011 – 2013: Yhdistykset toiminnan ytimessä -strategia-asiakirjassa (Suomen 4H-

liitto 2010). Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli nostaa piikkipaikalle nuorten 

oman toiminnan.  

Kyseinen yritys toiminnalliseen suunnanmuutokseen on 4H-järjestölle 

merkittävä. Toimihenkilöt ja vapaaehtoiset ovat mukana tukemassa, mahdollis-

tamassa, innostamassa ja kannustamassa – enemmänkin valmentamassa kuin 

ohjaamassa. Strategiakauden 2014–2016 tavoitteena on, että nuorten oma toi-

minta ja asema 4H-järjestössä vahvistuu ja nuorista kasvaa aktiivisia kansalai-

sia. Tämän pro gradu -työn case, ensimmäinen 4H-liiton pilottiprojektina toteu-

tettu, puoli vuotta kestänyt tapahtumatuottajavalmennus toteutettiin Jyväsky-

lässä 2012-2013.  

2.2 Uudenlainen opettajan työ ja rooli 

Opettajan työn kannalta keskeinen muutos on se, että perusopetuksen yleis-

tavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, 

asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. Kaikissa oppiaineissa ja kaikil-

la vuosiluokilla toteutetaan perusopetuksen seitsemää laaja-alaista osaamista-

voitetta. Näitä ovat: 1) ajattelu ja oppimaan oppiminen, 2) kulttuurinen osaami-

nen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) moni-

lukutaito, 5) tieto- ja viestintä-tekniikan osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittä-

jyys sekä 7) osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakenta-

minen. Laaja-alainen osaaminen on liitetty jokaisen oppiaineen tavoitteisiin.  

Yhtä lailla suuri muutos opettajien työhön on uudenlainen oppimisen il-

miölähtöisyys. (OPS 2014, 31 ). Ilmiölähtöisessä työskentelyssä tarkastellaan 

kokonaisuuksia ja yhdistellään eri tiedonaloja. Tutkiva työote ohjaa oppilaita 

soveltamaan tietoaan ja tuottaa kokemuksen tiedon rakentamisesta yhteisölli-

sesti. Oppilaiden aktiivinen rooli edellyttää opettajilta uudenlaista pedagogista 

asennoitumista oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Opetussuunnitelman mu-

kaan ilmiöpohjaisessa, eheyttävässä opetuksessa tarkastellaan todellisen maa-

ilman teemoja kokonaisuuksina, oppiainerajat ylittäen.  
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Tarkoitus on ottaa käyttöön oppiainerajoja ylittävät oppimiskokonaisuu-

det ja jokaisella oppilaalla on oltava joka vuosi vähintään yksi tällainen koko-

naisuus. Kokonaisuuksien on koskettava vuorollaan jokaista oppiainetta. Op-

pimiskokonaisuuksien aiheet voivat nousta esimerkiksi seitsemästä laaja-

alaisesta osaamistavoitteesta. Tämän tutkimukseen esimerkkitapauksena toimi-

van tapahtumatuottajakoulutuksen voidaan nähdä liittyvän  ennen kaikkea 

osaamistavoitteeseen, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden ra-

kentaminen. Kyseisen osaamistavoitteen ydinajatus on, että oppilaat oppivat 

vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että nuoret 

oppivat työskentelemään yhdessä. Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat  sekä kou-

lussa että sen ulkopuolella ja oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään raken-

tavasti. (OPS 2014, 23.) 

Opettajan rooli kansalaiskasvatuksessa on niin valtava, että opettajien tuli-

si itse ymmärtää, mitä kansalaiskasvatus on ja miten se muuttuu – etteivät he 

vain siirtäisi itselleen opetettua kansalaiskäsityksen mallia eteenpäin. Opetus-

alan Ammattijärjestö OAJ määrittelee opettajan työn niin, että opettajan tehtä-

vänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten osaamisen kehittymistä. Opettajan 

tulee myös tukea lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteis-

kunnan jäseniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimin-

taympäristöissä. Myös opettajan yhteiskunnallinen rooli kansalaiskasvattajana 

korostuu määritelmässä, ”opettajalla on merkittävä rooli  yhteiskunnan ja ta-

louden vakauden, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja työllisyyden tavoitte-

lussa”. (OAJ, 2016) 

Tavoitteet opettajan työlle ovat suuret - voidaanko kuitenkin ajatella, että 

apua on tulossa? Uusi opetussuunnitelma painottaa yhteistyötä ympäröivän 

yhteisön ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Myös paikallinen opetus-

suunnitelma pitää laatia yhdessä kotien, oppilaiden ja sidosryhmien kanssa. 

(OPS 2014, 10-11). On luultavaa, että kun oppilaat, vanhemmat ja opettajat ovat 

kaikki olleet mukana koulun opetussuunnitelman laatimisessa, sitoudutaan 

siihen paremmin. Ajattelen, että käsittely olisi hyvä tehdä luokkakohtaisesti, ja 

sitten asia vietäisiin edustajien toimesta oppilaskunnalle ja sitä kautta koulun 

hallitukseen. Näin kaikkien oppilaiden ääni tulisi kuulluksi, ei ainoastaan oppi-
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laskuntiin kuuluvien aktiivien. Luokkakohtaista, kaikki oppilaat tavoittavaa 

käsittelyä tukee Vesikansan (2007, 203) huomio siitä, että tutkimusten mukaan 

koulujen edustukselliset hallintoelimet on koettu sisäänpäin lämpiäviksi ryh-

miksi. Ne sulkevat ulkopuolelleen suuren osa kouluyhteisön jäsenistä. Suutari-

sen mukaan (2006, 121) nuorten osallistuminen koulun todellisiin asioihin ja 

ongelmien ratkaisuun kytkee heidät myös kotiseutuunsa. Tutustuminen koti-

paikkakunnan poliittiseen kulttuuriin voi myös vahvistaa nuorten identiteettiä. 

Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka toteaa Opettaja-lehden haastatte-

lussa, (Korkeakivi 2015, 8) ettei uusi opetussuunnitelma sinänsä mullista mi-

tään. Pikemminkin yhteiskunnalliset muutokset ja uudenlaiset tarpeet mullis-

tavat opetussuunnitelman. Nykyään oppiminen on keskiössä, ei pelkkä opet-

taminen. Longan mukaan suomalaista koulua kehitetään jatkuvasti ja myös 

opettajankoulutus perustuu aina uusimpaan tutkimukseen. Hoikkala ja Paju 

(2014, 174) kuitenkin toteavat, että vaikka vanhakantainen koulun oppilaaseen 

suuntaama hiljaa istumisen vaade on poissa, on tavanomaista, että luokan työs-

kentelyä johdattaa opettaja. Luokka ja opetustilanne ovat opettajan valtakuntaa. 

Ylikulttuurisena havaintona Hoikkala ja Paju (2014, 173) nostavat esiin sen, että 

yhden oppitunnin aikana opettaja kysyy oppilailta noin 40 kysymystä. Oppilaat 

tekevät kaksi kysymystä. Oppilaan tehtävänä on edelleen siis vastaaminen. 

Hoikkala ja Paju muistuttavat John Deweyn ajatelleen asiasta aivan toisin. De-

weyn mukaan oppiminen ongelmanratkaisuna tarkoittaa oppilaan ohjaamista 

itseään kiinnostavien kysymysten äärelle.  

Suutarinen (2006a, 7) linjasi edellisen opetussuunnitelman käynnistymisen 

jälkeen, että opettajankoulutuksen painopisteitä ja toimintatapoja on uudistet-

tava. Suutarisen mukaan suomalaiset opettajat osaavat opettaa tietoja ja taitoja, 

mutta asenteiden ja toiminnan osalta on vielä parantamisen varaa. Toiminnan 

suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa on vielä vähäistä, toteaa Suutarinen. 

Opettajakoulutus on siis avainasemassa rakennettaessa osallistumiseen rohkai-

sevaa yhteiskuntaa ja uusi opetussuunnitelma antaa siihen nyt täyden tuen.  

Räihä (2006, 207-209) pohtii Suutarisen kirjaan sisältyvässä artikkelissaan 

opettajan mallikansalaisuuden ihannetta. 1950-luvulla opiskelijavalinnoissa ar-

vostettiin puhdasmaineisuutta, ruumiinterveyttä, säännöllisyyttä, hyväkäytök-
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sisyyttä, musikaalisuutta ja esiintymistaitoja. Mallikansalaisuuden idea oli julki-

lausuttuna mukana. 1970- ja 1980-luvuilla huomio kiinnittyi koulumenestyk-

seen, harrastuneisuuteen ja esiintymistaitoon. 1990-luvulla siirryttiin arvioi-

maan motivaatiota ja soveltuvuutta opettajaksi. Kemppisen mukaan (2006, 40) 

peruskoulunopettajan keskeisin ominaisuus on nykyisin usko opetussuunni-

telmissa määriteltyihin koulun tavoitteisiin. Opiskelijavalintoihin liittyen 

Kemppinen toteaakin provosoivasti, että nykyisin hakijoiden luottamus kou-

luinstituutioon on tärkeämpi ominaisuus kuin heidän henkilökohtainen hyveel-

lisyytensä. 

Suutarisen (2006b, 100) mukaan yhteiskunnallisia viestejä välttelevä oppi-

laitosten toimintamalli on muuttumassa keskustelevaan ja osallistuvaan suun-

taan. Esimerkiksi alakoululaisille opettajan tulisi pystyä esimerkiksi konkre-

tisoimaan yhteiskunnallisen heräämisen kannalta tärkeitä asioita, vaikkapa vie-

railemalla luokkansa kanssa kunnanvirastossa ja tutustumalla alustavasti sen 

toimintoihin ja siellä työskentelevin ihmisiin. Vähän vanhempien kanssa sa-

moissa paikoissa voisi myös miettiä sitä, mitä instansseissa varsinaisesti teh-

dään ja miten ne jokaisen omaan elämään vaikuttavat. Maailma on nopeassa 

muutoksessa, ja sen vauhtiin pitää koululaitoksenkin pystyä vastaamaan. Opet-

tajien työnkuva on haastava, sillä heidän olisi pystyttävä entistä enemmän 

myös oppilaiden kansalaiskasvatuksellisten taitojen kehittämisen kannustami-

seen ja rohkaisuun.  

Himasen (2010, 120 -122) (2007, 102-113) mukaan parhaimmillaan oppimi-

nen tapahtuu yhteisössä. Opettajan tehtävänä on innostaa ja auttaa opiskelijaa 

löytämään halu oppimiseen sekä vahvistaa opiskelijan kykyä toimia rikastavas-

sa yhteisössä. Opettaja luo oppimisille puitteet ja rakentaa yhteisön, jossa oppi-

jat ovat rikastavassa vuorovaikutuksessa keskenään. Himasen ajatus vietynä 

tapahtumatuottajavalmennukseen tarkoittaa mielestäni ennen muuta sitä, että 

nuorten annetaan löytää oman juttunsa ja oman tapansa tehdä valmentajan  

inspiroimana ja avustamana.  
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3 KANSALAISKASVATUS JA AKTIIVINEN KAN-

SALAISUUS 

Tässä luvussa avaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, joka muodostuu 

kansalaiskasvatuksesta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja yhdysvaltalaisen 

pragmaatikon John Deweyn (1859-1952) kasvatusfilosofiasta. 

3.1 Kansalaiskasvatuksen määrittely ja tavoitteet 

Opetussuunnitelmien ohjaamaa, kaikki lapset ja nuoret tavoittavaa koulutusta 

pidetään kattavana keinona edistää aktiivista kansalaisuutta. Euroopan koulu-

tusjärjestelmistä ja –linjauksista tietoa ja analyysejä tuottavan Eurydice-verkon 

raportin, Citizenship Education in Europe (Eurydice 2012, 17) mukaan nyky-

päivän keskustelussa kansalaiskasvatuksessa korostetaan Euroopan laajuisesti 

sitä, että kyseessä on asia, jota toteutetaan kaikkialla yhteiskunnassa niin, että 

ihmiset aktivoituvat kansalaisina ja pystyvät osallistumaan yhteiskuntansa ke-

hittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Eurooppalaisen kartoituksen mukaan 

kansalaiskasvatuksen ymmärretään Euroopassa koostuvan seuraavista asioista, 

joita ovat ymmärrys politiikasta, kyky kriittiseen ajatteluun ja analyyttiset tai-

dot, asenteet ja arvot sekä aktiivinen osallistuminen. 

J.V.Snellman (Nivala 2008,9) linjasi 1800-luvun Suomessa kansalaiskasva-

tuksen alkavan kotona, jatkuvan koulussa ja muuttuvan lopulta elinikäiseksi 

itsekasvatukseksi. Nivala (2008,9) määrittelee väitöskirjassaan, Kansalaiskasvatus 

globaalin ajan yhteiskunnassa, kansalaiskasvatukselle kaksi näkökulmaa. Ensim-

mäinen tavoite on kehittää kansalaisten  yksilöllistä taloudellista toimintakykyä 

valtion kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toinen yhteiskunnallisessa keskustelus-

sa yhä vahvemmin nouseva kansalaiskasvatuksen tavoite on yhteisöllisyyden, 

keskinäisen huolenpidon ja välittämisen ihanne. Nivala (2008, 9) näkee yhteisen 

hyvän ihanteen korostuvan nykypäivän kansalaiskasvatuksessa, vaikka näkee-

kin yksilöllisyyteen painottuvan ajattelun vahvistuneen yhteiskunnassa.  
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Kansalaiskasvatus on julkisessa keskustelussa esillä lähinnä koulujen ja 

opetussuunnitelmien kautta. Kansalaiskasvatus tulisi kuitenkin ymmärtää vi-

rallista koululaitosta laajempana asiana. Perusopetuksen toimintakulttuurin 

periaatteiden (OPS 2013, 26-28) tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kou-

luja toimintansa suuntaamisessa. Opetussuunnitelmassa korostetaan osallisuut-

ta edistävän ja demokraattisen toimintakulttuurin luovan perustan oppilaiden 

kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. 

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suun-
nitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja 
arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa demokraat-
tiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja 
rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden 
osallistumiselle… Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, 
yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta 
ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. (OPS 2013, 28) 

Kansalaiskasvatuksen tilaa pohditaan koko Euroopassa. Suomessa aktiivisen 

kansalaisuuden tavoite ja tarkastelu on liitetty pitkälti erityisesti kansalaisvai-

kuttamiseen. (Nivala 2008, 20-21). Kansalaisten aktiivisuuden edistämiseksi val-

tioneuvosto (Oikeusministeriö, 2007) käynnisti kansalaisvaikuttamisen politiik-

kaohjelman (2003–2007). Ohjelman tavoitteena oli edistää aktiivista kansalai-

suutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikut-

tamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Suomen kansalaisuuden 

ohella kasvatuksessa tuli ottaa huomioon EU:n kansalaisuus ja maailmankansa-

laisuus. Koulut olivat luonnollisesti ohjelman toteuttajina keskeisessä roolissa. 

Ohjelman aikana käynnistettiin Kansalaisvaikuttaminen opettajakoulutuksessa -

hanke, jolla kansalaisvaikuttamisen näkökulmat tuotiin osaksi opettajakoulu-

tuslaitosten opiskelua.  

Kouluneuvostoista luopuminen 1980-luvulla ja yhteiskuntaopetuksen vä-

hentäminen, niin oppilaitoksissa kun opettajankoulutuksessakin johti tilantee-

seen, jossa nuoret eivät perusopetuksen kautta saaneet riittäviä tietoja, taitoja ja 

kokemuksia toimia kansalaisena. Yhteiskunnallisia sisältöjä ei tuolloin pidetty 

tärkeinä koulussa eikä opettajankoulutuksessa. (Suutarinen 2006c, 6.) 
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Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman käynnistymisen jälkeen ryh-

dyttiin hakemaan uutta linjaa kansalaiskasvatukselle ja yhteiskuntaopin ope-

tukselle kouluissa. Uusi linja näkyy muun muassa panostamisena yhteiskunta-

opetukseen. Vuonna 2016 käyttöön otettavan perusopetuksen opetussuunni-

telman (OPS 2014) kautta se toteutuukin, kun yhteiskuntaopin opetusta var-

hennetaan ja lisätään. Yhteiskuntaoppiin panostamisella (OKM 2012) vahviste-

taan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen oppimista sekä opetta-

mista. Ohjelman loppuraportissa korostetaan myös yhteistyötä kansalaisyhteis-

kunnan kanssa. (Oikeusministeriö 2007) 

Niemelän (2007, 72–73) mukaan aktiiviseen kansalaisuuteen tarvitaan tie-

toja ja taitoja, mutta osallistuminen opitaan osallistumalla. Niemelän mukaan 

aktiivista aikuisuutta ennustavat nuorena saadut omakohtaisen osallistumisen 

kokemukset.  

3.2 Aktiivinen kansalaisuus 

Aktiivinen kansalainen on luultavasti monen mielestä henkilö,  joka äänestää 

kaikissa vaaleissa, ottaa selvää yhteiskunnallisista asioista ja osaa myös tuoda 

mielipiteensä esille. Saloniemen (2011, 12) mukaan aktiivinen kansalaisuus on 

kaikkea tätä, mutta se on myös halua kehittää itseään ja jakaa oppi- maansa 

muille. Aktiivinen kansalainen osaa ja haluaa kuulua erilaisiin verkostoihin ja 

pystyy asettamaan tavoitteita itselleen ja yhteisölleen tavoitteisiin päästäkseen. 

Yhteiskunnan kehittyminen vaatii aktiivisia kansalaisia, jotka uskaltavat 
ylittää rajoja ja toimia toisin kuin tavallisesti. Yhden henkilön tai kansalai-
sen ei kuitenkaan kuulu tietää ja osata kaikkea kaikesta, vaan oleellista 
onkin osallistuminen, verkostoituminen ja luova yhdessä tekeminen. (Sa-
loniemi 2011, 12). 

Yksi tapa lähestyä aktiivista kansalaisuutta on puhua sen edellyttämistä tiedois-

ta, taidoista ja arvoista. Aktiivinen kansalaisuus (Niemelä 2007, 71-72) ei ole 

ihmisellä synnynnäinen ominaisuus. Siihen pitää kasvaa, oppia ja harjaantua. 

Tarvitaan perustiedot ja taidot, osallistuminen opitaan osallistumalla. Erityisen 

selvästi aktiivista aikuisuutta ennustavat nuorena saadut omakohtaiset osallis-

tumisen kokemukset. Kansalaiseksi kasvussa on oleellista se, että ihminen ei 
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käytä tietojaan, taitojaan ja harkintaansa vain omaksi edukseen, vaan yhteiseksi 

hyväksi kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus vaatii myös tietoista opettamista 

ja kasvattamista. Laitisen ja Nurmen (2003, 128–129) mukaan suomalainen kas-

vaa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajien yhteistyöllä. Kodilla on huomattava 

sosiaalistava merkitys, koululla on oma tärkeä roolinsa sekä lisäksi vapaa-ajan 

harrastustoiminnalla on oma roolinsa. 

Aktiivinen kansalaisuus on paikallista ja kansainvälistä osallistumista ja 

toimimista. Kun vuonna 2016 käyttöön otetaan  uudet perusopetuksen opetus-

suunnitelmien perusteet on ajankohtaista miettiä, miten koulun ulkopuolella 

tapahtuva opetus ja yhteistyö tukee aktiivisen kansalaisuuden toteutumista. 

Opetushallituksen opetussuunnitelmatyön päällikkö Halisen (2014, 39) mukaan 

koulujen oppimisympäristöjen tulisi toteutua monialaisina yhteistyöverkostoi-

na. Oppimisympäristöillä uudessa opetussuunnitelmassa (OPS 2014, 29) tarkoi-

tetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja 

oppiminen tapahtuvat.  

Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita 
opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhtei-
sön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikut-
tavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympä-
ristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon ra-
kentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulko-
puolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. (OPS 2013, 29) 

Kansalaiskasvatus toteutuu parhaiten, kun koulu laajentaa oppimisympäristön 

koskemaan koko lähiyhteisöä. Kun koti, järjestöt ja harrasteyhteisöt otetaan 

mukaan kasvattamaan, toteutuu ”koko kylä kasvattaa” -ajatus parhaalla mah-

dollisella tavalla. Ahokkaan (2010, 7) mukaan eurooppalaiset poliitikot ovat 

yksimielisiä siitä, että demokratian edistämisen kannalta olisi pystyttävä akti-

voimaan kansalaisia osallistumaan.  

Harju korostaa, (2004, 20) että aktiivista kansalaisuutta on monenlaista. 

Esimerkkeinä hän mainitsee ehdokkuuden ja äänestämisen vaaleissa, luotta-

mustehtävien hoitamisen, ympäristöasioiden ajamisen, lähikirjaston puolusta-

misen  ja monenlaisen yhdistystoiminnan. Aktiivinen kansalaisuus voi siis olla 
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osallistumista ja vaikuttamista edustuksellisen demokratian kautta, mutta se 

voi olla myös esimerkiksi yhteiskunnan toimintaan liittyvää kriittisyyttä.  

Aktiivinen kansalaisuus voidaan siis Harjun mukaan määritellä monin eri 

tavoin. Se voidaan ymmärtää ihmisen aktiivisuutena omassa yhteisössään tai 

laajemmin yhteiskunnassa. Tällöin mukana on ihmisen aktiivisuus yksityiselä-

mässä, työelämässä, järjestöissä ja osallistuminen yhteiskunnallisissa asioissa. 

Harjun (2004, 22–23) mukaan aktiivisen kansalaisuuden tarkka määrittely on 

hankalaa, mutta joka tapauksessa se edellyttää ihmisen ottavan vastuuta omas-

ta  elämästään ja yhteisönsä tulevaisuudesta.  

Kansalaiskasvatuksen tavoitteena on aktiivinen kansalaisuus. Opettajuu-

dessa ja 4H-toiminnan ohjauksessa on paljon samaa – molemmissa on taustalla 

nuorten aktivointi.  4H haluaa tukea nuorten mahdollisuuksia oppia erilaisia 

tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi. Nuo-

rilla on kyky ja halu olla aktiivisia toimijoita omissa lähiyhteisöissään ja koko 

maailmassa. Aktiivinen kansalaisuus toteutuu parhaiten käytännön tekoina, 

jotka lisäävät hyvinvointia lähellä ja kaukana.  

Sen pohtiminen, miten 4H-järjestö uudistetulla kasvatusajattelullaan vas-

taa nuorten kasvatuksellisiin ja koulutuksellisiin haasteisiin, on kysymyksenä 

relevantti ennen muuta siksi, että viimeaikainen kehitys koulutuksessa ja ope-

tuksessa on ajamassa formaalia koululaitosta ja nonformaalia oppimista entistä 

lähemmäs toisiaan.  

3.3 Tutkimusteoreetikkona John Dewey 

Tutkimusteoria  rakentuu pragmaatikko John Deweyn (1859-1952) kokemuksel-

lisen oppimisen käsitteen ympärille. Deweyn (1957 [1915], 6-7) kasvatusfilosofia 

pohjautuu pragmatismiin, joka painottaa käytäntöä ja hyödyllisyyden näkö-

kulmaa. Tieto saavutetaan toiminnan kautta, koska tieto pohjautuu kokemuk-

seen. Deweyn (2006 [1927], 15) pragmatismissa sosiaalisen elämän tosiasioista 

tärkein on ihmisten vuorovaikutus toistensa ja maailman kanssa. Deweyn (1957 

[1915] ,7) mukaan kasvatus on sosiaalinen prosessi, joka pyrkii kasvattamaan 

kasvatettavista lähinnä yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.  
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Rauste-von Wright, von Wright ja Soini ( 2003, 155-156) tulkitsevat De-

weyn pitävän muiden pragmaatikkojen tavoin ihmistä aktiivisena ja uteliaana 

toimijana. Oppiminen on ongelmanratkaisua, jossa oppilas tarkastelee uudessa 

tilanteessa myös jo aiemmin oppimaansa. Tällainen jatkuva kokemuksesta saa-

dun vanhan ja uuden tiedon reflektointi on oppimiselle  keskeistä. Aktiivinen 

toimija kokeilee ja testaa käsityksiään ja tietämystään koko ajan ja rekonstruoi 

eli uudelleen järjestelee aiempia käsityksiään ja tietojaan. Tähän edellä kuvat-

tuun liittyy kolme asiaa, jotka yleensä mainitaan kun puhutaan Deweyn prog-

ressiivisesta pedagogiikasta. Ensimmäinen on se, että opetus on kiinni oppilaan 

arjessa niin, että hän tuntee oppimisen itselleen tärkeäksi. Toisena se, että oppi-

las hakee mieluiten ratkaisua ongelmaan jonka olemassaolon hän itse keksii ja 

joka häntä itseään kiinnostaa. Kolmantena seikkana korostuu oppilaan oma 

asenne opiskeltava asiaa kohtaan. Se  näkyy vaikkapa aktiivisena tiedonhaku-

na.  

Yhdysvaltalainen koulutusfilosofi Garrison (Virginia Tech, 2016) on tutki-

nut paljon pragmaatikkoja ja erityisesti Deweytä. Hänen mukaansa Dewey 

esiintyy (1999, 292) toimintaa korostavana realistina. Kaikki tarkoitus, olemassa 

olevat ihmisiä ja ihmisyyttä määrittävät rationaaliset lait ja totuudet muodostu-

vat inhimillisen toiminnan kautta, erotuksena vaikkapa Platonin, Spencerin tai 

Kantin kaltaisista filosofisista näkökulmista, joiden mukaan jotkin asiat ovat jo 

ennalta määrättyjä tapahtuviksi jostakin ihmisestä itsestään riippumattomasta, 

ennalta annetusta syystä.  

3.3.1 Kokeminen oppimisen perustana 

Peilaan koulutuksessa keräämääni havaintoaineistoa Deweyn näkemyksiin ko-

kemuksen merkityksestä oppimisessa. Suomen 4H-järjestön (Suomen 4H-liitto, 

2003) toiminta on alusta alkaen pohjannut käytännön tekemiseen pragmaatikko 

John Deweyn (1859-1952) Tekemällä oppimisen (learning by doing) -

toimintamenetelmän mukaan. Jyväskylän yliopistoon tekemässään pro gradu -

tutkielmassa Mönkkönen sanoo, ettei (2008, 82) opetusmetodin suomenkielinen 

nimi tavoita englanninkielisen nimen oikeaa sävyä, sillä kyse on enemmänkin 

toimimalla oppimisesta. Esimerkiksi Mönkkönen ottaa Deweyn klassisen esi-
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merkin sulatusuunin rakentamisesta. Rakentamisessa ei ole kyse käsityötaidon 

näytteestä, vaan enemmänkin yhdessä toimimisesta ja yhteisestä tavoitteesta ja 

lopulta kokemus raudan sulattamisesta. Deweyn (1957 [1915], 55-56) ajatusten 

mukaan oleellista sulatusuuniesimerkissä on se, että ryhmässä opitaan yhteisen 

työn äärellä rajattomasti paremmin kuin oppituntien puitteissa, missä tietojen 

saavuttaminen on tunnustettu päämäärä ja tavoite. Oppimisen tehostuminen 

tapahtuu kokemuksia jakamalla ja näin saatu lisätieto saattaa käynnistää uusien 

ratkaisujen keksimisen.  

Mitä tulee harjaantumiseen, he saavat enemmän tarkkaavaisuuden harjoi-
tusta, taitoa selittää asioita, tehdä johtopäätöksiä, suorittaa tarkkoja ha-
vaintoja ja jatkuvaa harkintaa kuin siinä tapauksessa, että heidät pantaisiin 
ratkaisemaan mielivaltaisia ongelmia pelkän harjaantumisen vuoksi.  
 

Oppilaiden ratkoessa yhdessä ongelmia he ottavat myös toisensa huomioon. 

Mönkkösen (2008, 82-83) mielestä tämä on demokratiaa sellaisena, kuin Dewey 

käsitteen koulumaailmaan liitettynä ymmärtää. Näin nuoret oppivat Deweyn 

mukaan paljon muutakin, kuin mitä he olivat aikoneet oppia, muun muassa 

toimimaan aktiivisina kansalaisina yhteiskunnassa.  

Formaaliin opetukseen (Fornaciari & Männistö 2015, 72) panostavan viral-

lisen koululaitoksen haaste on ollut ja yhä on se, että koulu on irrallaan sitä 

ympäröivästä yhteiskunnasta, aivan kuten Deweykin (1957 [1915], 86) jo sata 

vuotta sitten hahmotteli. Käytännössä kyse on siitä, että ihmisen oppimisen 

luonnolliselle kululle on tärkeää että hän osallistuu jatkuvasti yhteisönsä toi-

mintoihin. Tilannesidonnaista oppimista tutkineet Lave ja Wenger (1991, 53) 

lähestyvät asiaa hieman toisesta näkökulmasta, mutta asia on sama. He koros-

tavat että tehtävät ja ymmärtäminen eivät  esiinny eristyksessä vaan ovat osa 

laajempaa suhteitten järjestelmää, jossa niihin tulee merkitys. 

Teoreettisen viitekehyksen kannalta Dewey on tutkimuksessani olennai-

nen siksi, että Deweyn tieteellisessä tuotannossa korostetaan oppimista koke-

muksen kautta. Tulen peilaamaan osallistuvan havainnoinnin kautta kerää-

määni aineistoa siihen, kuinka kokemus vaikuttaa oppimiseen. Kokemus on 

pohja sille, mitä 4H:n toimintamenetelmä, Deweyn ajatuksiin perustuva käy-

tännönläheinen tekemällä oppimisen pedagogiikka tarkoittaa. Nuoret tulevat 
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tapahtumatuottajavalmennukseen uuteen tilanteeseen tekemään itse ja omalla  

tavallaan. 

Tarkastelen Deweyn käsityksiä siitä, miksi moderni koululaitos ei vastaa 

toiminnaltaan hänen kokemuskäsitteeseensä ja kokemukselle oppimisessa an-

nettaviin merkityksiin. Dewey on varsin kriittinen formaalissa koulussa annet-

tavaan opetukseen. Se perustuu hänestä lähtökohtaisesti vääränlaiselle käsityk-

selle siitä, miten ihminen oppii ja mikä on oppimisen päämäärä. Deweyn esit-

tämään kritiikkiin pohjautuen ajattelen, että kansalaiskasvatus ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen kasvattaminen olisikin nähtävä formaalia koululaitosta laa-

jempana alueena. Deweyn (1966 [1916], 162-163) mukaan ihminen kokee, toimii 

ja oppii ensisijaisesti sosiaalisissa tilanteissa toisten ihmisten kanssa. 4H:n ta-

pahtumavalmennukseen vietynä valmentajan rooli on varsinaisen tietosisällön 

käsittely yhdessä ihmisten arkikokemuksesta saatujen tietojen kanssa. Viisas 

opettaja näkee, että opiskelija hyödyntää aikaisemmin saamiaan kokemuksia 

uuden oppimisen ymmärtämisessä.  

Lähtökohta kaikkeen ihmisen ja hänen toiminnallisuutensa ymmärtämi-

seen alkaa Deweyn mukaan lapsen sitä tiedostamatta melkein syntymässä. Tie-

to alkaa karttua ja ihmisestä tulee sivilisaationsa pääoman kantaja ja perijä, to-

teaa Dewey (1897, 77) pedagogisessa uskontunnutuksessaan My Pedagogic 

Creed. ”I believe that all education proceeds by the participation of the indivi-

dual in the social consciousness of the race.” 

Yhteisön ja ylipäänsä sosiaalisen viitekehyksen olemassaolo on ihmisille 

Deweyn mukaan (2006 [1927], 168) olennaisen tärkeää. Samalla se on koko ny-

kyaikaisen yhteiskunnallisen järjestäytymisen malli. Sillä missä tahansa onkin 

yhteistä toimintaa, jonka seuraukset herättävät kaikissa siihen osallistuvissa 

yksittäisissä ihmisissä arvostusta, ja missä hyvä toteutuu niin, että se herättää 

voimakkaan halun ja pyrkimyksen ylläpitää tätä hyvää juuri siksi, että se on 

kaikille yhteistä, siellä on myös yhteisö. Dewey kiteyttää asian näin, ”Selvä tie-

toisuus yhteisöllisestä elämästä kaikkine puolineen on yhtä kuin demokratian 

idea.”  

Dewey kieltää sellaisen todellisuuden olemassaolon, joka olisi irrallaan 

inhimillisestä toiminnasta (Garrison 1999, 294.) Näin koulutuksellisen proses-
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sinkin pitää huomioida ihmisen psykologiset ominaisuudet, kuten Dewey pe-

dagogisessa uskontunnustuksessaan toteaa ”lapsen omat vaistot ja voimat, joil-

la materiaali päällystetään antaa alkupisteen kaikelle koulutukselle.” (Dewey 

1897, 77). Ajattelen, että tämä psykologinen pohja on Deweylle tärkeä osa ihmi-

sen ymmärtämistä. Kun siihen lisätään vielä sosiaalisuus ja sosiaalistuminen, 

saadaan hahmoteltua ihminen kokonaisuutena, jota kasvatetaan, opetetaan ja 

koulutetaan.  

3.3.2 Ei koulua vaan elämää varten 

Dewey on äärimmäisen kiinnostunut koulutuksen toteuttamistavasta. Alhanen 

on kirjoittanut John Deweyn ajatteluun perustuvan kirjan John Deweyn kokemus-

filosofia. Alhanen (2013, 138-149) on koonnut Deweyn koulutuksen uudistamista 

koskevat vaiheet viiteen kohtaan. Ne ovat analyyttisiä työkaluja käydessäni läpi 

havaintojani tapahtumatuottajakoulutuksesta ja nuorten oppimisesta.  

1.) Koulutus on osa elämää. Kokemus on koko Deweyn filosofian lähtö-

kohta. Ongelmallista kuitenkin on nimenomaan se, että koko länsimaista ajatte-

lua vaivaa virheellinen käsitys kokemuksen luonteesta.  Deweylle tämä väärä 

kokemuskäsitys näyttäytyy siinä, miten kasvatamme ja koulutamme uusia su-

kupolvia (Alhanen 2013, 8). Deweyn (1957 [1915], 35-36) hahmottelema paras 

koulu on sellainen, jossa lapsi oppii omien toimintojensa, omien kokemustensa 

avulla. Kasvatus on myös dynaamista, vailla alkua ja loppua. Se on osa elämää 

eikä vain valmistautumista siihen. Näin ollen koulun tulee olla pienoisyhteis-

kunta, joka on kiinteästi yhteydessä sitä ympäröivään yhteiskuntaan.  

Opetukseen ja koulutukseen siirrettynä hänen ajattelunsa tulee mielestäni 

hyvin selkeäksi, kun tietoa ja kokemusta yhteiskunnasta ja maailmasta siirre-

tään seuraaville sukupolville. Koulu on demokraattinen yhteiskunta pienois-

koossa, tai ainakin sen pitäisi olla. Yhdistävää tekijää ei kuitenkaan koulussa 

aina ole, koska ei ole olemassa yhteistä tavoitettakaan. Sellaiseksi ei riitä oppi-

minen, koska oppiminen tapahtuu sosiaalisissa kontakteissa saatavan koke-

muksen pohjalta. Tuo kokemus on jokaisella yksilöllä erilainen.  

2.) Oppilaan taipumusten, ei ulkoa asetettujen tavoitteiden tulee ohjata 

oppimista. Formaalin opetuksen ongelmana Dewey (1957 [1915], 55-56) näkee-
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kin siis sen, ettei koululuokassa ole olemassa luonnollista tavoitetta, jonka eteen 

kaikki yhteisön jäsenet voisivat ponnistella. Näin koulusta puuttuu koko de-

mokratian ideana oleva yhteinen tavoite.  Pelkkä formaalius ahtaine määräyk-

sineen ja sääntöineen ilman yhteistä tavoitetta tekeekin koulusta oppilaille tuka-

lan paikan, sillä elämä ei pysähdy koulupäivän ajaksi koulun seinien ulkopuo-

lelle. Deweyn mukaan on olemassa vaara, että koulusta muodostuu muodollis-

ten määräysten ja ennalta määrättyjen oppimistavoitteiden maailma. Alhanen 

nostaa ongelmaksi sen, että monet opettajat noudattavat liian tarkasti opetus-

suunnitelmia, eikä oppilaiden omalle toiminnan suunnittelulle jätetä riittävästi 

tilaa. 

3.) Oppiminen tapahtuu kokeilevan toiminnan välityksessä, ei passiivises-

ti tietoa vastaanottamalla. Deweyn (1966 [1916], 156-171, 193-194) (Alhanen 

2013, 144) mukaan vallitseva koulutuskäytäntö ulkoa asetettuine päämäärineen 

tukahduttaa ja tuhoaa oppilaiden luontaista toiminnanhalua, kokeilevuutta ja 

uteliaisuutta. Koulutuksen ajatellaan olevan valmiiksi jäsennellyn tiedon siir-

tämistä opettajalta oppilaalle. Tämä käsitys ilmenee sekä opetettavassa sisällös-

sä että opetusmenetelmissä. Opetettavat aineet mielletään kulttuurissa valmiik-

si järjestellyiksi tietokokonaisuuksiksi, joita sitten siirretään oppilaille tietoa 

mahdollisimman hyvin jäsentävien menetelmien avulla. Deweyn käsityksen 

mukaan kokemuksemme kuitenkin kehittyy omassa toiminnassamme noussei-

den haasteiden ja kysymysten työstämisen välityksellä. Kulttuuriimme kerään-

tynyt tieto on merkityksellistä vain, jos se auttaa oppijaa pääsemään eteenpäin 

hänen omakohtaiseksi kokemiensa kysymysten kanssa. Mikään tieto ei voi siir-

tyä ihmiseltä toiselle ilman sen omakohtaista työstämistä.  

Oppilaiden kiinnostus opetettavia asioita kohtaan kasvaa ja terävöityy 

kun he kokevat omat kykynsä ja tietonsa puutteellisiksi heille itselleen mielek-

kään toiminnan yhteydessä. (Dewey 1966 [1916], 200) (Alhanen 2013, 145). Täs-

tä syystä koulutuksen pitäisi antaa oppilaille samankaltaisia haasteita kuin hei-

dän arkinen elämänsä koulun ulkopuolella. Opettajien on luotava koulussa 

toiminnallisia pulmatilanteita jotka herättelevät oppilaissa kysymyksiä. Tämä 

tietenkin edellyttää, että koulussa on materiaaleja ja soveltuvia tiloja toiminnan 
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virittämiselle. Deweyn esimerkki laboratoriokoulun opetuksesta valaisee asiaa 

hyvin.  

Gardening, for example, need not be taught either for the sake of prepa-
ring future gardeners, or as an agreeable way the passing time. It affords 
an avenue of approach to knowledge of the place farming and horticulture 
have had in the history of the race and which they occupy in present social 
organization. Carried on in an environment educationally controlled, they 
are means for making a study of the facts of growth, the chemistry of soil, 
the role of light, air, and moisture, injurious and helpful animal life, etc. 
There is nothing in the elementary study of botany which cannot be intro-
duced in a vital way in connection with caring for the growth of seeds. In-
stead of the subject matter belonging to a peculiar study called botany, it 
will then belong to life, and will find, moreover, its natural correlations 
with the facts of soil, animal life, and human relations. As students grow 
mature, they will perceive problems of interest which may be pursued for 
the sake of discovery, independent of the original direct interest in gar-
dening-problems connected with the germination and nutrition of plants, 
the reproduction of fruits, etc., thus making a transition to deliberate intel-
lectual investigations. (Dewey 1966 [1916], 200). 
 

Oheisessa esimerkissä olen siirtänyt Deweyn puutarhanhoitoon liittyvän esi-

merkin tapahtumatuottamisen kontekstiin.  

Esimerkiksi tapahtumatuottamista ei pidä opettaa siksi, että koulutetaan 

mahdollisia tulevia kulttuurituottajia, tai koska se on hauskaa hetken harrasta-

mista. Tapahtumatuottamisen avulla saadaan selvennettyä yhteistyön ja tiimi-

työn merkitystä nykyaikana, jolloin muun muassa tärkeinä työtekijöiden omi-

naisuuksina korostetaan tiimiosaamista. Yksilökeskeisen suorittamisen sijaan 

korostetaan yhteistyön merkitystä ja sitä mitä yhteistyössä toteutettava koko-

naisuus yksilöltä vaatii. Kasvatuksellisesti säädellyssä ja määritellyssä kulttuu-

rituottamisen ympäristössä voidaan oppia markkinoinnista ja viestinnästä, oh-

jelmasuunnittelusta ja työstä yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kanssa. 

Tapahtumatuottamisessa nämä kaikki voidaan liittää organisointikykyyn ja 

yhteistyötaitoihin. Tapahtuman tuottamisen edistyessä he havaitsevat kiinnos-

tavia ongelmia, jotka eivät liity varsinaisesti heidän kiinnostukseensa järjestää 

tapahtumia. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa kirjapito, tapahtuman lupa-

asiat ja budjetointi, jotka saattavat johtaa yksilöä jopa uusiin uravaihtoehtojen 

suunnitteluun.  
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Kun oppilaiden oma toiminta herättää heissä omakohtaisia kysymyksiä, 

niin vasta sitten he kokevat tarvitsevansa niiden työstämiseen uutta tietoa. Tie-

toaineksen soveltaminen ongelmatilanteeseen johdattaa oppilaat tekemään hy-

poteeseja siitä, miten pulmissa päästään eteenpäin. Näin he pääsevät pohti-

maan toiminnan ja olosuhteiden syy-seuraussuhteita sekä voivat koetella muo-

toilemiaan hypoteeseja käytännössä. Tällaisessa prosessissa oppilaat oppivat 

koko ajan lisää omista kyvyistään ja toiminnastaan. Samalla he myös oppivat, 

mitä opiskeltava tieto merkitsee heidän toiminnalleen ja käsittävät pohdinnan 

merkityksen kokemuksensa kehittämisessä. (Dewey 1966 (1916], 156-171) (1957 

[1915], 55-56) 

4.) Oppiminen perustuu kokemusjatkumon työstämiselle, ei sen kokonai-

suuden pirstomiselle. Opetuskokemusta ei saa pirstaloida eikä lokeroida osi-

oiksi, jotka eivät erillisinä merkitse oppijalle mitään. Edellä esitelty sula-

tusuuniesimerkki liittyy hyvin asiaan. Samoin 4H-

tapahtumatuottajavalmennuksen voi nähdä prosessina jonka lopputuloksena 

on tapahtuma. Deweyn (1966 [1916], 201) mukaan jopa vanhemmille opiskeli-

joille sosiaalitieteet olisivat vähemmän abstrakteja ymmärtää jos niitä käsiteltäi-

siin vähemmän tieteenä ja enemmän asioina jotka esiintyvät nuorten elämässä.  

5.) Oppimisen tulee tähdätä kokemuksen jatkuvaan uudistamiseen, ei 

valmiiksi annetun elämäntavan oppimiseen. Järjestetty tapahtuma ei kuiten-

kaan ole sama kuin valmennuksen lopullinen päämäärä, jollaisen määrittelyä 

Dewey kritisoi. Sellaista ei ole, ei ole mitään lopullista tavoitetta tai lopullista 

opetettavaa. Tapahtuma kuvastaa sitä, millä tavoin opiskelijat ottavat käyttöön-

sä vahvuuksiaan, jatkaen oppimista elämässään. 
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3.3.3 4H-kansalaiskasvatuksen pedagoginen perusta  

Tässä esitellään 4H-järjestön kansalaiskasvatuksen perusta ja sen suhde De-

weyn ajatteluun. Kansalaiskasvatuksen lähtökohdaksi 4H-järjestö (Suomen 4H-

liitto 2016, 5) nostaa ajatuksen, että jokainen on vastuussa itsensä, läheistensä ja 

ympäristönsä hyvinvoinnista. 4H-harrastuksen kautta lapsi ja nuori kasvaa ak-

tiiviseksi ja oma-aloitteiseksi yhteiskunnan jäseneksi, itsetuntoiseksi ja avara-

katseiseksi ihmiseksi, joka pystyy toimimaan yhdessä toisten ihmisten kanssa 

yhteiseksi hyväksi.  

 

4H:n kasvatustavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi 

ja yritteliääksi. 4H:n kasvatusajattelu (Kuvaja 2004, 6) liittyy humanistiseen ih-

miskäsitykseen, joka pohjautuu ajatukseen, että lapsi ja nuori on luonnostaan 

aktiivinen, utelias, tietoinen ja tahtova olento joka haluaa ohjata omaa oppimis-

taan. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen 4H:ssa perustuu 

aiemmin koettuun ja opittuun. Rauste-von Wright ja von Wright (2003, 162-177) 

kuvaavat konstruktivismia karkeasti tiivistettynä ajatuksella, että uutta tietoa 

opitaan hyödyntämällä aiemmin opittua ja oppiminen perustuu oppijan omaan 

toimintaan. Opitun asian siirtäminen uusiin tilanteisiin riippuu tietojen ja taito-

jen kytkeytymisestä toisiinsa. Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja yhteisöön kuu-

lumisella on keskeinen rooli oppimisessa.  

KUVIO 1. 4H:n kasvatustavoite. (Suomen 4H-liitto 2013) (Skippari 2014, 328)   
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 4H-kasvatusajattelussa on keskeistä toiminnan tarkoitus, aidot tilanteet ja 

oppimisympäristöt. Oppiminen on prosessi (Kolb 1984) (Dewey 1966 [1916], 

163), jossa tekemällä oppimisen ja omakohtaisten kokemusten pohjalta tehdään 

havaintoja ja muodostetaan uusia käsitteitä. Deweyn esittämän tekemällä op-

pimisen (learning by doing) ajatuksen mukaan opettajan on opetuksessaan no-

jauduttava oppilaiden luontaiseen aktiivisuuden tarpeeseen. Kokemusoppimi-

nen liittyy 4H-yrittäjyyskasvatukseen, jonka mukaan oppimisprosessissa on 

neljä vaihetta (Dewey 1968, 163) (Kolb, 1984), omakohtaiset kokemukset, koke-

musten pohjalta tehtävä reflektiivinen havainnointi ja pohdiskelu, käsitteiden 

muodostaminen sekä aktiivinen kokeileva toiminta. Kokemukset auttavat ym-

märtämään uusia käsitteitä ja syventämään vanhoja, sillä niiden kautta käsitteet 

muuttuvat merkityksellisiksi. Reflektiivinen havainnointi on eräänlaista peiliin 

katsomista, oman toiminnan ja ajattelun pohdiskelua ja itsearviointia. Havain-

nointi voi liittyä myös ryhmän toimintaan.  

Tekemällä oppimisen pedagogiikka toteutuu 4H:ssa TOP-tehtävien kaut-

ta. Lapsi rakentaa tehtävistä kiinnostuksensa mukaan omia oppimispolkujaan.  

TOP-tehtävät luovat perustan kaikkeen 4H-toimintaan. Tehtävien kautta harjoi-

tellaan elämässä tarvittavia perustaitoja ja opetellaan muodostamaan ja ymmär-

tämään niihin liittyviä käsitteitä. Tehtävien parissa opitaan myös työn arvostus-

ta, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, luovuutta ja rohkeutta sekä yhteis-

työtaitoja ja sosiaalisuutta. Iän ja taitojen karttuessa siirrytään vaativampiin teh-

täviin 4H-akatemiaan, joissa korostuvat hankittujen taitojen soveltaminen, oma 

ideointi, tiedonhankinta ja organisointi. 4H-akatemiassa olevat  tehtävät voivat 

liittyä esimerkiksi tapahtumatuottamiseen.
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Kuvio 2 TOP-tehtävien pedagoginen perusta (Kolb 1984, 20–21). Mukaillen (Skippari 2014, 
329) 

TOP-tehtävät antavat virikkeitä omakohtaiseen kokeiluun, esimerkiksi oman 

tuotteen kehittämiseen. Yllä olevassa esimerkissä (Kuvaja 2004, 7) (Skippari, 

2014, 329) ideasta tuotteeksi syntyy linnunpönttö. Tehtävien pohdintaosiossa 

annetaan ideoita havaintojen tekemiseen ja itsearviointiin, otetaan esille aihee-

seen liittyviä käsitteitä tai kannustetaan uusien asioiden kokeiluun. Ohjaaja tu-

kee käsitteellistämistä keskustelemalla ja antamalla palautetta. Yhdessä voidaan 

pohtia esimerkiksi lentoaukon kokoa, materiaalivaihtoehtoja, hinnan muodos-

tumista, mitä muuta vanhasta laudasta voisi tehdä jne. Pohdinnat voivat johtaa 

uusien asioiden kokeiluun, esimerkiksi kehitetään erilaisia linnunpönttöjä, teh-

dään laudasta muuta (vaikkapa postilaatikoita), kokeillaan samaa valmistus-

tekniikkaa muihin materiaaleihin tai testataan linnunpönttöjen menekkiä 

myyntiartikkelina.  

 

 

 



29 
 

 
 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4H-tapahtumatuottajavalmennukseen valitut 16 nuorta Keski-Suomen alueelta 

toteuttivat hankkeen, jonka tuloksena oli nuorten oppimisprosessin ja koke-

muksen lisäksi, keväällä 2013 järjestetty nuorisotapahtuma. Tutkimuskohteeksi 

valitsemani tapahtumatuottajavalmennus oli  Suomen 4H-liiton pilottiprojekti, 

jossa tapahtumatuottamisesta kiinnostuneita nuoria valmennetaan tapahtuma-

tuottajan rooliin.  

4H-tapahtumatuottajavalmennuksen vastuuvalmentajana toimi nuorten 

valmentamiseen erikoistuneen asiantuntijayritys ZestMarkin toimitusjohtaja 

Anu Manner. Manner on toiminut 12 vuotta erilaisten tapahtumien järjestäjänä 

ja nuorten valmentajana. Valmentaja vastasi valmennusohjelman prosessin oh-

jauksesta ja valmennuspäivien toteutuksesta. Valmennusprosessi koostui yhtei-

sistä valmennusryhmän kontaktipäivistä ja tiiminä toteutettavasta aidosta pro-

jektista. Valmennus tuotettiin ostopalveluna 4H-järjestön ulkopuolelta. 

4.1 Tutkimusaiheen valinta 

Tutkimusaiheen valinta kytkeytyy työhöni Suomen 4H-liitossa, johon keskeise-

nä osana kuuluu 4H-kansalaiskasvatuksen pedagoginen ja strateginen kehittä-

minen. Tämän työn yksi tavoite on kehittää tutkimuksen tekijän asiantuntijuut-

ta tutkimuskohteesta ja tarkastella tapahtumatuottajavalmennuksen toimivuut-

ta uutena 4H:n kansalaiskasvatuksen työkaluna.  

4H on kansalaisjärjestö (Suomen 4H-liitto 2014), jonka ydintehtävänä on 

tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuullisuuteen ja 

yritteliäisyyteen. 4H-järjestöön kuuluu 60 000 jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 235 eri 

puolilla Suomea. Suomen 4H-liitto on suomenkielisen 4H-toiminnan keskusjär-

jestö. Suomen 4H-liiton ja samalla 4H-järjestön ylin päättävä elin on kolmen 

vuoden välein kokoontuva edustajakokous, joka valitsee liiton valtuuskunnan 

(23 jäsentä) ja tämä puolestaan hallituksen (7 jäsentä). Edustajakokous kokoon-

tuu joka kolmas vuosi ja se käsittelee sääntömääräiset asiat, joista keskeisimmät 
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ovat seuraavan kolmivuotiskauden strategian vahvistaminen ja valtuuskunnan 

valinta. (Työpaikkana Suomen 4H-liitto, laatukäsikirja 2010, 4)  

4H-toiminnan kehittämistä ohjaavana elementtinä on koko järjestöväen 

yhdessä päättämä kolmivuotisstrategia, josta näkyy päälinjaukset strategiakau-

den vuosille. 4H-järjestössä 4H-työn kehittäminen on yksi keskustoimiston, 

Suomen 4H-liiton keskeisistä tehtävistä. (Suomen 4H-liitto 2013b, 3 §) Olen 

työskennellyt Suomen 4H-liiton kehityspäällikkönä vuodesta 2001 ja työtehtä-

väni ovat painottuneet 4H-nuorisotyön tuotekehitykseen yhdessä keskustoimis-

ton muiden asiantuntijoiden kanssa. Tämän tuotekehityksen tuloksena Kolme 

askelta työelämään –malli, joka tukee nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen 

hyväksyttiin edustajakokouksessa vuonna 2010. Kansalaiskasvatuksen Tekoja 

lähellä ja kaukana –malli, joka muodostaa pohjan kansalaiskasvatukselle ja konk-

reettisille hyville teoille, hyväksyttiin vuonna 2013. 4H:n mallit saavat teoreet-

tista tukea Nivalan (2008,9) esittelemistä globaalin ajan yhteiskunnan kansa-

laiskasvatuksen näkökulmista, joissa ensimmäinen tavoite on kehittää kansa-

laisten  yksilöllistä taloudellista toimintakykyä valtion kilpailukyvyn vahvista-

miseksi. Toinen näkökulma rakentuu Nivalan mukaan yhteisöllisyyden, keski-

näisen huolenpidon ja välittämisen ihanteiden varaan.  

Tekoja lähellä ja kaukana -kansalaiskasvatuksen toimintamallissa yhdistyvät 

nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten tekeminen. 4H tukee nuorten 

mahdollisuuksia oppia erilaisia tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa 

aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulutettuja vapaaehtoisia ja toimihenkilöitä tarvitaan 

mukaan tukemaan nuorten omaa toimintaa: tarjoamaan tiloja ja mahdollisuuk-

sia, innostamaan, kannustamaan ja auttamaan tarvittaessa. Aktiivinen kansalai-

suus toteutuu parhaiten käytännön tekoina, jotka lisäävät hyvinvointia lähellä 

ja kaukana. Teoissa toteutuu kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa. Uusin 

työkalu Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamallin toteuttamiseksi on nuorten ta-

pahtumatuottajavalmennus, joka on tämän tutkimuksen case. 4H-liiton pilotti-

projektina toteutettu, puoli vuotta kestäneeseen ensimmäiseen valmennukseen 

liittyi nuorten itsensä tekemä tapahtuma Jyväskylän Veturitalleilla toukokuussa 

2013.  
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4.2 Aineiston kerääminen 

Aineistoni pohjautuu tapahtumatuottajavalmennuksen pilottiprojektin osallis-

tuvaan havainnointiin. Tein noin puoli vuotta  kestäneen valmennusprosessin 

ajan muistiinpanoja ja havaintoja osallistujista, valmentajasta ja valmennuksesta 

kokonaisuudessaan. Osallistujille kerrottiin heti aluksi, että työskentelen Suo-

men 4H-liitossa kehityspäällikkönä, mutta koko valmennuksen ajan olen mu-

kana seuraamassa valmennusta tutkijan ominaisuudessa. Kerroin osallistujille 

opiskelevani Jyväskylän yliopistossa ja tulen käyttämään keräämääni havain-

tomateriaalia pro gradu -tutkielmassani. Lisäksi kerroin tekeväni heille loma-

kekyselyn ensimmäisellä ja viimeisellä tapaamiskerralla.  

Kerroin, että pyydän heitä myös kirjoittamaan tarinoita eläytymismene-

telmää hyödyntäen. En kuitenkaan käyttänyt keräämiäni tarinoita tutkimukses-

sa. Eläytymismenetelmä (Eskola & Suoranta 2000, 110-117) on aineiston han-

kinnan menetelmä, ei analyysitapa tai tutkimussuuntaus, jossa vastaajia pyyde-

tään kirjoittamaan pieni tarina. Eläytymismenetelmän käytössä on keskeistä 

erilaisten kehyskertomusversioiden tuottamien kertomusten tarkasteleminen ja 

sen selvittäminen, mikä vastauksissa muuttuu ja mitä yhteisiä tai erottavia teki-

jöitä niistä löytyy, kun yhtä seikkaa kehyskertomuksessa muutetaan.  

Eläytymismenetelmän kautta katsoin saavani selville sellaisia yleisiä käsi-

tyksiä, joita asioiden hyväksyttävästä ja oikeasta tilasta ihmisillä on asioista 

olemassa. Omassa tutkimuksessani olin ajatellut selvittää eläytymismenetelmää 

hyödyntäen, mitä tutkittavat nuoret ajattelevat vapaaehtoisesta tai pakollisesta 

osallistumisesta ja sen myötä nonformaalin ja formaalin oppimisen välisistä 

eroista suhteessa oppimisen motivaatioon. Osallistuvaan havainnointiin yhdis-

tettynä ajatukseni oli päästä näin tarkastelemaan sitä, kuinka eläytymismene-

telmää hyödyntäen rohkaistut ja mahdollisesti näkyvät yleiset käsitykset non-

formaalista ja formaalista opetuksesta näyttäytyvät käytännössä, nuorten opis-

kellessa tapahtuman tuottamista. Luokiteltuani nuorten kertomuksissa nous-

seet käsitykset osallistumisesta huomasin, että aineisto ei sovellu tapahtuma-

tuottajavalmennuksen prosessin tarkasteluun eikä tukenut osallistuvalla ha-

vainnoinnilla keräämääni aineistoa. 
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Keskeiseksi aineistoksi muodostuivat siis osallistuvan havainnoinnin 

avulla keräämäni aineisto ja lomakekyselyt. Havainnoinnin muodot tutkimuk-

sen aineistonkeruumenetelminä ovat eroteltavissa Tuomen & Sarajärven (2009, 

81-83) mukaan piilohavainnointiin, havainnointiin ilman osallistumista, osallis-

tavaan havainnointiin ja osallistuvaan havainnointiin. Piilohavainnointi on ha-

vainnoinnin muoto, jossa tutkittavat eivät tiedä osallistumisen todellista tarkoi-

tusta, vaan kohtelevat tutkijaa ryhmän luonnollisena jäsenenä. Tuomen & Sara-

järven mukaan havainnointi ilman osallistumista tarkoittaa, että tutkija voi esi-

merkiksi havainnoida tilanteita videolta. Osallistavassa havainnoinnissa tär-

keintä puolestaan on osallistujien oppiminen, jonka uskotaan johtavan toimin-

taan ja toiminnan ylläpitämiseen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 82) mukaan osal-

listuvassa havainnoinnissa voidaan puhua myös osallistumattomuudesta ja 

täydellisestä osallistumisesta. Hirsijärvi, Remes & Sajavaara (2004, 203) linjaa-

vat, että havainnointi voi olla systemaattista ja tarkasti jäsenneltyä tai luonnolli-

seen toimintaan mukautunutta. Oheisten ulottuvuuksien pohjalta havainnoin-

nin lajit Hirsijärvi ym. nimeävät systemaattiseksi havainnoinniksi ja osallistu-

vaksi havainnoinniksi. Tässä tutkimuksessa käytin osallistuvaa havainnointia, 

jossa olin tiedostettu ryhmän jäsen, vaikka en osallistunutkaan varsinaiseen 

valmennukseen kuin tarkkailijan roolissa. Tutkimukseeni liittyen sovimme 

nuorten ja valmentajan kanssa yhdessä, että en puutu valmentajan työhön enkä 

kommentoi asioita jos minulta ei erikseen johonkin asiaan kysytä mielipidettä. 

Sovimme myös, että istun hieman sivummalla valmennukseen osallistuvista 

nuorista. Osallistuin kuitenkin yhteisiin ruokailuihin ja juttelin nuorten kanssa 

myös valmennukseen liittyvistä asioista. Valitsemaani havainnoinnin tapaa 

Hirsijärvi ym. (2004, 206) kutsuvat osallistuvan havainnoinnin alalajiksi, nimel-

lä osallistuja havainnoijana. Tätä havainnoinnin menetelmää käytettäessä Hirsi-

järvi ym. painottavat, että tutkijan on tärkeää pitää erillään havainnot ja omat 

tulkintansa näistä havainnoista. Tutkimuksessani tavoitteena oli se, että ha-

vainnointini vaikuttaisi mahdollisimman vähän siihen, miten nuoret osallistu-

vat keskusteluun ja toimintaan valmennuksen aikana.  

Ensimmäinen  osa  tutkimusaineistosta muodostuu  siis tapahtumatuotta-

javalmennuksen aikana keräämistäni osallistuvan havainnoinnin muistiinpa-
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noista. Osallistuvalla havainnoilla kerättynä aineistoa tukee valmennuksen 

alussa ja lopussa tekemieni kyselylomakkeiden vastaukset. Omalla kohdallani 

havainnointijakso oli noin puoli vuotta kestänyt valmennus, johon sisältyi kuu-

si valmennustapaamista. Tuomen & Sarajärven (2009, 81) mukaan havainnointi 

on perusteltu tiedonhankintamenetelmä, jos tutkittavasti ilmiöstä tiedetään hy-

vin vähän tai ei laisinkaan. Valitsin tiedonhankintamenetelmäksi osallistuvan 

havainnoinnin, koska kyseessä oli 4H-järjestön kansalaiskasvatuksessa mahdol-

lisesti käyttöönotettavan toimintamuodon pilotointi. Toiseksi havainnointi voi 

kytkeä muita aineistonkeruumenetelmiä paremmin saatuun tietoon. Asiat näh-

dään havainnoinnin avulla ikään kuin oikeissa yhteyksissään. Kolmanneksi 

Sarajärven ja Tuomen mukaan on osoitettu, että haastattelu tuo  voimakkaam-

min esille johonkin ilmiöön tai asiaan liittyvät normit kuin normiin varsinaisesti 

liittyvän käyttäytymisen. Neljänneksi Tuomi & Sarajärvi nostavat esiin sen, että 

havainnoimalla voidaan monipuolistaa tutkittavasta ilmiöstä saatua haluttavaa 

tietoa. 

Eskola & Suoranta (1998, 102) toteavat, että havainnointi on hyvin subjek-

tiivista, inhimillistä toimintaa. Kaksi ihmistä saattaa kiinnittää huomionsa hy-

vinkin erilaisiin asioihin, mutta kummankin tutkijan raportit saattavat olla mie-

lenkiintoisia asiallisista eroista huolimatta. Subjektiivisuus on rikkaus, joka ku-

vaa aika hyvin arkielämänkin monivivahteisuutta ja tulkintojen runsautta. Ha-

vainnoinnin eduista ja haitoista (Hirsijärvi ym. 1997, 202) toteaa, että havain-

noinnin välityksessä voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, organi-

saatioiden ja ryhmien toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havainnointi on erin-

omainen menetelmä juuri vuorovaikutuksen tutkimisessa. Havainnointimene-

telmiä on kritisoitu eniten siitä, että havainnoitsija saattaa häiritä tilannetta, jopa 

suorastaan muuttaa tilanteen kulkua. 

Tutkimusaineistoa nuorilta  kerättiin myös kahdella erilaisella kyselylo-

makkeella (kyselylomake 1 valmennuksen alussa ja kyselylomake 2 valmen-

nuksen lopussa). Ensimmäisessä kyselylomakkeessa kysyttiin asioita, joista sel-

viää miten haastateltava käsittää yhteistoiminnan, yhteisöllisyyden ja yhteis-

toiminnallisen oppimisen. Valmennuksen lopussa kerättävää kyselylomake ra-

kentui pitkälti samoista kysymyksistä kuin ensimmäinen lomake. Näin voidaan 
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tutkia valmennuksen tuottamaa muutosta suhteessa nuorten käsityksiin omasta 

oppimisestaan. Kävimme yhdessä osallistujien kanssa läpi kysymyspatteriston 

ja sovimme, että jos jotain kysymystä ei ymmärrä, minulta voi kysyä. Aikaa lo-

makkeen täyttämiseen kului noin puoli tuntia, 15 minuuttia vähemmän kuin 

kyselylomakkeen 1 täyttämiseen.  Motivaatio kyselylomakkeen täyttämiseen 

vaikutti oleva melko huono ja vastaukset olivat melko niukkoja. En kuitenkaan 

huolestunut asiasta, sillä minulla on melko runsaasti havaintomateriaalia puoli 

vuotta kestäneestä prosessista. Koska ryhmästä puuttui paljon osallistujia, lähe-

tin heille kyselylomakkeet postissa. Valitettavasti aivan kaikki eivät vastanneet 

kyselyyn, vaan kaksi lomaketta jäi palauttamatta lukuisista karhuyrityksistäni 

huolimatta. 

Tutustuttuani aineistoon huomasin, että vastaukset eivät tuottaneet toivot-

tua tulosta. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia ennen ja jälkeen valmen-

nuksen. Päätin kuitenkin hyödyntää aineistoa ja käyttää nuorten yksittäisiä 

kommentteja siltä osin kun ne tukevat  osallistuvalla havainnoilla keräämääni 

aineistoa. 

4.3 Valmennus – ketkä, mitä, missä ja milloin 

Ensimmäinen varsinainen kohtaaminen alkuinfon jälkeen oli  Ränssin kievaris-

sa Kuikassa, joka sijaitsee 17 kilometriä Jyväskylästä. Koulutuspaikka tarjosi 

tilavat ja monipuoliset puitteet onnistuneeseen kohtaamiseen. Muut koulutus-

kerrat järjestettiin Jyväskylän keskustassa koulutuksen toteuttavan asiantunti-

jayritys ZestMarkin tiloissa. Tapaamiset järjestettiin niin, että perjantaisin ko-

koonnuttiin viidestä yhdeksään illalla. Perjantain yhteisen koulutusillan jälkeen 

osallistujat menivät kotiin tai 4H-liiton järjestämään hotelliyöpymiseen. Lauan-

taina aloitettiin aamulla kello yhdeksän ja jatkettiin noin kello viiteen. Yhteistä 

iltaohjelmaa oli siis vain ensimmäisellä kerralla Ränssin kievarissa. Valmentaja 

kommentoi koulutuspaikan valintaa toteamalla, että koulutuspaikalla ja yhtei-

sellä illanvietolla on suuri vaikutus tiimiytymisen kannalta.  

Tiimiytymiseen vaikuttaa myös se, että valmennuksen aikana oltaisiin 
myös yötä samassa paikassa. Varsinkin ensimmäisellä valmennuskerralla 
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yöpyminen on tärkeää. Toisaalta, jos on kivat kokoontumistilat, yöpymi-
nen ei ole välttämätöntä. 

Valmentamisen aikajänne ja sisällöt: 

Alkuinfo 6.10.2012.  

1. Kohtaaminen 9.-10.11.2012 (2pv) Tiimitoiminnan peruskysymykset, vuoro-

vaikutus tiimin kanssa. 

2. Kohtaaminen 30.11-1.12.2012 (2pv) Projekti oppimisen välineenä, talous, ris-

kien hallinta, tiedottaminen. 

3. Kohtaaminen 25.-26.1.2013 (2pv) Johtajuus, itsensä johtaminen, tiimin johta-

minen, projektin johtaminen. 

Projektinseuranta 15.2.2013 (1pv)  

4. Kohtaaminen 15.-16.3.2013 (2pv) Markkinointi ja tuotteistaminen. Markki-

noinnin peruskysymykset, sponsorointi, tuotteistaminen. 

5. Kohtaaminen 19.-20.4.2013 (2pv) Oma osaaminen ja suunnitelmallisuus, vuo-

rovaikutus- ja esiintymistaidot, oman osaamisen tunnistaminen, rohkeus. 

6. Kohtaaminen 3.-4.5.2013 Tapahtumaviikonloppu ja oman projektin toteutus, 

toimintaympäristön hahmottaminen, yrittäjyys uravaihtoehtona, verkostot. 

Oppiminen 17.5.2013 (1pv) 

 

Osallistujien esittäytymisen yhteydessä valmentaja esitti ringissä vapaamuotoi-

sen kysymyksen, kuka olet ja miten ja miksi olet täällä? (1) Lisäksi osallistujat 

vastasivat samassa yhteydessä kirjallisesti kysymykseen, miksi tulit mukaan 

tähän koulutukseen? (2). Molemmat vastaukset näkyvät alla. 

T1, 18-vuotta. 
1) Tulin mukaan, koska äiti käski. (nauraen)  
2) Kuulosti todella mielenkiintoiselta, halusin oppia uutta ja tavata uusia 

ihmisiä. En oikein tiennyt mitä odottaa ennen koulutuksen alkamista, 
mutta todella hyvältä vaikuttaa. 

T2, 15-vuotta. 
1) Olen ollut nuorisovaltuustossa, mulla ei ole kokemusta tapahtumien 

tekemisestä. 
2) Koska haluan oppia uutta ja tutustua uusiin ihmisiin : ) 4H:n työntekijä 

(nimi) pyysi mukaan. 
T3, 29-vuotta 
1) Haluan saada oman yhdistyksen nuorille tapahtuman järjestämisen 

taitoja. 
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2) Olen miettinyt mitä kivaa (paikkakunta) saisi lisää. Huomasin samaan 
ilmoituksen sähköpostissa tästä valmennuksesta. Ilmoitin itseni nuor-
ten lisäksi info-tilaisuuteen. Lähdin koulutukseen avoimin mielin tie-
tämättä että, edes tiimiin mukaan. 

T4, 28-vuotta. 
1) Valmentaja kertoi, että Tyttö 4, on ilmoittautunut koulutukseen, mutta 

ei päässyt  perjantaina paikalle, mutta saapuu koulutukseen Ränssin 
kievariin seuraavana päivänä. 

2) Toiminnanohjaaja houkutteli minut ja tapahtumanjärjestäminen yleen-
sä kiinnostaa. 

P5, 15-vuotta 
1) Mulla ei ole kokemusta tapahtumien järjestämisestä. 
2) Aattelin että olisi hyvä käydä ja koska (4H:n toiminnanjohtajan nimi) 

suositteli. 
T6, 26-vuotta 
1) Minua kiinnostaa tapahtumien järjestäminen. 
2) Haluan viedä koulutuksesta saatavaa oppia ja kokemusta omalle alu-

eelleni pohjoiseen keski-suomeen. 
T7, 15-vuotta. 
1) Olen ollut nuorisovaltuustossa ollut, ei ole kokemusta tapahtumasta. 
2) 4H:n työntekijä kysyi olenko kiinnostunut tällaisesta koulutuksesta ja 

lähdin sitten mukaan. Tapahtumia on kiva järjestää et kiva päästä 
isompaan juttuun.   

T8, 14-vuotta. 
1) Kertoi nimensä.  
2) (Nimi) (Paikkakunta 4H-toiminnanjohtaja) houkutteli minut mukaan. 

(Paikkakunta) ei oikeastaan tapahdu mitään ja (toiminnanjohtajan ni-
mi) haave olisi saada meillekin jonkun sortin tapahtuma. Ja oikeastaan 
minullakin on sama toive. Täältä saadaan varmasti hyvä pohja siihen. 
Ja muutenkin tapahtuman järjestäminen (varsinkin ison sellaisen) on 
aina kiehtonut : ) 

T9, 16-vuotta.  
1) Kertoi nimensä. 
2) Olin järjestämässä rock@(paikkakunta) -tapahtumaa. Ja siitä tehtiin 

(paikkakunta) paikallislehteen juttu. Tämän jälkeen (paikkakunta) 4H-
ihmiset ottivat yhteyttä ja kysyivät haluanko lähteä mukaan tähän. 

T10, 20-vuotta. 
1) Olen järjestänyt aiemmin koirapiireissä juttuja. 
2) Paikallinen toiminnanjohtaja suositteli minulle tätä. Olen itsekin koulu-

tuksen huomannut, mutta en vakavasti ajatellut sitä silloin. Toimin-
nanjohtajan suositus oli ratkaisu tulla tänne. 

T11,19-vuotta. 
1) Opiskelen tiimiakatemiassa ja haluan kokeilla tapahtuman järjestämis-

tä, koska se kiinnostaa. Olen järjestänyt ennen autourheilutapahtumia. 
2) Olen kiinnostunut tapahtumien järjestämisestä ja haluan oppia uutta. 
T12, 22-vuotta. 
1) Mä opiskelen yhteisöpedagogiksi ja haluan oppia uutta. 
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2) Aloitin opinnot HUMAKissa (yhteisöpedagogi). Ei aikaisempaa koke-
musta tiimityöskentelystä tai mistään tapahtuman tuottamis-jutuista 
yleensäkään. Eli tarvitsen kokemusta ja tietoa tämän tyyppisistä asiois-
ta. 

T13, 17-vuotta 
1) Me vastataan yhdessä, kun me tehdään melkein kaikki jutut yhdessä. 

Kuulutaan Yrittäjyystalo Innolan hallitukseen ja saatiin oikeusministe-
riön demokratiapalkinto tänä vuonna. 

2)  Halusin oppia järjestämään tapahtumia ja yhteistyötaitojen kehittä-
mistä. Koulutuksen avulla ehkä aukenee uusia ovia ja kontakteja 

T14. 17-vuotta. 
1) Me vastataan yhdessä, kun me tehdään melkein kaikki jutut yhdessä. 

Kuulutaan Yrittäjyystalo Innolan hallitukseen ja saatiin oikeusministe-
riön demokratiapalkinto tänä vuonna. 

2) Halusin tietää enemmän tapahtumien järjestämisestä ja järjestää tapah-
tuman joka on onnistunut sellainen : ) Koulutuksen avulla ehkä auke-
nee myös uusia tilaisuuksia ja saa lisää kontakteja. 

T15, 20-vuotta 
1) Mä opiskelen Jyväskylän tiimiakatemiassa, ja haluan kokeilla tapah-

tuman järjestämistä koska se kiinnostaa. 
2) Valmentaja suositteli, olen kiinnostunut tapahtumatuotannosta. 
T16, 22-vuotta. 
1) Olen nuoriso-ohjaaja ja nyt opiskelen yhteisöpedagogiksi, ison tapah-

tuman järjestäminen kiinnostaa 
2) Aluksi vähän velvollisuudentunnosta, koska kuulin että osallistujia on 

aika vähän. Sitten innostuin, koska voin opinnollistaa tämän. Lisäksi 
ajattelin tämän olevan arvokas työkokemus. 

Ryhmän esittelyssä tuli hyvin esiin se, että ryhmä koostui hyvin eri-ikäisistä ja 

erilaista kokemusta omaavista nuorista. Koulutuspohjasta todettakoon, että 

kaksi (2) osallistujista opiskeli tiimiakatemiassa, joka on tiimiyrittäjyyden yk-

sikkö ja toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun yritystoiminnan kehittämisen 

koulutusohjelmassa. Kaksi (2) osallistujaa opiskeli yhteisöpedagogiksi ammat-

tikorkeakoulussa. Kaksi (2) osallistujista oli 4H:n nuorisojäsenyyden (6-29) sisäl-

le kuuluvia toiminnanjohtajia, joilla on molemmilla ammattikorkeakoulututkin-

to. Yksi (1) osallistuja opiskeli yliopistossa. Toisen asteen opinnot suorittaneita 

tai tällä hetkellä suorittavia oli osallistujista viisi (5) ja peruskoulun yhdeksättä 

luokkaa suoritti neljä (4) osallistujaa. Yhteensä osallistujia oli 16 ja nuorten kes-

ki-ikä 18,2 vuotta.  Vastaajista 9 mainitsi valmennukseen tulonsa syyksi suosit-

telijan kannustuksen, 9 mainintaa tuli myös kiinnostukseen tapahtumatuotta-

miseen. Uuden oppiminen mainittiin neljä kertaa. Uudet ihmiset ja kontaktit 
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kaksi kertaa. Yhden maininnan saivat työkokemus, opinnollistaminen, työko-

kemus, yhteistyötaidot ja velvollisuudentunto.  

Haastattelin valmentajaa ryhmän koostumukseen liittyen.  

 
Jatkoa ajatellen kannattaisi ehkä sulkea koulutuksesta pois 9-luokkalaiset 
ja työelämässä mukana olevat. 9-luokkalaisilla on kovat paineet opintojen 
nivelvaiheen vuoksi ja toisaalta työelämässä olevia painavat työkiireet.” 
Toisaalta esimerkiksi yhdellä valmennukseen osallistuneella nuorella toi-
minnanjohtajalla on mukanaan neljä 9-luokkalaista osallistujaa. Tässä ky-
seisessä tapauksessa on etu, että nuorilla osallistujilla on ikään kuin oman 
valmentaja mukanaan. Paras kokoonpano ryhmälle voisi olla juuri kor-
keakouluopintonsa aloittaneet nuoret ja toisella asteella jo opiskelevat 
nuoret. Iällä on suuri merkitys tiimiytymisen kannalta. Eri ikäisyys on toki 
myös vahvuus, mutta esimerkiksi vastuunottokyky vaihtelee paljon sen 
mukaan, onko 16 vai 25. Poikia saisi olla enemmän, saisi olla yhtä paljon. 
Tiimihenki saadaan näin nopeammin kuntoon. Pojille on myös luontevaa 
toimia isoissa ryhmissä. 

Deweyn pohdinnat optimaalisesta oppimisympäristöstä perustuvat yleensä 

formaaliin koululaitokseen, jolloin oppilaat ovat samanikäisiä. (Dewey 

1916/1944, 130) toteaa, että vaikka opetusmateriaali olisi samaa, niin erilaiset 

oppilaat käsittävät annetun tiedon eri tavalla. Se vaihtelee sen mukaan, millai-

nen ihmisen luonnollinen suhtautuminen asioihin on, millaisia kokemuksia 

heillä on ollut elämässään ja millaisia suunnitelmia heillä on tulevaisuuden suh-

teen.  

Nuoret näkivät ryhmän kokoonpanon myös rikkautena. (T14)”Oppimisen kan-

nalta on rikkaus, että on eri-ikäisiä osallistujia”. Valmentajan mukaan olisi pa-

rempi, että osallistujat olisivat samanikäisiä, jotta opetuksen taso olisi helpompi 

suunnata nuorille. Valmentajan ajattelu liittyy pitkälti ajatukseen siitä, kuinka 

formaali opetus järjestetään. 

On iso haaste rakentaa valmennukselle sisältö, eli kuinka vaikeita asioita 
ja teoriapohjaa voi olla, ja joka kiinnostaa ja motivoi niin 9-luokkalaisia, 
kuin lähes 30-vuotiaita työssäkäyviä aikuisia. 
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5 TAPAHTUMATUOTTAJAVALMENNUKSEN 

TARINA JA ANALYYSI 

Tässä luvussa kirjoitan auki koko puoli kestäneen tapahtumatuottajavalmen-

nuksen prosessin. Pyrin kertomaan totuudenmukaisesti sen mitä näin ja koin 

tapahtumatuottajavalmennuksessa osallistuvan havainnoitsijan roolissa. Tark-

kailin oppimisympäristön rakentumista. Valmentajan rooli oppimisympäristön 

rakentamisessa on ratkaiseva, mutta myös nuoret vaikuttavat omalla toiminnal-

laan oppimisympäristön syntyyn ja sen muokkaamiseen. Lisäksi havainnoin 

valmentajan valitsemia pedagogisia ratkaisuja, hänen valitsemansa oppimateri-

aalin käyttöä sekä motivointikeinoja. Nuorten osalta tarkkailin heidän olemis-

taan ryhmässä niin yksilöinä kuin ryhmän jäseninä. Myös johtajuuden tarkkai-

leminen on oleellista analyysissä. Olen liittänyt nuorilta keräämäni kyselyloma-

keaineiston vastaukset soveltuvin osin tähän prosessikuvaukseen. 

Prosessikuvaus rakentuu siis aidosti tapahtuneen valmennuksen kuvaa-

misesta. Prosessikuvaus sisältää havaintoaineiston sisällönanalyysin. Analyysi 

on toteutettu analysoimalla valmentajan ja nuorten toimintaa Deweyn käsityk-

seen oppimisympäristön rakentumisesta. Sisällönanalyysi sopii Tuomen ja Sa-

rajärven (2009, 103) mukaan hyvin strukturoimattomankin aineiston analyysiin. 

Sisällönanalyysilla on tavoitteena saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiiviissä ja 

yleisessä muodossa. Tuomi ja Sarajärvi muistuttavat tutkijaa siitä, että vaikka 

analyysi olisi hyvin runsas, kuten tässä tutkimuksessa 33 sivua, ei saa unohtaa, 

että se on vasta aineiston järjestelyä  ja analyysia, ei lopullinen tulos. Johtopää-

tökset tehdään erikseen. 

Tämän tutkimuksen sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa ruutupa-

perille kirjoitettu havaintomateriaali ja sähköinen koulutusmateriaali purettiin 

tarinaksi ja eriteltiin erillisiksi tapaamiskerroiksi. Aineisto kuvaa tutkittavaa 

oppimisympäristöä ja analyysin tarkoitus on rakentaa puolen vuoden tapahtu-

matuottajavalmennuksesta tarinallinen ja selkeä kuvaus. Luin tarinan moneen 

kertaan ja karsin asioita, jotka eivät tulkinnallisesti liity oppimisympäristön 
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syntyyn liittyviin asioihin. Nämä asiat on määritelty tutkimusteoreetikko John 

Deweyn ajatuksista koulutuksen järjestämisestä niin, että se tukee kokemuksel-

lista oppimista. Lomakekyselyiden vastaukset analysoin myös oppimisympä-

ristön syntymiseen liittyvien asioiden näkökulmasta ja vastauksista nostin 

huomioita ja sitaatteja eri tapaamiskertoihin. Seuraavaksi tulkitsin oppimisym-

päristön kannalta oleelliset asiat Deweyn oppimiseen liittyvien näkemysten 

pohjalta. Tuomen ja Sarajärven (2009, 108) mukaan laadullisen aineiston ana-

lysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen. Analyysin avulla ai-

neistoon saadaan selkeyttä, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopää-

töksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tekemäni laaja osallistuvan havainnoin analyysi 

on kuitenkin vasta erilaisten teemojen luokittelua. Sisällönanalyysiä seuraa 

pohdinta, jossa analyysi puretaan molempien tutkimuskysymysten kautta. Lo-

puksi johtopäätöksissä analyysia peilataan tutkimuksen yhteiskunnalliseen vii-

tekehykseen.  

5.1 Esirippu nousee 

Tapahtumatuottajavalmennus starttasi päivän mittaisella alkuinfolla Jyväsky-

lässä. Alkuinfo on olennaisen tärkeä osa koko tulevaa prosessia, sillä siinä ryh-

dytään rakentamaan oppimisympäristöä, jonka tarkoitus on rohkaista John 

Deweyn korostamaan omaehtoiseen oppimiseen. Alhanen (2013, 138-150) on 

jaotellut Deweyn koulutuksen uudistamiseen liittyvät ideat viiteen oppi-

misympäristön rakentamiseen olennaisesti liittyvään  kohtaan. Tarkastelen nyt 

alkuinfon yhteydessä sitä, miten ajatus kokemuksellisen oppimisen yhdistämi-

sestä optimaaliseen oppimisympäristöön näkyy jo 4H-projektin käynnistävässä 

alkuinfossa.  

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi valmennuksen sisältöjä, aikatau-

luja sekä sukellettiin hieman ideoinnin maailmaan. Valmennusryhmä koottiin 

lopulliseen muotoon alkuinfon jälkeen. Nuorille perustettiin oma suljettu face-

book -ryhmä, johon myös minut kutsuttiin. Pääsin siis tarkkailemaan nuorten 

keskustelua myös verkossa. Puolen vuoden aikana käyty keskustelu verkko-
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ympäristössä ei sisälly aineistooni, mutta lisäsi ymmärrystäni siitä, mitä osallis-

tujien mielessä liikkui valmennuksen aikana. 

Alkuinfo järjestettiin Jyväskylän keskustassa, viihtyisissä valmennuksen 

järjestäjän hallinnoimissa koulutustiloissa. Kun kaikki olivat saapuneet paikalle 

valmentaja kertoi nuorille, että kyseessä on valmennusohjelma tapahtumatuo-

tannosta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille nuorille ja se tulee antamaan 

perusvalmiudet erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Itsensä 

kehittämistä haluavilla nuorilla valmentaja viittaa mielestäni jo tuleviin haastei-

siin, ja aloittaa motivoinnin vetoamalla paikalle saapuneisiin nuoriin taka-

ajatuksella, että olette vaivautuneet tänne, koska teissä piilee potentiaalia. Te 

olette täällä, koska haluatte kehittää itseänne. Motivoinnin siemen on näin kyl-

vetty ja valmentajan ajatus on rakentaa tietä kohti tavoitetta vetoamalla nuorten 

ilmiselvään potentiaaliin, jota selvästikin on, koska nuoret ovat vaivautuneet 

tulemaan paikalle. Valmentajan korostama itsensä kehittämisen korostus pitää 

sisällään viestin siitä, ette nuoret eivät ole paikallaan junnaavia tyyppejä, vaan 

valmiita kehittymään.  

Valmennus on suunnattu 4H-yhdistyksessä aktiivisesti toimiville 15 - 25-

vuotiaille nuorille, mutta ei valmentajan mukaan ei haitannut ollenkaan, että 

mukana on myös vanhempia nuoria.  Valmentaja korosti, että tapahtumatuotta-

javalmennus keskittyy ryhmän itsensä ideoimaan 4H-toimijoiden vuosikoh-

taamisen toteutukseen, sekä erilaisten pienempien toimeksiantojen tekemiseen. 

Ryhmän itsensä toteuttamalla projektilla valmentaja korostaa mielestäni 

tapahtuman tavoitteen rakentumista kokemuksesta oppimisen kautta ilman 

valmista lopputulosta, jollainen ei koulutuksen tavoite voi Deweyn mukaan 

ollakaan. Koska yksilöllinen kokemus määrää oppimisen suuntaa ja sen seu-

raavia askelia, ei lopullista oppimistavoitetta voida tietää. Sellaisen asettaminen 

veisi pohjan kokemuksesta oppimiselle, sillä oppimista ohjaavat oppilaan tai-

pumukset ja vahvuudet, eivät ulkoapäin asetetut muodolliset tavoitteet. Mikäli 

tavoite on asetettu jo etukäteen, tiedetään jo keinotkin, joilla tuohon tavoittee-

seen päästään ja oppimiseen riittäisi näin  passiivisen tiedon vastaanottaminen.  
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Valmentaja  painotti alkuinfoon osallistujille, että nyt on kyseessä  ainut-

laatuinen tilaisuus. Ainutlaatuisuus vahvistaa jo aloitettua valiojoukon merki-

tyksen korostusta. Itse tekemisen lisäksi kyseessä on tilanne, jollaisessa kukaan 

ei ole aiemmin ollut. Tulkitsen viestin niin, että valmentaja haluaa ruokkia aja-

tusta tietystä oppimiseen liittyvästä radikaalisuudesta, asennoitukaa tähän heit-

tämällä ajatukset perinteisestä, luutuneesta oppimislätinästä roskakoriin. ”Löy-

täkää ja käyttäkää  omaa potentiaalinne” – ajatus on sama kuin Kuolleiden runoi-

lijoiden seura -elokuvan  opettajalla. Oppiminen aloitetaan repimällä oppikirjat.  

Pääsette ilman kokemusta tekemään valtakunnallista tapahtumaa! Teillä 
on mahdollisuus työllistyä, esimerkiksi kesätyöt Himoksella. Saatte uusia 
kykyjä tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumaprosessin aikana jokaiselta 
otetaan käyttöön omat vahvuudet. 

Konkreettisuus tulee mukaan häivähdyksenä ajatuksena hyödystä, muun mu-

assa työllistymisen mahdollisuutena. Valmentaja korosti, että osallistujissa on 

paljon erilaista potentiaalia.  

Valmennukseen osallistuminen vaatii rohkeutta, sitkeyttä ja halua heittäy-
tyä mukaan. Kysymys on siitä, onko teillä halua tehdä jotakin suurta ja 
samansuuntaista. 

Rohkeutta ja improvisaatiokykyjäkin valmentaja painottaa, eteen tulevaa ei voi 

ennakolta tietää, koska oppiminen etenee askel askeleelta kokemuksesta oppi-

en. Päämäärä on tarkoituksellisen epämääräinen ”tehdä  jotain suurta ja saman-

suuntaista”. Valmentajan tavoitteena oli saada nuoret alkuinfon aikana ymmär-

tämään mistä on kyse ja haluavatko he sitoutua pitkäkestoiseen prosessiin.  

Alkuinfon päätteeksi ruokailimme yhdessä vapaamuotoisesti toisiimme 

tutustuen. Alkuinfon aikana en vielä kertonut omasta roolistani tutkijana, olin 

nuorten mielestä enemmänkin paikalla 4H-järjestön edustajana. Yksi alkuinfos-

sa mukana ollut poika ei saapunut ensimmäiseen kohtaamiseen, sillä hän pohti 

jo yhteisen ruokailun aikana, ettei hänellä ole mahdollisuutta sitoutua alkuin-

fossa saamansa tiedon perusteella näin pitkäaikaiseen prosessiin. Yhteisöpeda-

gogin opinnot joissa hän opiskeli, veivät häneltä kertomansa mukaan niin pal-

jon aikaa. Yhteensä alkuinfoon osallistui 17 nuorta, joista prosessiin mukaan 

lähti 16 nuorta. 
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Oppimisympäristön luonnissa ja koulutettavien motivoinnissa on tärkeää 

hoitaa taitavasti myös tilanteet, joissa sitouttaminen ei onnistu. Hankkeesta esit-

telyn jälkeen poisjättäytyvää poikaa kiitettiin siitä, että hän oli kiinnostunut 

valmennuksesta. Pojalle ja muille valmennukseen tuleville korostettiin, että on 

hienoa pystyä perääntymään suunnitelmista, kun huomaa ettei aika riitä kaik-

keen. Pojalle tarjottiin kunniakas perääntymistie ja samalla korostettiin muille 

sitä, että alkava valmennus ja tapahtuman tuottaminen on iso ja merkitykselli-

nen prosessi, eikä siihen tule sitoutua kevyin perustein. 

5.2 Näytös 1. Ryhmää rakentamassa 

Ensimmäisellä varsinaisella valmennuskerralla oli tavoitteena ryhmäytyminen 

ja tiimiytymisen merkityksen pohtiminen, osallistujien erikoistaitoja kartoitet-

tiin ja tapahtumatuottamiseen liittyviä tehtäviä purettiin auki. 4H-imagoa poh-

dittiin laajasti ja sen kautta syntyi ajatuksia siitä, millainen imago tapahtumalle 

halutaan.  

Majoittumisen jälkeen osallistujat kokoontuivat kievarin tilavaan maalais-

tupaan ja istuivat tuoleille rinkiin. Itse jäin ringin ulkopuolelle tarkkailemaan 

koulutusta. Valmentajalla huolehti ryhmän ohjaamisesta. Osallistujien esittäy-

tymisen yhteydessä valmentaja esitti kysymyksen, kuka olet ja miten ja miksi 

olet täällä? Esittäytymiskierroksen aikana huomattiin, että ryhmässä on paljon 

erilaista osaamista eri puolilta Keski-Suomea. Osallistujat ja heidän vastauksen-

sa on esitelty edellä luvussa 5. 

Valmentaja kertoi omasta taustastaan hiphop -tapahtuma Pipefestin luomi-

sessa ja Jämsäläisestä HimosLoma Oy:stä, jossa festivaalit on vuosittain järjes-

tetty. Esiteltyään itsensä hän  totesi alkuinfon tavoin, ”että kun täällä on koolla 

tällainen huippuporukka, niin voisikohan joku tulla kesäksi töihin Himokselle”. 

Tarjous vaikutti osallistujiin positiivisesti aiheuttaen iloisia katseita ja nyökytte-

lyä. Vaikutti siltä, että nuorissa heräsi tunne siitä, että heidän kykyjään arvoste-

taan. Valmentaja jatkoi, että hän voi ehkä jatkossakin tarjota työtilaisuuksia 

nuorille. Valmentaja korosti myös tapahtumavalmennuksen tilaajan, 4H-liiton 
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mahdollisuuksia palkata osallistujia riveihinsä. ”Näyttäkää  nyt mihin pystyt-

te”, valmentaja korosti puheessaan.  

Oheinen aloitus liittyi mielestäni Deweyn ajatuksiin hyvän oppimisympä-

ristön rakentamisesta. Erityisesti nuorten elämään liittyvä hiphopin mainitse-

minen vaikutti osallistujiin innostavasti ja oli osa nuorten arkielämää, jonka he 

pystyivät tunnistamaan. Deweyläisittäin tulkittuna oppimiskokemuksen alkua 

ei ryhdytä täyttämään arkikokemukselle vierailla elementeillä. Koska tapahtu-

matuottajuuteen liittyvät teoreettiset elementit ovat nuorille vieraita, ne estäisi-

vät liian aikaisin esiin otettuina oppimisen edistymistä. Deweylle nämä elemen-

tit tarkoittivat kokemusjatkumon pirstomista. Deweyn (1916, 201) mukaan jopa 

vanhemmille opiskelijoille sosiaalitieteet olisivat vähemmän abstrakteja ym-

märtää jos niitä käsiteltäisiin vähemmän tieteenä ja enemmän asioina jotka 

esiintyvät nuorten elämässä. 

Illan aiheena oli toimiva tiimi. Ennen keskustelua toimivan tiimin merki-

tyksestä tehtiin kansainvälinen vaahtokarkkitesti. Osallistujat jakaantuivat 

pienryhmiin ihmisten kanssa joita eivät ennestään tunteneet. Tehtävänä oli ra-

kentaa mahdollisimman korkea torni. Välineinä oli teippiä, vaahtokarkkeja ja 

spagettia. Valmentajan arvostava tyyli tarjota mahdollisia työtehtäviä oli mie-

lestäni selvästi vaikuttanut ryhmän itsetuntoon, joka ryhtyikin innostuneesti 

torneja tekemään. Korkein torni mitattiin ja luonnollisesti palkittiin. Vaahto-

karkkitesti toimi tiimissä toimimiseen liittyvien ominaisuuksien piilonäyttämö-

nä, eräänlaisena oppimislaboratoriona. Jokainen nuori oli uuden asian edessä ja 

innosti ja rohkaisi itseään ja toisia yhteistyöhön. Tehtävällä ei varsinaisesti ollut 

ulkoa ohjattua oppimistavoitetta. Valmentajan tavoite lienee ollut ainakin se, 

että hän näkee tulevat tiimiläiset ensimmäistä kertaa ns. tositoimissa. Deweyn 

(1938/1998, 45) ajatuksia mukaillen valmentaja toteuttaa ajatusta siitä, että ei 

ole olemassa sellaista työtapaa ja opetusmetodeja jotka jotenkin yleismaailmal-

lisesti sopisivat kaikille opetettaville. Opettajan tehtävä on suhteuttaa opetusta-

vat aina kyseisessä tilanteessa olevalle ryhmälle. Dewey (1938/1998, 44) ajatte-

lee, että perinteiset kasvattajat eivät huomioi riittävästi oppilaiden yksilöllisiä 

tarpeita ja kykyjä. Vaahtokarkkitestin aikana kaikki nuoret olivat innokkaasti 
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mukana rakentamassa tiiminä tornia, valmentajan oli kuitenkin helppo havaita, 

ketkä nuorista ottivat enemmän roolia tehtävän edistämisen suhteen, ja puoles-

taan, ketkä valitsivat enemmän seuraajan roolin. Huomionarvoista oli kuitenkin 

se, että kaikki osallistujat olivat innokkaasti tehtävässä mukana, koska se ei vaa-

tinut mitään tietämistä tiimitoiminnan periaatteista. 

Valmentaja aloitti yleiskeskustelun toimivasta tiimistä tiivistämällä, että 

tiimi on joukko, joka jakaa saman vision. Vaahtokarkkitestin kautta syntyneet 

pienryhmät jatkoivat pohdintaa hyvästä tiimistä ja kiteyttivät yhteisessä purus-

sa pohdinnan seuraavasti.  

Hyvässä tiimissä porukka on sitoutunut tapahtuman tuottamiseen, tiimi 
on aktiivinen ryhmä, tiimi on vuorovaikutuksellinen, tiimin jäsenillä on 
erilaisia tehtäviä, tiimillä on yhteinen päämäärä, tiimi on sitoutunut, yksi-
löt luovat tiimin, tiimissä kunnioitus on tärkeää, kaikkien vahvuudet pitää 
saada esiin. 

Vaahtokarkkitestissä kaikki olivat samalla viivalla osaamisen suhteen. Osallis-

tujien erilainen kokemuspohja ja ikäerot tulivat esiin, kun vanhempi ja ko-

keneempi ryhmän jäsen kysyi tehtävän purkutilanteessa nuoremmalta ryhmän 

jäseneltä tämän mielipidettä toimivasta tiimistä; “no että, kun mä en muista 

niitä hienoja sanoa”. Nuori jätti vastaamatta kysymykseen ja valmentaja jatkoi 

ohjelmaa luontevasti eteenpäin, eikä jokaisen odotettukaan vastaavan kierrok-

sella mitään.  

Vaahtokarkkitestin kautta vahvistettiin mielestäni ajatus tiimistä ja sen 

merkityksestä. Nuorille syntyi näin oma kokemus siitä, mitä tiiminä toimimi-

nen on ja miten he itse tiimissä toimivat. Valmentaja jatkoi sanomalla, että ak-

tiivisessa ryhmässä kaikilla on omat vastuualueensa ja jokaisen on oltava val-

mis rikkomaan kaavoja. Hyvässä tiimissä jokainen saa mahdollisuuden käyttää 

omia vahvuuksiaan.  

Keskustelun jälkeen nuorten tehtävänä oli samoissa ryhmissä keskustellen 

ideoida unelmien tapahtumaa. Ryhmien keskusteluissa esiin nousivat teemat; 

keskeinen sijainti, hyvä tunnelma, musiikkia, sujuva toiminta, ei paniikkia, es-

teettömyys, paljon vessoja, paljon henkilökuntaa, ei paljon asiakokonaisuuksia 

ja pakeneminen todellisuudesta. Deweyn (1938/1998, 42) mukaan mikä tahansa 
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ympäristö toimii oppimisen paikkana. Mielikuvituksensa avulla ihminen pys-

tyy käyttämään kaikkia ominaisuuksiaan mielikuvaoppimisessa. Unelmatapah-

tuman miettiminen antoi nuorille mahdollisuuden tehdä ja luoda mitä tahansa. 

Huomioni herätti erityisesti kuitenkin hyvin konkreettinen asia – vessat, jotka 

mainittiin unelmien tapahtuman asialistalla. Konkreettinen arkikokemus oli 

näin mielikuvallisessa harjoitteessakin mukana. Oletettavaa on myös se, että 

monilla näistä nuorista festivaalialueiden vessat tai niiden puuttuminen liittyy 

hyvinkin konkreettisesti heidän arkikokemukseensa.  

Monien ryhmätöiden jälkeen valmentaja esitti nuorille kysymyksen. Mikä 

jäi mieleen ja mikä toive huomiselle? Osallistujien mietteet ensimmäisestä illas-

ta olivat: 

Hyvä kun oli ryhmätehtäviä, aamupala 8-9, mukavia ihmisiä, nimilappu-
jen tekeminen, täällä ei huomaa ikäsyrjintää, tätä lisää – osallistuvaa teke-
mistä, höpöttelyä, jutustelua ja ajattelua lisää. Luovaa, uutta tekemistä. 
Luovuus uudelle tasolle. Halu tutustua kunnolla. Facebook-ryhmän pe-
rustaminen olisi hyvä. 

Valmentaja kiitti osallistujia sanoen,  ”kaikki tämä vaatii rohkeutta ja sitkeyttä, 

olen teihin tyytyväinen. Meillä on tiukka ohjelma takana, huomenna samanlai-

nen asenne.” Illan loppuun valmentaja avasi keskustelun, jossa jokainen nuori 

esittelee oman erikoistaitonsa. Hyvän fiiliksen vuoksi syntyi vilkas keskustelu, 

jonka aikana jokainen kertoi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Valmen-

taja totesi keskustelun jälkeen, että ryhmässä on osaajia ja onnistujia. Nuorten 

keskuudesta nousi esiin monenlaista osaamista; mainosten suunnittelu, copy-

writer, valokuvaus, vaatetusompelu, urheiluhieronta, personal trainer, teatteri-

kokemus, osallistumista nuorten lauluryhmään ja kitaransoitto. 

Seuraavan aamun valmentaja aloitti YouTube -videolla, jossa tiimitoimin-

taan virittäydyttiin pingviinien tiimitoimintaa seuraamalla. Illan toiveiden mu-

kaisesti nuoret laittoivat rintaa nimilaput, joissa oli oma nimi ja itseä kuvaava 

adjektiivi. Jatkettiin tiimin määrittelyä valmentajan PowerPoint -esityksen kaut-

ta. Valmentaja kävi läpi tehokkaan ja tehottoman tiimin määrittelyä. Luennon 

jälkeen ilmapiiri oli alun tavoin hieman jännittynyt. Vaikutti, että valmentajan 

oli vaikeaa mitoittaa teoriaosuuden vaikeustasoa eri-ikäisten kuulijoiden mu-
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kaan sopivaksi. Jännittyneisyyteen saattoi vaikuttaa sekin, että luento tiimeistä 

oli nuorille ennestään tuntematon asia. Vaikka tiimiä oli käsitteenä koettu vaah-

tokarkkitestin kautta, olivat nuoret tiimiä koskevan teorialuennon aikana uu-

den edessä. 

Luennon jälkeen osallistujat keskustelivat siitä, mikä on nyt perustettavan 

tiimin nimi ja tavoite? Nuoret mietittivät erilaisia rooleja tiimissä ja sitä, millai-

sia tekijöitä tapahtumassa vaaditaan? Ryhmäkeskustelussa esille nousivat, in-

novaattori, tapahtuman äiti, tekninen vastaaja, ruokahuoltaja, ohjelmavastaava, 

koordinaattori, joku pitää langat käsissä, joku jolla on mielikuvitusta –ideoija, 

asiantuntija, tieto-pankki, google, markkinoija, graafinen suunnittelija, kontrol-

loija, markkinoija, taloustietäjä. Valmentaja kehui nuorten ajatuksia ja sanoi, 

että samat vastuualueet ovat sitten tapahtumassa. Osallistujien joukosta tullaan 

valitsemaan valmentajan mukaan luultavasti projektipäällikkö, markkinointi-

päällikkö, tiedottaja, somepäällikkö, käytännön järjestelyistä vastaava, talkoo-

vastaava, turvallisuuspäällikkö, ohjelmavastaava, taiteellinen johtaja, yritys- ja 

yhteistyökumppanivastaava. 

Osallistujia suositeltiin tekemään kotonaan Belbinin tiimiroolitesti. Belbin 

(2004) jakaa testillään tiimissä yhdeksän erilaista tiimiroolia ja tiimiroolitestin 

avulla pystyy hahmottamaan omaa sopivuuttaan erilaisiin tehtäviin. Belbinin 

ajatukset tiimin rooleista ovat kiteytyneet kahdeksan rooliin: takoja, kokooja, 

keksijä, tiedustelija, arvioija, asiantuntija, diplomaatti, tekijä ja viimeistelijä. 

Belbinin tiimiroolitestin tekeminen  tuli esiin kyselylomakkeen vastauksissa, 

kysymyksessä, Millainen ryhmän jäsen olet?  

T11 ”Olen toteuttaja ja haastaja. Haastan tiimiä kohti uusia kokeiluja ja ha-
luan tarjota tiimille kaiken mahdollisen opin. Olen myös kova tekemään 
käytännön asioita. Se nousi esille myös Belbinin tiimiroolitestissä. Olen 
huomannut myös haluavani klousata asiat.”  

Vaahtokarkkitestin jatkumona jatkettiin omien kyvykkyyksien ja vahvuuksien 

mielikuvallista vahvistamista. Nuoret vaikuttivat innostuneilta ja halusivat teh-

dä testin saadakseen vahvistusta omille käsityksilleen, vaikka valmentaja sanoi, 

ettei testin tuloksia pureta yhdessä. Testauksen idean voi mielestäni nähdä De-
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weyn ajatuksiin pohjautuen omien taipumusten ja vahvuusalueiden vahvista-

misena. Nuoret saavat näin virallisen vahvistuksen käsityksilleen omista ky-

vyistään. Seuraavaksi valmentaja lähetti osallistujat pikadeittausmatkalle, jossa 

kerrotaan mahdollisimman lyhyessä ajassa (3 min) mahdollisimman paljon it-

sestä toiselle henkilölle. Tehtävän tavoitteena oli löytää osallistujien omia vah-

vuuksia. Tehtävä vaikutti haasteelliselta sen vuoksi, että nuoremmat osallistujat 

tuntuivat ajattelevan, ettei heillä ole juurikaan vahvuuksia tai kerrottavaa itses-

tään. Deweyn ajatteluun peilaten pikadeittaus jo sanana voi viitata kokemuk-

seen, jota nuorimmilla osallistujilla ei ole. Ryhmäpalautteessa ensimmäisen illan 

osalta nuoremmat osallistujat sanoivat ”Huonoa oli Speed date ekana iltana.” 

Vaikka valmennus jatkui leikkimielisenä, pikadeittaus -tehtävä oli vaahtokark-

kitestiin verrattuna selvästi haastavampi. Vaahtokarkkitestissä oli nuorilla 

ryhmän tuki, mutta paritehtävässä nuoret olivat omillaan kertomassa omista 

vahvuuksistaan. Deweyn (1938/1998, 30) mukaan ihmisen valinnoilla on suuri 

vaikutus siihen, mihin hän pyrkii. Jos ihminen päättää ryhtyä vaikka pörssime-

klariksi, hän määrittelee jossain tapauksessa ympäristön jossa hän toimii. Pää-

määrällä jonka ihminen itselleen laittaa, on suuri merkitys hänen kokemuk-

seensa ympäristössä jossa hän toimii. Tapahtumatuottamiseen liitettynä nuoren 

julkituomilla vahvuuksilla on suuri merkitys siihen, millaisiin tehtäviin hän 

ryhmässä päätyy.  

Seuraavaksi osallistujat lähtivät miettimään nuorten 4H-tapahtuman suu-

rempaa merkitystä ja sitä, mitä asioita halutaan edistää? Mitä muutosta halu-

taan saada aikaan? Aiheeseen virittäydyttiin katsomalla YouTube -video Hand 

Made Solar Plastic Bottle Light Bulb, jossa intialaisessa slummissa innovatiivisesti 

ajatellen keksittiin pimeisiin asuntoihin valaisimia. Videon katsomisen jälkeen 

käynnistettiin ryhmäkeskustelu. Keskeiseksi kysymykseksi valmentaja nosti 

kysymyksen, mitä hyötyä nyt suunnitteilla olevasta tapahtumasta olisi tapah-

tuman osallistujille? Aiheesta esiin nousseita asioita olivat:  

Itselle kokemusta ja rohkeutta, nuorille innostusta. Kestävän kehityksen 
edistäminen on tärkeää. Nuoret aktivoituivat, nekin, jotka ovat passiivisia. 
Nuoret voivat toteuttaa omia visioitaan. Osaamista ja kokemusta metropo-
lista syrjäseuduille. Nuorten imagon muutos, nuorille ei ole tarpeeksi te-
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kemistä. Yhteistyö eri ihmisten kanssa, myös kunnat ja yritykset. Pyritään 
ehkäisemään syrjäytymistä. Perinne, onnistuttaisiin luomaan jatkuva ta-
pahtuma. Vanhat valmentaisivat uudet. Tästä porukasta seuraavan val-
mennuksen tutorit. Päihderekka. Tapahtuma joka yhdistää nuoria. Jotain 
niin randomia, että se on pakko nähdä. Tehdään 4H tapahtumista poik-
keavalla tavalla, jokainen haluaisi osallistua. Mediaseksikäs.  

Valmentajan ajatus käyttää videota, joka liittyi intialaisen slummin arjen paran-

tamiseen oli hyvä, sillä se mielestäni selvästi ohjasi nuoria ajattelemaan tapah-

tumasta osallistujille tulevaa hyötyä oman arkikokemuksen kautta ja osoittaa, 

että sinänsä pienelläkin teoilla voidaan saada aikaan käsittämättömän suuri 

muutos. Keskustelu ja videon katsominen viritti osallistujat ajattelemaan oppi-

mista osana arkielämää. Deweyn mukaan oppiminen on osa elämää ja osa arki-

kokemusta. Oppiminen perustuu aina yksilön aikaisempaan ymmärrykseen 

käsillä olevasta asiasta. Osallistujien pohjatieto ja mielikuvat 4H:sta ja omat ko-

kemukset nuorten kiinnostuksen kohteista mahdollistivat ideoinnin tavoittees-

ta, joka nousisi kaikkien yhteisestä ajattelusta. Dewey (1916, 8) korostaa oppi-

misen keskiöön luonnollista tavoitetta, jonka eteen kaikki yhteisön jäsenet voi-

sivat ponnistella. 

Valmentaja pyysi osallistujat menemään ulos haukkaamaan happea ja tu-

lemaan takaisin 15 minuutin kuluttua takaisin tiimin nimen kanssa. Hän pyysi 

nuoria soittamaan samalla kaverille ja kysymään, mikä on hänen mielikuvansa 

4H:sta. Nuorten saapuessa sisään oli yhteinen päätös tehty, tiimin nimi oli YEP 

Young Event Producers. Nuoret kuvasivat tiimiään myöhemmin tapahtuman 

nettisivuilla: 

Tapahtuma sai alkunsa 4H-tapahtumatuottajavalmennuksessa. Porukasta 
syntyi uusi tuottajatiimi YEP - Young Event Producers (nuoret tapahtuma-
tuottajat). Porukka koostuu eri ikäisistä, näköisistä ja taustaisista nuorista, 
jotka halusivat päästä kokeilemaan jotain uutta. Tämän ajatuksen pohjalta 
haluamme tarjota myös muille mahdollisuuden ravistella omia rajojaan. 

Valmentaja käynnisti keskustelun nuorten omista kokemuksista 4H:sta sekä 

puhelinkeskustelujen tuloksista. Puhelinkierroksen mukaan nuorten kaverei-

den kokemukset 4H:sta olivat muun muassa: 
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Hajanaisuus, kotikutoisuus, kiertävät kerhot, epämääräisyys, ei välttämät-
tä ohjaajaa, kerhot yhtä kaaosta, piparitalon rakennus, kerhot, tapahtumis-
sa esiintyminen, huvipuistotapahtumat, yritykset, Bisnes 2012, tylsä. 

Valmentaja kannusti nuoria erittelemään myös omia kokemuksiaan ja tuntojaan 

4H:sta sanoen, että erilaiset kokemukset ovat hyvä lähtökohta uuden tapahtu-

man luomiselle. Mikä on siis 4H:n mielikuva ulospäin ja mitä kehitettävää siinä 

on? Nuorten keskustelussa esiin nousseita mielikuvia olivat:  

Lasten ja nuorten toimintaa, kerhot ja retket. Monissa kunnissa ainut nuo-
risojärjestö. Monta kaveria 4H:ssa. Kerho jossa toimintaa. Lapsien työllis-
täjä. Jotain biologiaa. Iltapäiväkerhot, keksien myyminen ja kirkko. Tun-
tematon. 4H:ssa on vain niitä ahkeria nuoria, jotka ovat parempia kuin 
muut. 4H on vanhanaikainen ja siitä on vähän tietoa. Kokkikerhot, kerhot, 
nuokkarit. Hyvä juttu, positiivinen kuva. Lapsille askartelua, tapahtumia 
ja kerhoja ala-asteikäisille. 4H:n tapahtumat ovat tylsiä. Sokerijuurikkaan 
kitkeminen. Jaetaan ylisukupolvista tietoa. Työntekijät kerhoneuvojia 
edelleen. 4H:ssa on lokeroiva kasvatusajattelu. 

Kehitettäväksi asioiksi keskustelussa nousivat seuraavat seikat:  

4H:lla paljon annettavaa nuorille, mutta se ei tavoita nuoria. 4H tavoittaa 
vain aktiiviset ihmiset. Tarvitaan uusasiakashankintaa. Tietoa kaikille, 
kerrotaan siitä mitä kaikkea yhdistys tekee. On oltava enemmän toimintaa 
nuorille aikuisille. 

Valmentaja totesi, että porukka tekee pioneerityötä ja ryhmä alkoi  pohtia ta-

pahtumaa niin, että suunnittelussa huomioidaan edellä mainitut mielikuvat 4H-

järjestöstä. Valmentajan mukaan nyt suunniteltavalla tapahtumalla voidaan 

vaikuttaa imagoon. Valmentaja avasi keskustelun kysyen nuorilta; millaisia 

keinoja meillä voisi olla mielikuvien muuttamiseksi myönteisemmiksi? 

Ilmoitustaulut koululla, toimintaa vanhemmille tyypeille. 4H:n tehtävä oi-
keasti nuorisotyötä. Klubitoimintaa tulisi kehittää toimivammaksi. Julis-
teissa ei ole nuorten mielestä mitään tehoa, ja työkaluja markkinointiin 
kaivataan lisää. Toimintaa, ei kaivata lisää luentoja! Yritysideamylly on 
hyvä työkalu. Tapahtumat ovat tylsiä, niitä on kehitettävä. Imago uudis-
tuu tekemällä enemmän toimintaa nuorilta nuorille.  
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Palautetta ensimmäisestä kohtaamisesta kerättiin vapaamuotoisesti keskustel-

len. Apukysymyksiä olivat: mikä meni hyvin? Mikä meni huonosti? Mitä opin? 

Mitä aion viedä käytäntöön? Nuorten vastauksista heijastui positiivinen puhti: 

4H:n imagon pohdinta oli hyvää. Tapaamisessa sai heti uusia tuttuja. Ollut 
hieman 4H-ähky, mutta täältä tuli uutta kipinää. Ryhmätyöt menivät hy-
vin ja yhteistyö toimi. Selkeä lista siitä, mitä rooleja tapahtumassa on olta-
va. Kaikki tiimityö oli uutta. Opittiin tiimeistä ja rooleista. Kohtaamisessa 
sai uutta inspiraatioita ja rohkeutta. Täällä oppi tuntemaan ihmisiä ja oli 
hauskaa. Harmi, ettei ehtinyt juttelemaan kaikille. Harmittaa etten päässyt 
eilen. Ei mennyt mitenkään heikosti. Huonoa oli Speed date ekana iltana.  

Ryhmäytymisen ja tiimityön teoriaan perehtymisen jälkeen nuoret vastasivat 

ensimmäiseen kyselylomakkeeseen. Tutkimuksen tekijänä avasin kysymykset 

kohta kohdalta. Vastaamisen aikana oli mahdollisuus kysyä, jos ei ymmärtänyt 

jotain kyselylomakkeen kysymystä. Lomakekyselyyn vastaamiseen nuoret 

käyttivät noin 45 minuuttia. 

Ensimmäisen kohtaamisen analyysi keskittyi optimaalisen oppimisympä-

ristön rakentamiseen Deweyn näkemysten pohjalta. Toisesta kohtaamisesta al-

kaen analyysi keskittyy enemmän tarkkailemaan sitä, miten nuoret muokkaa-

vat itse oppimisympäristöään.  

5.3 Näytös 2. Ryhmän yhteinen projekti 

Tähän asti valmennuksessa on keskitytty vain mielikuvaharjoitteluun ja annettu 

mielikuvitukselle valta viedä tapahtuman suunnittelua eteenpäin. Valmennus 

keskittyy yhä kehyksen rakentamiseen, sillä nuorten omatoimisen tekemisen 

aika on vasta myöhemmin. 

Tällä valmennuskerralla perehdyttiin projektityöskentelyyn, yhteisen pro-

jektin valintaan ja projektisuunnitelman laatimiseen. Tavoitteena oli päättää 

tapahtumalle teema, aika ja paikka. Osallistujat päättivät järjestää tapahtuman 

toukokuussa 2013. Tarkempaa paikkaa he eivät vielä saaneet päätettyä.  

En itse päässyt toiseen kohtaamiseen paikalle, joten oma osallistuva ha-

vainnointi puuttuu toisesta kohtaamisesta. Paikalla oli kuitenkin työtoverini 
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Suomen 4H-liitosta, ja olimme sopineet, että saan hänen muistiinpanonsa koh-

taamisesta. Hän oli kokenut tarkkailijan roolin melko kiusalliseksi ja koettanut 

vetäytyä ja olla mahdollisimman vähän näkyvissä.  

Valmennus oli käynnistynyt ajankohtaisten kuulumisten vaihtamisella. 

Työtoverini havaintojen mukaan oli vaikuttanut siltä, että samat nuoret olivat 

monessa asiassa aktiivisia. Monet nuoret vaikuttivat koulu- ja työviikon jälkeen 

väsyneiltä. Itse ajattelen, että aktiivisuus usein kasaantuu samoille nuorille. 

Nuoret, jotka ovat osoittaneet aktiivisuutta jo monessa asiassa ennen tapahtu-

matuottajavalmennukseen osallistumista, voivat oman arkikokemuksensa kaut-

ta huomata, kuinka pitkä matka on vielä kuljettavana ennen kuin tapahtuma on 

valmis. 

T13 ja T14 Me vastataan yhdessä, kun me tehdään melkein kaikki jutut 
yhdessä. Kuulutaan Yrittäjyystalo Innolan hallitukseen ja saatiin oike-
usministeriön demokratiapalkinto tänä vuonna.  
 
T9 Olin järjestämässä rock@(paikkakunta) -tapahtumaa. Ja siitä tehtiin 
(paikkakunta) paikallislehteen juttu. Tämän jälkeen (paikkakunta) 4H-
ihmiset ottivat yhteyttä ja kysyivät haluanko lähteä mukaan tähän. 

Valmentaja luennoi projektinhallinnasta. Keskustelu avattiin kysymyksillä, mi-

tä ymmärrät sanalla projekti? Mitkä on onnistuneen projektin keskeisimmät 

tekijät? Osallistujia pyydettiin listaamaan kolme asiaa, joiden avulla asiasta 

keskusteltiin ryhmässä. Keskustelun jälkeen valmentaja kiteytti, että projektin 

toteuttamiseen tarvitaan ryhmä ihmisiä ja paljon erilaista osaamista. Projektin 

keskiössä on aina asiakas, tässä tapauksessa 4H-liitto ja loppukäyttäjä. Projektin 

tekemiseen liittyy aina raha, on mietittävä yhteistyökumppaneita ja lipunmyyn-

tiä. Projektia pitää johtaa, on valittava projektipäällikkö, sillä hyvä johtaminen 

on osa onnistunutta projektia. Projektilla on toimeksianto tai se on itse ideoitu. 

Valmentaja korosti, että tämän tapahtuman järjestämisen kannalta on optimi-

olosuhteet, sillä se on molempia, sekä 4H-liiton tilaama että vapaasti ideoitavis-

sa. 

Valmentaja kertoi, että projektit syntyvät ideatalkoot -menetelmällä ja 

toimeksiantona. Tässä tapauksessa kyseessä on siis molemmat, sillä 4H-liitto on 

antanut nuorille vapaat kädet suunnitella mieleistään tapahtumaa. Valmentaja 
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heijasti seinälle ideatalkoiden pelisäännöt: ”Kaikki ideat on yhtä hyviä, kaikki 

ideat on meidän jokaisen omaisuutta, ideoita ei saa jarruttaa sillä, mikä on 

mahdollista ja mikä ei. Mopo keulimaan.” 

Valmennuksen tässä vaiheessa alkaa mielestäni siirtymä kohti käytäntöä. 

Mukaan tuodaan muun muassa ajatus asiakkaasta – sekä 4H:sta että etenkin 

loppuasiakkaasta. Lisäksi ajatus varsinaisesta loppuasiakkaasta antaa ensim-

mäistä kertaa suuntaviivoja siihen, että oppimisella on tässäkin ympäristössä 

konkreettinen maali toteuttaa jotain, ei omaksi iloksi, vaan siten, että joillekin 

ehkä hieman mystinen loppuasiakaskin olisi tyytyväinen. Ristiriitaa kuulija-

kunnassa saattaa aiheuttaa se, että samalla kun tapahtuma on vapaasti ideoita-

vissa ja sen suunta on vapaasti nuorten päätettävissä, on tapahtumaa sittenkin 

odottamassa loppuasiakas.   

Haasteena on valmentajan mukaan se, että ideoita ei synny ja porukka 

tuskastuu. Tavoitteena on synnyttää mahdollisimman paljon erilaisia ideoita 

sekä päästä luovaan tilaan, jossa syntyneet ideat ruokkivat toinen toisiaan. Mie-

likuvitus pitää ottaa taas käyttöön, mutta jo  valjastettuna konkreettisemmin 

päämäärään kuin ensimmäisessä kohtaamisessa, jossa pohdittiin vasta unelmi-

en tapahtumaa. Nyt mukana ovat jo 4H ja loppuasiakas.  

Valmentajan esiteltyä pelisäännöt osallistujat järjestivät omat ideatalkoot, 

joiden lähtökohtana olivat kysymykset; mitä harrastan, mistä innostun, millai-

sen projektin haluamme toteuttaa? Asiat kirjattiin Post it -lapuille jotka liimat-

tiin seinälle pelisääntöjen viereen ja esiteltiin koko ryhmälle. Lappujen edelleen 

jäsentämisen kautta syntyi karkea runko ja aikataulu tapahtumalle. Nuoret 

päättivät, että toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetään 24 tuntia 

kestävä tapahtuma. Kysymykseen miksi tehdään, tuli kolme ideaa; syrjäytymi-

sen ehkäisy, uudenlaista ja kivempaa imagoa 4H:lle, tuomatta sitä kuitenkaan 

liikaa esille. Kolmantena ajatuksena oli, että yläkouluikäiset halutaan mukaan.  

Yhteisen järkevän projektin valintaan liittyen valmentaja luennoi, että on 

mietittävä käytettävissä oleva aika suhteessa projektin laajuuteen. Sekä käytös-

sä olevat henkilöresurssit ja osaaminen suhteessa projektiin ja muiden tarvitta-

vien resurssien saatavuus esim. tilat, muu osaaminen, tarvikkeet sekä oppimis-
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tavoitteet ja arvot suhteessa projektiin. Valmentaja kysyi nuorilta, että onko tä-

mä projekti nuorten itsensä kokoinen haaste? Ei liian pieni, eikä liian suuri? 

Haasteena voi valmentajan mukaan olla sekin, että nuoret eivät pysty va-

litsemaan yhteistä projektia tai haluavat valita hauskan projektin. Valittu pro-

jekti ei vielä myöskään ole yhteinen projekti. Ennen sitä projekti pitää määrit-

tää. Mitä tehdään? Miksi tehdään? Ketkä tekevät? Kenelle tehdään? Milloin 

tehdään? Missä tehdään? Millä hinnalla tehdään? Kyseessä ei voi olla vain 

hauska projekti, sillä tärkeää on saada oppijat ymmärtämään, että tapahtumaa 

järjestetään jollekin muulle kuin hänelle itselleen. Yhteisen projektin tekeminen 

ei voi perustua vain yksilöiden aktiiviseen toimimiseen. Yhteinen tekeminen 

mahdollistuu yhteisen projektisuunnitelman avulla. Syy-seuraussuhdetaulukko 

on yksi hyvä työkalu projektisuunnitelman tekemiseksi. Haasteena on usein se, 

että kokonaisnäkemys projektista on puutteellinen. 

Valmentaja esitteli ensimmäisen vaiheen nimellä isot ja pienet kivet. Pro-

jektin tekemisen ensimmäinen haaste on erottaa isot toiminnalliset kokonai-

suudet pienemmistä asioista. Valmentaja painotti, että useimmiten tartutaan 

helposti  yksityiskohtiin ja aika kuluu epäolennaisten asioiden parissa. Valmen-

tajan mukaan kysymys kuuluukin, mitkä ovat projektin isot kivet?  

Osallistujat saivat ilmoittautua itseä kiinnostavaan minitiimiin kirjoitta-

malla nimensä fläpille, joka oli nelikenttään jaettu. Isot kivet olivat: ohjelma ta-

pahtumassa, yhteistyökumppanit, markkinointi ja käytännön järjestelyt. Pohja-

na oman osaamisen ja kiinnostuksen hahmottamiselle toimi harjoitus. Mitä har-

rastan, mistä innostun, millaisen projektin haluatte toteuttaa? Minitiimien osal-

ta pyydettiin miettimään, millaista osaamista voi eri tiimeissä kehittää. Tämä 

voi auttaa minitiimin valitsemista. Esimerkiksi millaista osaamista markkinoin-

titiimissä voi kehittää? Tai millaista osaamista markkinointitiimissä tarvitaan? 

Valmentajan mukaan vasta nyt voi miettiä, kuka kuuluu mihinkin mini-

tiimiin, koska nuoret tietävät mitä osaavat ja mistä he ovat innostuneita! Haas-

teena on se, että nuoret valitsevat pelipaikan ilman syvällistä ymmärrystä teh-

tävästä, minitiimit ovat liian erikokoisia ja tehtäviä ei vastuuteta yksilöille. 
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Nuoret valitsivat tiiminsä melko selkeästi omien vahvuuksiensa ja taipu-

mustensa mukaan. Esimerkiksi musiikista ja artisteista hyvin kiinnostunut tyttö 

valitsi ohjelmatiimin. 

 
T8 (Nimi) (Paikkakunta 4H-toiminnanjohtaja) houkutteli minut mu-
kaan. (Paikkakunta) ei oikeastaan tapahdu mitään ja (toiminnanjohta-
jan nimi) haave olisi saada meillekin jonkun sortin tapahtuma. Ja oike-
astaan minullakin on sama toive. Täältä saadaan varmasti hyvä pohja 
siihen. Ja muutenkin tapahtuman järjestäminen (varsinkin ison sellai-
sen) on aina kiehtonut : ) 
 

Yhteistyökumppanit tiimiin valikoituivat aktiiviset nuoret, jotka näkivät tiimis-
sä toimimisen myös mahdollistavan uusia kontakteja. 
  

T13 Me vastataan yhdessä, kun me tehdään melkein kaikki jutut yh-
dessä. Kuulutaan Yrittäjyystalo Innolan hallitukseen ja saatiin oikeus-
ministeriön demokratiapalkinto tänä vuonna. 
 Halusin oppia järjestämään tapahtumia ja yhteistyötaitojen kehittä-
mistä. Koulutuksen avulla ehkä aukenee uusia ovia ja kontakteja. 
 
T14 Me vastataan yhdessä, kun me tehdään melkein kaikki jutut yh-
dessä. Kuulutaan Yrittäjyystalo Innolan hallitukseen ja saatiin oikeus-
ministeriön demokratiapalkinto tänä vuonna. 
Halusin tietää enemmän tapahtumien järjestämisestä ja järjestää tapah-
tuman joka on onnistunut sellainen : ) Koulutuksen avulla ehkä auke-
nee myös uusia tilaisuuksia ja saa lisää kontakteja. 

Deweyn mukaan kokemuksesta oppiminen etenee, kun oppija saa hyödyntää 

oppimisessa omia taipumuksiaan ja vahvuuksiaan – eikä mikään ulkopuolinen 

taho ilmoita tehtävää, johon hänen tulisi ryhtyä.    

Valmentaja käynnisti vaiheen kaksi, joka oli mindmap -työskentely. Ta-

voitteena oli, että isojen kivien ympärille alkaa muodostumaan pieniä kiviä. 

Osallistujat hahmottivat millaisia erilaisia isompia ja pienempiä asioita liittyy 

projektin onnistuneeseen toteuttamiseen. Projektia työstettiin yhdessä kaikkien 

osaamista ja ideoita hyödyntäen. Haasteena on valmentajan mukaan se, että 

osallistujat pitäytyvät itsestäänselvyyksissä, eivätkä ole luovia.  

Ryhmissä laadittiin mindmap, jonka avulla esiteltiin koko ryhmälle, mitä 

kunkin  ryhmän asiat käytännössä pitivät sisällään. Osallistujat saivat vielä täs-

sä vaiheessa miettiä, valitsinko juuri minä oikean ryhmän? Valmentaja pyysi 
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nuoria peilaamaan omaa valintaa siihen, mistä on innostunut ja kiinnostunut. 

Kukaan osallistujista  ei vaihtanut ryhmää. 

Vaiheessa kolme alkoi syy-seuraussuhdetaulukon rakentaminen. Nuoret 

rakensivat seinälle kiinnitetylle isolle paperille projektin kokonaisuuden ja yh-

teisen aikataulun. Kokonaisuudesta pystyy ymmärtämään, miten yksittäinen 

tehtävä on osa kokonaisuutta. Valmentajan ehdotuksesta tapahtumalle avataan 

nettisivut, jotka ovat nuorten muodostaman viestintätiimin suunnittelemat, 

tuottamat ja toteuttamat.  

Ennen tapaamiskerran päättymistä valmentaja nosti esiin vielä yhden asi-

an ennen kuin ryhmä on valmis tekemään asioita käytännössä. Kuka johtaa 

projektia? Nuoret kävivät ryhmässä keskustelua siitä, millainen henkilö on hy-

vä projektipäällikkö? Millaisia tehtäviä kuuluu projektipäällikölle? Millaista 

osaamista on projektipäälliköllä? 

Nyt kun projektin päämäärä ja oikea suuntaus on kokemuksellisen oppi-

misen kautta opiskeltu, otetaan käsittelyyn eräs valmennuksen kannalta olen-

nainen asia. Valmentajalla on tarkoitus vetäytyä syrjään. Kuka ja ketkä projektia 

tästä eteenpäin vetävät. Mistä löytyvät johtajat? Valikoituvatko he niin, kuten 

Deweyn teorioiden pohjalta voisi olettaa – vahvuuksien pohjalta? Johtajuuden 

korostuminen kertoo deweyläisittäin tulkittuna siitä, että rakennetun oppi-

misympäristön ideaalinen toiminta vaatii yhteistyön tiiviyttä. Ihminenhän oppii 

sekä suoraan ympäristöstään saamastaan kokemuksesta mutta ennen muuta 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa saamastaan kokemuksesta. Yhteistyö ta-

pahtumatuottajuudessa vaatii myös suunnannäyttäjiä, koska valmentaja on itse 

vetäytynyt syrjemmälle. Hänen tarkoitukseensa kuuluu tehdä itsensä tarpeet-

tomaksi varsinaisessa projektisuunnittelussa, sillä hänen opeillaan ei mennä 

päämäärään. Nuorten oma tapahtuma järjestetään nuorten itse tekemällä. Näin 

yksilöiden oppimisprojekteja ja tiimien ja yksilöiden välistä yhteistyötä yhdis-

tämään tarvitaan johtajia, joilla päämäärä tulisi olla kirkkaana mielessään. Ta-

pahtuma ei ole ulkoa asetettu päämäärä, kuten se ei oppimisprosessin kannalta 

voikaan olla. Nuorten itse tekemä tapahtuma on kuitenkin sysitty liikkeelle 
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valmentajan voimin. Nyt hanke tarvitsee nuorten itsensä joukosta sellaisen joh-

don, joka voi viedä hankkeen maaliin.  

Projektipäälliköksi valittiin T1. Valinta suoritettiin avoimella äänestyksellä 

halukkaiden nuorten keskuudesta. Halukkaita nuoria oli muutama. Keskustelin 

projektipäällikön valinnasta seuraavalla kohtaamiskerralla valmentajan kanssa. 

Hänen mukaansa tilanne oli sikäli erikoinen, että johtaja-tyypit eivät hakeutu-

neet tehtävään vaan antoivat tilaa jokaiselle kiinnostuneelle. Erikoisesti korkea-

kouluissa opiskelevat osallistujat olivat kertoneet valmentajalle, että eivät hae 

johtajan tehtävään koska heillä on muutenkin mahdollisuus johtaa koulun eri-

laisissa projekteissa. Valintatilanne oli valmentajan mielestä erikoinen siitä 

syystä, että projektipäällikön valinnassa ei kriteereinä ollut ensisijaisesti osaa-

minen ja taidot. Valmentajan mielestä oli jotenkin tuntunut siltä, että ryhmä 

halusi antaa juuri valitulle henkilölle tilaisuuden olla johtaja. Tulkinnallisesti 

voi myös ajatella, että projektipäälliköksi valittiin kyseinen tyttö, koska hän il-

moittautui halukkaaksi, eikä kilpailua juurikaan ollut. Työtoverini mukaan va-

lintatilanne oli hieman jäsentymätön avoimen äänestyksen vuoksi ja lopputu-

loksena oli sen vuoksi ehkä yllättävä valinta. 

Korkeakouluopiskelijoiden selvitys siitä, että heillä on muutenkin tarpeek-

si paikkoja johtaa, voi johtua myös arkuudesta tarttua johtovastuuseen tällaises-

sa uudenkaltaisessa tehtävässä. Saattaa toki olla myös niin, että he ovat jo ai-

emmista kokemuksistaan opiskelujen yhteydessä oppineet huomaamaan kuin-

ka usvainen tapahtumaprojektin päämäärä on.  

T1, projektipäällikkö 

1. Minkä takia tulit mielestäsi valituksi johtotehtävään?  

Aluksi toimin ryhmässämme samalla tavalla, kuin muut, eli keksimme 
yhdessä tapahtumaamme. Koulutuksemme jatkuessa oli aika valita ryh-
mämme johtaja. Johtotehtäväänhän minut valittiin sillä tavalla, että va-
paaehtoiset saivat ilmoittautua ja minä olin yksi heistä. Minulla ei ollut ai-
kaisempaa kokemusta johtajuudesta ja se puoli oli minulle aivan uutta. 
Siksi halusinkin olla johtajatehtävässä, koska se olisi minulle sellainen 
osuus josta voisin oppia mahdottoman paljon. Eli lähdin vapaaehtoiseksi 
oppimiskokemuksen pohjalta. Mutta yllätyksekseni sain itselleni vähän 
myös kannatusta. Eli ilmoittaessani olevani halukas sain muutaman tuki-
jan ryhmästämme, jotka olivat vakuuttuneita siitä, että minusta voisi tulla 
hyvä johtaja. En tiedä miksi he halusivat minut johtaja tehtävään, mutta 
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uskon syvästi, että avoimuudella ja positiivisella asenteella pääsee pitkäl-
le, sekä sillä, että on täysi-ikäinen! 

 

2. Minkälaisia ominaisuuksia liität hyvään johtajuuteen?  

Itse kokisin, että hyvä johtaja kuuntelee ja keskustelee kasvotusten työs-
kentelevien ihmisten kanssa. Hän olisi aina läsnä, kun häntä tarvittaisiin ja 
panostaisi mahdollisimman hyvään ratkaisuun. Kaikki kokevat hyvän joh-
tajan vähän eritavoin, mutta siksi hyvän johtajan tulisikin olla joustava ja 
erilaisiin muotteihin painautuva, eli hän vastaisi mahdollisimman monen 
työntekijän tarpeisiin. Hyvä johtaja osaa myös vähän punnita hyviä ja 
huonoja ratkaisuja, perustellen niitä koko tiimin kannalta! Hyvä johtaja 
siis osaa ajatella asioita usealta kannalta ja ohjata työntekijöitään toimi-
maan sen mukaan. Hyvän johtajuuden eteen tarvitaan paljon töitä! 

5.4 Näytös 3. Tiimijohtajat astuvat esiin 

Tässä vaiheessa nuoret ovat jakautuneet tiimeihin. Tiimeillä ei ollut kuitenkaan 

vielä johtajia. Kolmannen kohtaamisen teemana oli johtaminen ja ajanhallinta. 

Nuoret tekivät itsensä johtajuuteen liittyvän testin. Testin tavoitteena oli omien 

vahvuuksien ja arvojen miettiminen, mikä itselle tärkeää ja miten ne näkyvät 

johtajuudessa. Lisäksi valittiin tiimeille  johtajat.  

Nuoret pohtivat tiimeittäin sitä, mihin asioihin halutaan tässä kohtaami-

sessa vastauksia. Kohtaamisen osatavoitteina oli täsmentää tapahtuman teema 

ja kohderyhmä sekä käynnistää tiedotus. On päätettävä myös tapahtuman nimi, 

kävijätavoite, sisältö ja vetonaula.  

Valmentaja aloitti tapaamisen kysymällä osallistujilta, että mikä on fiilis ja 

mitä haluaisit saada tällä kertaa aikaan sekä toteamalla, että tapahtumaan on 

aikaa 14 viikkoa. On siis päätettävä kohderyhmä ja kävijätavoite. Sisällön ja ve-

tonaulan lisäksi pitää päättää, tehdäänkö tapahtumasta kohtaaminen, seminaari 

vai festivaali.  

Aluksi osallistujat paneutuivat johtajuuden käsitteeseen. Valmentaja pu-

hui osallistujille johtamisen tasoista, joita olivat itsensä johtaminen, yksilön joh-

taminen, tiimin johtaminen, yhteisön johtaminen ja verkoston johtaminen. Pie-

nen luennon jälkeen nuoret tekivät Pentti Sydänmaanlakan (2006) älykäs itsen-

sä johtaminen –testin. Nuoret pitivät testistä ja kokivat saaneensa paljon ajatte-
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lemisen aihetta testin tuloksia laskiessaan. Testin tuloksia ei purettu yhteisesti, 

vaan tavoitteena oli, että jokaiselle avautuisivat omat vahvuudet ja kehittämis-

alueet. 

Testin jälkeen osallistujat tekivät listan (3-6 kpl) tärkeimmistä arvoistaan. 

Apukysymyksinä olivat, mieti, miksi pidät näitä tärkeimpinä arvoinasi? Mieti 

myös missä, miten ja milloin ja keneltä olet oppinut nämä arvot? Miten nämä 

arvot näkyvät tai voisivat näkyä käytännön toiminnassasi johtajana? Osallistu-

jat tekivät tehtävän itsenäisesti ja ympyrässä istuen halukkaat saivat sanoa omia 

pohdintojaan. Keskustelua ei syntynyt paljon, mutta keskeisinä arvoina  nuoret 

mainitsivat luotettavuuden ja rehellisyyden. Arvoja oli nuorten kertoman mu-

kaan opittu kotoa ja isovanhemmilta. 

Testin ja arvokeskustelun jälkeen nuoret valitsivat tiimeille  johtajat. Valin-

ta tapahtui niin, että tiimit kokoontuivat jokainen omiin tiloihinsa miettimään 

sitä, mihin asioihin he haluaisivat tällä kerralla vastauksia sekä valitsemaan 

tiimeille johtajat. Ennen johtajan valintaa valmentaja kehotti tiimien omissa 

ryhmäistunnoissa pohtimaan myös jokaisen ajankäytön mahdollisuuksia. Val-

mentaja antoi  apukysymyksiä ryhmien pohdinnan tueksi: kuinka paljon aikaa 

he ovat valmiita laittamaan projektin tekemiseen? Pohdittavaksi annettiin myös 

kysymys, millä työkaluilla tai menetelmillä nuoret hallitsevat omaa ajankäyttö-

ään. Nuorten palattua yhteiseen tilaan, keskusteltiin ajankäytöstä yhteisesti. 

Valmennukseen osallistuvilla opiskelevilla nuorilla oli keskustelun perusteella 

mahdollisuus käyttää keskimäärin kaksi tuntia viikossa tapahtuman järjestämi-

seen. 

Tiimien omien ryhmäkeskustelujen jälkeen tiimien nimet vahvistettiin. 

Nimiksi tulivat yhteistyökumppanit, viestintä, ohjelma ja käytännön järjestelyt. 

Tapahtuman teemoiksi valikoitui hyväntekeväisyys, syrjäytymisen ehkäisy ja 

nuorten aktivointi. Jokainen ryhmä esitteli vuorollaan oman tiiminsä tuloksia. 

Tiimeihin valituille johtajille tein sähköisesti erillisen kyselyn johtajuuteen 

liittyen. 

Ohjelmatiimin johtajaksi valittiin T8.  
Minkä takia tulit mielestäsi valituksi johtotehtävään?  
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Itse asiassa “äänestyksemme” oli vähän sellainen “valitaan nyt joku”, kos-
ka mielestämme oikeastaan kaikki olivat ihan sopivia johtajiksi. Kysyttiin, 
että “kuka tahtois olla johtaja?” ja minä ajattelin sanoa itseni ehkä -sijalle, 
kun oli sitä aiemmin projektipäälliköinyt juuri yhden itsenäisyyspäivän 
nuorten tapahtuman ja tahdoin kokea ne samat ongelmat tällä kertaa vir-
heistä oppien ja paremmin tehden. Tahdoin haasteen! 

 
Minkälaisia ominaisuuksia liität hyvään johtajuuteen?  
 

Keskusteleva, kuunteleva, tasapuolinen, samantasoinen muiden ryhmä-
läisten kanssa (=ei nää itseään parempana ja ylempänä kuin muutkaan 
ryhmäläiset), yhteistyöhaluinen, määrätietoinen tietyllä tasolla, tilanteisiin 
nopeasti sopeutuva, pitkähermoinen, ystävällinen, rohkea, positiivinen, 
realistinen, sosiaalinen, hyvä stressinsietokyky…” 

Ohjelmatiimin johtajaksi päätynyt tyttö vähätteli rooliaan valinnassa. Kuka ta-

hansa olisi kelvannut johtajaksi, ei luultavasti ole kuitenkaan totuus. Tyttö ha-

lusi haasteita, koska oli jo aiemmin saanut oppia johtajuudesta nuorten itsenäi-

syyspäiväjuhlissa. Voisi jopa sanoa, että hän asennoitui aiempaan kokemuk-

seensa varsin professionaalisesti ja eteenpäin pyrkivästi. Kaikki ei ollut mennyt 

tuolloin nappiin ja hän halusi oppia lisää. Johtajana hän ei halua erottua muista 

ryhmäläisistä, vaikka tietysti niin tekeekin. Hänen johtajuuteen liittämänsä 

ominaisuudet piirtävät johtajasta mukavan tyypin, vaikka esimerkiksi ”määrä-

tietoisuus tietyllä tasolla” sekä” realismi” pitänevätkin sisällään ajatuksen siitä, 

että hänellä on myös määräysvaltaa.  

Valittu johtaja esitteli muulle ryhmälle ohjelmatiimin ideoita.  

 
Nimiehdotus oli Shake It, ravista maailmaasi. Tapahtuma syrjäytymistä 
vastaan. Tapahtumassa pajoja, NRJ:n aamupojat paja, Stand up esitys, dj-
paja, sokkokahvila, elävä kirjasto, räjähdysmäinen esiintyjä. Tavoitteena 
500 kävijää Jyväskylän alueelta ja yli 15-vuotiaita. Tiimi oli miettinyt myös 
tapahtumapaikan valintaa. He miettivät myös sitä, että jos teemana on hy-
väntekeväisyys, niin ketkä esiintyjät voisivat tulla ilmaiseksi esiintymään 
tapahtumaan. 

Yhteistyökumppanitiimin johtajaksi valittiin T14. 

Minkä takia tulit mielestäsi valituksi johtotehtävään?  
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Valitsimme ryhmässämme johtajan arpomalla, koska kaikki olivat valmii-
ta ottamaan johtajan roolin. Uskon että kaikista ryhmäläisistäni olisi tullut 
hyviä johtajia näin jälkeenpäin ajatellen, ehkä emme olisi varsinaisesti tar-
vinnut erityistä johtajaa, sillä kaikki sujui mukavasti! Vaikka onhan se tot-
ta että on selkeämpää että joukossa on yksi joka tietää missä mennään 
minkäkin osalta. 
 

Minkälaisia ominaisuuksia liität hyvään johtajuuteen?  
 

Hyvä johtaja kuuntelee myös muita ja jakaa työtehtävät tasan eikä anna 
niitä vain yhden vastuulle tai tee kaikkea itse. Hyvän johtajan täytyy myös 
pystyä pitämään ryhmän tehtävät aikataulussa ja tarvittaessa auttaa jos 
jonkun asian kanssa on kiire. Johtajan tulee myös olla tietoinen muiden 
töistä ja saavutuksista, jotta pysyy kartalla kaikesta. Tärkeää on myös se, 
että johtaja kannustaa ja rohkaista muita töissä ja pitää samalla hyvää 
ryhmähenkeä yllä. Hyvä johtajan piirteitä on myös se että muut pitävät 
häntä luotettavana ja että johtaja tulee toimeen muiden kanssa. Hyvän joh-
tajan tulee kuitenkin olla tarvittaessa tiukka, jotta työt pysyy tärkeysjärjes-
tyksessä ja ajassa.” 

 
Valittu johtaja esitteli tiimin  ideat yhteistyökumppaneiden saamiseksi tapah-

tumaan. 

 
1. Master Yep, tapahtuman pääyhteistyökumppanuus. Yritys saa esimer-
kiksi logonsa näkyviin kaikkiin tapahtuman mainoksiin (julisteet, flyerit, 
lehti-mainokset, nettisivut, mahdolliset videomainokset) ja halutessaan 
mainospuheen tapahtuman juontoihin. Sen lisäksi yritys saa tapahtuma-
paikalta myynti-paikan tuotteilleen. Myös muut edut on neuvoteltavissa. 
Paketin hinta alkaen 1000€. 
2. Medium yep, tapahtuman yhteistyökumppanuus. Yritys saa esimerkiksi 
logonsa näkyviin osaan tapahtuman mainoksista (julisteet, flyerit, nettisi-
vut, ehkä myös mainosaikaa tapahtumapaikalla). Paketin hinta on 400€ - 
1000€ halu-tuista ominaisuuksista riippuen.  
3. Junior yep, tukemassa tapahtumaa. Yritys saa logonsa näkyviin tapah-
tuman nettisivuille. Paketin hinta alkaen 100€. 
4. Jokeri yep, yhteistyösopimus yrityksen toiveiden mukaisesti. Paketti 
suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa. Hinta alkaen 500€. 

 
Viestintätiimin johtajaksi valittiin T11. 

Minkä takia tulit mielestäsi valituksi johtotehtävään?  

 
Uskon että minut valittiin johtotehtävään, koska minulla uskottiin olevan 
markkinointitiimissä eniten kokemusta markkinoinnista ja johtamisesta. 
Valinta tapahtui niinkin helposti, että kävelimme tehtävänannon jälkeen 
tyhjään tilaan, (…) ehdotti minua johtajaksi ja muut kannattivat ehdotusta. 
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Minkälaisia ominaisuuksia liität hyvään johtajuuteen?  
 

Minusta hyvä johtaja ei saa nousta korokkeelle. Johtajan tehtävä on viedä 
tiimiä eteenpäin ja toimia jokaisen tukena. Viimeinen virhe jonka johtaja 
voi tehdä on ylhäältäpäin käskyttäminen. Se tappaa liian helposti ihmisen 
motivaation ja oma-aloitteisuuden työhön. Olemme käyttäneet tätä samaa 
periaatetta tiimiyrityksemme johtoryhmässä (jonka jäsen olen) ja se taval-
laan pakottaa ihmiset edes yrittämään itse, josta yleensä tulee ne parhaat 
opitkin. 

 
Viestintätiimin vetäjäksi valittu tyttö esitteli itsensä muulle ryhmälle markki-

nointipäällikkönä ja kiteytti ryhmän suunnitelmat seuraavalla tavalla: 

 
Tiimissä oli mietitty visuaalista ilmettä ja sovittiin, että mainos on valmii-
na helmikuun alussa. 4H-liiton sivuille perustetaan blogi, tehdään omat 
nettisivut, kuvapankki ja videoita. 

 
Käytännön järjestelyt -tiimin johtajaksi valittiin T4. 

 Minkä takia tulit mielestäsi valituksi johtotehtävään?  

 
Itse asiassa näin, että halusin kokeilla kj-tiimivetäjänä, eikä ketään muu 
halunnut. Alussa kuitenkin sovittiin, että kaikilla on oma vastuu ja pää-
tökset, jotka koskevat kj-asioita sekä koko porukan tehdään yhdessä. Mi-
nun päätehtävä on ollut tiedottaa muita tiimivetäjiä ja koko porukkaa kj-
tiimin toiminnasta. 

 
Minkälaisia ominaisuuksia liität hyvään johtajuuteen?  
 

Hyvä johtaja on avoin uusiin ideoihin, osaa kuunnella ehdotuksia ja realis-
tisesti miettiä niitä. Hänen tehtävä on sitten tehdä päätökset ja osata pe-
rustella niitä ja aloittaa niiden vieminen käytäntöön. 

 
Käytännön järjestelyt -tiimin juuri valittu johtaja esitteli oman tiiminsä pohdin-

nan tulokset. 

Tiimissä oli mietitty tiloja, ruokailua, tekniikkaa, lipunmyyntiä, talkoo-
laisten tehtäviä ja lepoaikoja, lupia, vakuutuksia, järjestyksenvalvojia. 
Päätettiin että tilavaraukset tehdään ensi viikon aikana. 

Valmentaja kiitteli osallistujia erinomaisesta paneutumisesta tiimien tehtäviin. 

Ja käynnisti ryhmäkeskustelun ajankäytön hallinnasta. Osallistujat päättivät 

yhteisen keskustelun jälkeen, että kaikilla on kaksi tuntia viikossa aikaa käyttää 
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tapahtuman järjestelyihin. Tämän jälkeen valmentaja esitteli keinoja ajankäytön 

hallintaan. 

5.5 Näytös 4. Käytäntö tekee tuloaan 

Valmennuksen etenemisen kuvauksessa on tähän saakka edetty toimintaedelly-

tyksiä luoden. Valmentaja on uuden ajan opettajan tavoin pyrkinyt luomaan 

edellytyksiä sille, että projektin luonne hahmotetaan oikein ja että valmennetta-

vat rohkaistuisivat tunnistamaan vahvuuksiaan, ottamaan vastuuta ja ymmär-

tämään tiimityön luonteen.  

Leikin varjolla ja mielikuvaharjoittein spagettitornin rakenteluineen ja pi-

kadeittailuineen on edetty tilanteeseen, jossa on valittu tapahtuman projekti-

päällikkö sekä määriteltyjen tiimien johtajat. Näin oppimisympäristön luonnin 

syy, tapahtuman järjestäminen voi konkreettisesti alkaa. Valmentaja on erilais-

ten harjoitteiden avulla selvittänyt, millainen ryhmä hänellä käsissään on, näyt-

tänyt suunnan sekä selvittänyt teoriassa millaisia kiviä kääntämällä työhön voi 

ryhtyä. Nyt hän vetäytyy sivummalle. Jatkossa valmentajan roolina korostuu 

valvonta ja ohjaaminen – kuitenkin vain silloin, mikäli asiat lähtevät  väärille 

urille.  

Kolmannen ja neljännen kohtaamisen välissä valmentaja järjesti nuorille 

projektiseurantaillan, jonka tavoitteena oli tapahtumaprojektin tilanteen kartoi-

tus. En itse osallistunut projektiseurantailtaan. Projektiseurantaillan aikana jo-

kainen tiimi; markkinointi, käytännön järjestelyt , ohjelmatiimi ja yhteistyö-

kumppanit sekä projektipäällikkö esittelevät omien tiimiensä tilanteen järjeste-

lyjen osalta.  

Valmentaja kuvasi projektiseurantaillan merkitystä seuraavasti:  

Vaikka kuinka eletään viestimien maailmassa, niin tsekkausillat ovat tär-
keitä. Lyhyt tapaamishetki innosti valmentajan mukaan taas tekemään ja 
varmisti sen, ettei kukaan tipu pois kyydistä. Tsekkausilloissa ei ole mi-
tään opiskeltavaa teemaa, jolloin huomaa myös sen, jos joku tiimi ei toimi.  
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Kysyin valmentajalta valmennuksellista näkökulmaa, koska olin tarkkailijana 

hieman ihmeissäni. Mitään ei tuntunut tapahtuvan ja hommat seisoivat. Val-

mentajan vastaus oli ytimekäs ja hän korosti yksiselitteisesti vastuun ottamisen 

merkitystä. Deweyläisittäin kyse on mielestäni siitä, että oppimista tapahtuu 

vain omakohtaisen kokemuksen kautta –näin projekti ei etene sillä, että val-

mentaja ottaa vastuun. Mikäli valmentaja auttaisi, ei myöskään tiimiytyminen 

etenisi, sillä yhteistyön tiivistymisen sijaan yksilöt turvaisivat valmentajaan. 

Valmentaja kommentoi asiaan seuraavalla tavalla: 

Kun tuntuu siltä, että nyt pitää puuttua, niin älä puutu. Älä tiedä, vaikka 
tiedät, tule pois ryhmän keskeltä. On paljon nuoria jotka antavat kaiken 
tehtäväksi valmentajalle. 

Siirtymässä alkuvaiheen leikistä käytännön tekemiseen korostuu haaste, joka 

voi merkitä vaikeuksia Deweyn ajatukselle kokemusjatkumosta. Haasteellista 

on, mikäli tapahtumatuottajuuteen liittyvä konkretia ohjelmatiimeineen ja  yh-

teistyökumppaneineen edustaa nuorten arkikokemukselle vieraita lokeroita. 

Näin on mahdollista, että jatkuvan kokemuksesta oppimisen jatkumo katkeaa, 

mikäli asiat eivät käytännössä tunnu kiinnostavilta ja oppimista inspiroivilta ja 

kokemusta eteenpäin vieviltä. Näin voi käydä, mikäli konkretia tuntuu oman 

arkikokemuksen kannalta vieraalta. 

Tapaamisen aikana oli sovittu, mitä seuraavaksi pitää tehdä; nettisivut ja 

logo kuntoon, yhteistyökumppaneiden läpikäynti, ohjelmarakenne, tilavarauk-

set, kävijätavoitteen lukkoon lyönti, työpajat jne. Tapaamisessa oli keskusteltu 

siitä, millä mielellä kukin oli tilanteen suhteen. Illan aikana haettiin selkeyttä 

tapahtuman suunnitteluun ja tilanteeseen. Valmentajan utelu mielialasta tilan-

teen suhteen liittyy kohtaan, jossa kokemuksellinen oppiminen on edennyt jo 

teoriasta käytäntöön. Kokemusoppimisen eteneminen oppijaa hyödyttäen riip-

puu nyt siitä, miten teoriassa esitellyt asiat kääntyvät käytäntöön siten, ettei 

Deweyn mukainen oppimiskokemus pirstoudu. Sillä koska oppimiskokemus 

perustuu Deweyn mukaan kokemusjatkumon työstämiselle, punnitaan mieles-

täni tästä eteenpäin se, onko kokemusjatkumoa olemassa tilanteessa, jossa abst-

rakteina esitellyt ja käsitellyt asiat siirtyvät käytännön tekemiseen. Oppiminen 

ei etene, mikäli konkreettisen tekemisen osiot näyttäytyvät oppijoille lokeroina, 
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joista ei saa otetta. John Deweyn hahmottamaan optimaaliseen oppimisympä-

ristöön vietynä on valmennuksen tarkoitus ollut tuoda projektin vaiheet vähi-

tellen osaksi oppijoiden arkikokemusta.  

Neljännen varsinaisen kohtaamisen teemana oli markkinointi. Viikonlop-

pu käynnistyi Check in -tuokiolla. Mikä fiilis ja mihin kysymyksiin halutaan 

vastauksia? Tiedotteen tekemisen lisäksi nousi tavoitteeksi myös budjetin tar-

kastaminen. Kohtaamisessa toteutettiin keskustellen tapahtumaprojektin väli-

raportti. Valmentajalla on iso vastuu väliraportoinnin kulusta, hänen on kyettä-

vä tarkkailemaan samanaikaisesti tiimien tilannetta, jokaista yksilönä sekä koko 

projektin etenemistä. Väliraportin tavoitteena on valmentajan mukaan hakea 

selvyyttä projektin kokonaistilanteeseen ja käsitellä asiat perusteellisesti tiimeit-

täin. Valmentaja korosti, että kun kohtaaminen päättyy, on kaikilla oltava hyvä 

kokonaiskäsitys siitä miltä kokonaisuus näyttää. Neljännen kohtaamisen ra-

kenne; väliraportti, markkinoinnin perusteoriat, kilauta kahdelle kaverille ja 

pyydä näkemyksiä tapahtuman sisällöstä, markkinoinnin menestysreseptit, 

sissimarkkinointi, huippumyyjä, markkinoinnin kanavat ja suunnittelu. 

Valmentaja korosti nuorille projektin haasteellisuutta ja aloitti kohtaami-

sen  näyttämällä tutkimusmatkailija Sir Ernest Henry Shackletonin lehti-

ilmoituksen Times lehdestä joulukuussa 1901.  

Etsitään miehiä vaaralliselle matkalle. Pieni palkka. Purevan kylmä. Viik-
kokausia täydellistä pimeyttä. Jatkuva vaara. Paluu epävarma. Jos matka 
onnistuu, luvassa mainetta ja kunniaa. 

Ilmoituksella valmentaja luo merkitystä ja mielenkiintoa projektiin, leikinomai-

sesti ja vitsaillen, kuitenkin hyvin draamantajuisesti. Ja vaikkei tutkimusmatkai-

lijan tehtävä nuorten arkikokemukseen kuulukaan, luo se samankaltaista intoa 

tekemiseen kuin alun maininta hiphop -festareista. Nyt painotus on kuitenkin 

uuden edessä olemisesta. Kukaan ei ole tehnyt tällaista aiemmin ja lopputulos 

on epävarma. Pelkäämätöntä asennetta kuitenkin tarvitaan ja te olette parhaat 

mahdolliset henkilöt tästä selviämään, valmentaja korosti puheessaan. 

Nuoret kävivät yleiskeskustelua siitä, missä projektin kanssa mennään. 

Yleisellä tasolla näki, että nyt alkoi olla paniikkia ilmassa.  Asiat konkretisoitu-

vat, muun muassa budjettiasioihin kaivattiin vastauksia. Projektipäälliköltä tie-
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dusteltiin hankkeen taloudesta ja vastauksen perusteella tilanne vaikutti epä-

selvältä. Myös markkinointisuunnitelma oli vielä keskeneräinen, mutta viestin-

tätiimi painotti, että markkinointisuunnitelmaa on tehty eteenpäin. Myös spon-

sorineuvotteluihin saatava uusia tuulia, viestintätiimin jäsenet kertoivat saa-

vansa yrityksiltä vastaukseksi, että yrityksemme harrastaa jo hyväntekeväisyyt-

tä. Nuoret totesivat yhteisesti, että nyt tarvitaan selkeyttä siihen, kuka tekee 

mitäkin.  

Johtajuuden merkitys alkaa korostua nuorille, kenellä on selvillä suunta ja 

päämäärä? Epävarmuutta on liikaa työjaossa, oli epätietoisuutta siitä, kuka vas-

taa lopuksi tilojen varauksen vahvistamisesta. Viestintätiimi totesi, että face-

book ei välttämättä aina toimiviestintäkanavana. Jatkossa käytetään enemmän 

tekstiviestiä ja mahdollisesti puhelinta. 

Nuoret laativat väliraportin keskustelemalla tiimeittäin. Missä olemme 

onnistuneet? Missä olemme tehneet virheitä? Miten kehitämme projektimme 

jatkossa? Mitä olemme oppineet? Jokainen tiimin vetäjä esitteli raportin seuraa-

vana aamuna koko ryhmälle. 

Illan päättävänä tehtävänä annettiin jokaiselle osallistujalle tehtäväksi ki-

lauttaa 1-3 kaverille (noin 5 minuutin puhelu), kertoa tapahtumasta ja kysyä; 

miltä se kuulostaa, mikä erityisesti kiinnostaa, haluatko osallistua? Tehtävään 

annettiin 30 min aikaa ja ryhmä jaettiin kahteen osaan. Valmentajan ohjeet teh-

tävään olivat markkinoinnin peruskysymykset kenelle, mitä, miten ja millä fii-

liksellä? Markkinoikaa puhelimitse ja/tai face-to-face kadulla tulevaa tapahtu-

maa. 

Vastaajien kommentteja soittokierrokselta; 

Kiinnostaa, toiminnallisuus plussaa, raakasuklaa juttu kiinnostaa, sokko-
kahvila kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä, kiva kun saa kokeilla uutta, 
23-vuotias on varmaan liian vanha tapahtumaan, sopii ylä-aste ikäisille, 
oon 18 ja voin tulla musiikin perässä, onko ilmainen narikka? 

Soittokierroksen jälkeen valmentaja viritti keskustelua  viestinnästä ja korosti, 

että on mietittävä tarkkaan minkä ikäisille tapahtuma on ajateltu. Valmentaja 

korosti, että markkinoinnin maailma on hauska ja jännä pelikenttä. 
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Seuraavan valmennuspäivä käynnistyi tiimien johtajien raportoinnilla. 

Tarkoituksena oli esittää tapahtuman väliraportista keskeisiä huomioita eri tii-

mien osalta: Projektin nimi ja projektiryhmän yhteystiedot. Lyhyt kuvaus pro-

jektista ja omista vastuualueista. Missä olemme onnistuneet (markkinointi, yh-

teistyökumppanit, ohjelma, talous, johtajuus)? Missä olemme tehneet virheitä? 

Miten kehitämme projektia jatkossa? Mitä olemme oppineet?  

Viestintätiimin vetäjän raportti:  

Suunnitelma luo edellytyksiä onnistumiselle. Tilanne on kuitenkin se, että 
tietoa ei ole saatu kunnolla eteenpäin ja vastuunjako tiimin sisällä ontuu. 
Sovitut päivämäärät eivät pidä, kun porukka ei ota vastuuta. Nyt täytyy 
tehdä to do –lista niin, että siinä on myös aikataulu. Facebook on huono 
väline markkinointiin, mainoksia kannattaa jakaa erilaisissa tapahtumissa. 

Ohjelmaryhmän vetäjän raportti:  

Facebook ei ole toiminut suunnittelukanavana, tuntuu siltä, että porukka 
pakenee hommaa. Pitäisi keskustella facebookissa enemmän. Minulla on 
tunne siitä, että on oppinut valtavasti tämän koulutuksen aikana, olisi pi-
dettävä koko ajan omaa päiväkirjaa. Nyt tuntuu, että tapahtuma kaatuu 
sisäisen tiedotuksen ja ulkoisen markkinoinnin puutteeseen ja siksi tiedo-
tus ja markkinointi on saatava kuntoon. Ohjelmatiimi vahvistaa ensi vii-
kon alussa työpajoja. Kuinka monta ihmistä mahtuu korkeintaan työpa-
joille, paljonko tilaa työpajat tarvitsee, mitkä tarvikkeet pajan vetäjät tuo-
vat itse ja mitkä meidän pitää järjestää (pöydät, tuolit, sähköjohdot, ros-
kikset jne.) 

Yhteistyökumppanit tiimin johtaja ei ollut paikalla, väliraporttia ei esitelty. 

Käytännön järjestelytiimin vetäjän raportti: 

Tilavaraukset vielä hieman epäselvät, myös työpajat varmistamatta. Kiire 
tulee. Tiimien johtajat sopivat tapahtumapaikan eli veturi-tallien vierai-
luajaksi to 21.3.  

Projektipäällikkö totesi, että nyt homma tuntuu selkiävän. Valmentaja korosti, 

että jokaisella on vastuu tapahtuman onnistumisesta, se vaatii itsensä johtamis-

ta ja aikatauluista on pidettävä kiinni. Viestintätiimin johtaja laati exel-

taulukkoon budjetin, jossa näkyi tilojen, työpajojen, esiintyjien ja mainosten hin-

ta. Budjetin näkeminen helpotti selvästi osallistujien paniikinomaista tunnel-
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maa. Muutenkin väliraporttien esittämisen jälkeen tilanne tuntui rauhoittuvan. 

Ikävää nuorista vaikutti olevan se, että yhteistyökumppanitiimin johtaja ei ollut 

paikalla, eikä väliraporttia tehty. 

Valmentaja päätti ottaa johtajuuden piirteiden kertauksen päivän ohjel-

maan. Kertauksen jälkeen sovittiin, että ryhmien johtajat ja projektipäällikkö 

laittavat joka viikon perjantaihin mennessä viestin facebookiin siitä, miten ta-

pahtuman suunnittelu jatkuu, tilannekatsaus tulee tehdä myös viikoilla, joilla ei 

ole tehty mitään. 

Valmentaja esitteli markkinoinnin menestysreseptin.  

Ole selvillä kuka asiakkaasi on ja markkinoi vain heille. Tee selvä ero 
suurten ja pienten asiakkaiden välillä. Tavoittele ainoastaan ihmisiä, jotka 
ovat kiinnostuneita tapahtumastasi. Myy tapahtumaasi ainoastaan ihmi-
sille, jotka haluavat niitä ostaa. Innovoi jatkuvasti uusia markkinoinnin 
keinoja. Suuri muutos tapahtuu pienillä kokeiluilla.  

Osallistujille esiteltiin sissimarkkinoinnin idea. Sissimarkkinointi tarkoittaa epä-

tyypillisiä markkinoinnin keinoja, jotka tuottavat hyviä tuloksia pienin panok-

sin.  

Nuoret jaettiin kolmeen ryhmään, ensimmäinen ryhmä kirjoitti tiedotteen 

medialle, toinen ryhmä kirjoitti sähköpostin kumppaneille ja kolmas ryhmä 

listasi hyödyt kumppaneille. Yhteisenä tehtävä oli lisäksi keksiä koko porukalla 

tarina, joka on tapahtuman takana. 

Nuoret tekivät huippumyyjän tunnusmerkit -testin, jonka avulla arvioitiin 

asennetta, ajankäytön hallintaa, myyntiesittelytaitoja, tuotetietoutta, ulkoista 

olemusta, uusasiakashankintaa, ja kykyä tulla toimeen erilaisten persoonien 

kanssa. Tuloksista keskusteltiin yhdessä. Viestintätiimin johtaja lupasi laittaa 

facebookiin omat markkinoinnin kolme aaltoa käsittävät muistiinpanonsa. 

Kaikkia kannustettiin markkinoimaan tapahtumaa seuraavien viikkojen aikana. 
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5.6 Näytös 5. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 

Kohtaamisen teemana oli oman osaamisen kehittäminen, ryhmän ja ryhmäy-

tymisen merkityksen miettiminen, yhteishengen nostattaminen, tilanteen kar-

toittaminen ja tapahtumapaikkaan tutustuminen. Viikonloppu alkoi keskuste-

lulla, missä olen onnistunut tällä viikolla? Mitä olen tehnyt tapahtuman eteen 

tällä viikolla?  Perjantain kohtaamisen tavoitteena oli tiimien kesken miettiä, 

mitä on vielä tekemättä, mihin tarvitaan muilta apua ja mitä pitää olla valmiina 

seuraavana päivänä kun lähdetään kello 17.00 kotimatkalle. Viimeisen kahden 

viikon aikana on valmentajan mukaan paljon mahdollisuuksia loistaa, siksi ko-

rostetaan edelleen oman osaamisen merkitystä. Kohtaamisen toinen päivä on 

kokonaisuuden hahmottamisen päivä ja jokainen tiimi käy läpi ja esittelee tilan-

teensa. Ohjelma ja aikataulu kaikkien tilojen osalta. Markkinointi, juliste ja tie-

dote. Käytännön järjestelyt, työtehtävät ja niiden jakaminen. Yhteistyökumppa-

nit ja budjetti. Kaikki ryhmät keskustelivat keskenään.  

 Kohtaamisen ensimmäiseksi illaksi oli kutsuttu paikalle draamakasvattaja 

ja tavoitteena oli yhteishengen nostattaminen. Edelleen keskityttiin oman 

osaamisen kehittämiseen ja vieraileva valmentaja johdatteli nuoret draamakas-

vatuksen välityksellä pohtimaan seuraavia kysymyksiä: Missä olemme ryhmä-

nä nyt? Mihin halutaan päästä? Mitä olette ryhmänä oppineet? Nuoret keskus-

telivat ryhmissä menneestä viikosta. Tehtävänä oli lisäksi kuvailla mieleen-

painuvin oppimistilanne tapahtumatuottajavalmennuksen aikana sekä kirjata 

ylös, mitä on oppinut tämän koulutuksen aikana.  

Vieraileva valmentaja  kertoi draamakasvatuksen tavoitteista, hän korosti, 

että epämukavuusalueelle menemällä oppii yleensä enemmän. Virheitä saa 

tehdä ja se on jopa suotavaa. Vakava leikkisyys on draamakasvatuksen sana. 

Osallistujat tekivät kahdessa ryhmässä eläviä ”still -kuvia” tilanteesta, 

missä olemme ryhmänä nyt. Otin itse valokuvia nuorten tekemistä still -

kuvista, jotta pääsisin myöhemmin analysoimaan niitä tarkemmin. Ensimmäi-

sen ryhmän kuvista välittyi epävarmuutta ja pelkoa, kuvissa osallistujat olivat 

aika kaukana toisistaan. Toinen ryhmä oli puolestaan tehnyt kuvan, jossa vii-

saat päät oli lyöty yhteen. Kuva kuvasti luottamusta ja iloa yhdessä tekemistä 
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kohtaan.  Nuoret totesivat, että heillä on vielä paljon opittavaa toisistaan. On 

uskallettava luottaa, olla iloinen ja tehdä yhdessä. Kolmas ryhmä teki kuvan 

siitä, mihin halutaan päästä?  Kuvassa näkyi henkisten tavoitteiden voittaminen 

ja kaikki haasteet oli selätetty. Draaman käyttö opitun todentamisessa tuntui 

toimivan hyvin. Kuten Deweykin toteaa (1998[1938], 42) auttaa mielikuvitus 

konkretisoimaan opittua. 

Näytelmien jälkeen ryhmä alkoi palauttaa mieleen painuneita oppimisti-

lanteita. Osallistujat kirjoittivat asioita pienille lappusille, jotka liimailtiin seinäl-

le. 

Ryhmän vahvuuksiksi nuoret kirjasivat seuraavia asioita; 

Tapahtuman järjestäminen, yhteydenpito, osaa heittäytyä, itsevarmuus, 
rentous, viisaat päät yhteen, tilan antaminen, rauhallinen, järkevä, organi-
sointikyky, yhteistyö, tarkka, perusteellinen, ihmisten inspiroiminen, hy-
viä täyttämään näitä lappuja, budjetti, tiimityöskentely, luovuus, positiivi-
sen ajattelun voiman käyttäminen, face to face markkinointi, ideointikyky, 
tarpeeksi sekaisin, rentous, ryhmätyöskentely, keskustelu ja innostuksen 
tartuttaminen, suunnitelmallisuus, itsevarmuus, realistisuus ja esitykset. 

Kysymykseen, mitä olet oppinut tämän koulutuksen aikana nuoret vastasivat; 

Ideointia, minä osaan selvittää asioita kuten tapahtumatiloja, työympäris-
tön tärkeys, miettiä kokonaisuutta ja toisaalta myös pieniä yksityiskohtia, 
puhumista, minä osaan työskennellä ryhmässä,  aikataulutusta,  naura-
maan, esiintymistaitoa, ilmaisutaitoa, puskaradion, viestinnän tärkeyden, 
kokonaisuus ja sen hahmottaminen, verkoston tärkeys ja ajankäytön hal-
linta.  

Draamakasvattaja lopetti oman osuutensa pyytäen osallistujia miettimään  koh-

tausta tulevaisuudesta. Jos kaikilla olisi nuo edellä kuvatut taidot, niin mihin 

sitä pystyisikään. Ryhmän päätös oli muuttaa kuuhun, positiivisen ajattelun 

voimalla. Kohtaamisen lopuksi käytiin tutustumassa tapahtumapaikkaan Jy-

väskylän Veturitalleihin. Nuoret päättivät järjestää tapahtuman markkinointi-

tempauksen 30.4. Jyväskylän keskustassa, jakamalla kädestä käteen mainosflai-

jereita.  
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5.7 Näytös 6. Portit auki 

Viimeisenä iltana ennen tapahtumaa valmentaja kävi läpi nuorten fiilikset ja 

päällimmäisenä nousi esiin huoli siitä, tuleeko paikalle porukkaa. Nuoret ker-

toivat odottavansa joka tapauksessa hyvää tapahtumaa! Illan tavoitteena oli 

tehdä katsaus seuraavan päivän tapahtumaan. Käytiin läpi kaikki käytännön 

asiat ja todettiin, että lippuja oli myyty ennakkoon 43 kappaletta, mikä ei vas-

tannut ennakkomyyntitavoitetta. Tavoitteena oli myydä ennakkoon ainakin 100 

lippua. Nuoret päättivät monistaa niput mainoksia, ja käyttää viimeisen val-

mennusillan tapahtuman markkinointiin Jyväskylän keskustassa. Valmentaja 

tsemppasi nuoria viimeiseen markkinointiponnistukseen. "Siihen, millainen 

referenssi tästä teille tulee, pystyy vielä paljon vaikuttamaan." 

Viimeisen illan tapahtumaan projektipäällikkö ei päässyt sairastapauksen 

vuoksi ja ryhmä päätti siirtää vastuun osallistujalle T16, joka otti johtajuuden 

vastaan ja kiitteli muun muassa osallistujaan T12 siitä, kuinka hyvin tapahtu-

man turvallisuus oli hoidettu. Seuraavana päivänä oli jo tapahtumapäivä ja silti 

tuntui, että nuorten keskinäiset roolit eivät olleet aivan selvät. Porukkaa tuntui 

huolettavan se, että tuleeko tapahtumaan porukkaa ja se syntyykö tapahtumas-

sa jotain yllättäviä tilanteita. Myös väsymystä oli ilmassa, viiden hengen po-

rukka oli ollut jopa vappuaattona jakamassa flaijereita tapahtumista. 

Keskustelin valmentajan kanssa edellä kuvaamastani tunnelmasta. Val-

mentajan mukaan tiimikuria ei ole oikein syntynyt, nytkin, tärkeänä viimeisenä 

iltana oli kaksi osallistujista lähtenyt tekemään jotain muuta projektia, jossa oli-

vat myös mukana. Nuorten vastuuseen kasvu kuitenkin on ollut näkyvää, eri-

koisesti tiimien vetäjät ovat valmentajan mukaan nousseet hyvin esiin. 

Valmentajan mukaan osallistujien pitäisi asua tai opiskella niin lähellä toi-

siaan, että he pystyisivät tapaamaan muutenkin kuin valmennuksissa. Valmen-

taja kommentoi, ettei voi juurikaan vaikuttaa siihen, että osallistujat pitäisivät 

yhteyttä valmennusten välillä. ”Nuorilta nuorille elementti tarkoittaa sitä, että 

he päättävät itse tapaamisten päivämäärät ja kaiken muunkin. ” 

Valmentaja korosti sitä, että paikallisen 4H-yhdistyksen tulisi olla vahvasti 

mukana tapahtuman järjestämisessä. Yritteliäisyyden pitäisikin olla jokaisen 
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4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan ominaisuus. Toiminnanjohtajille tulisi tehdä 

ohjeistus siitä, miten toimia nuorten tukena tapahtumatuottamisen aikana. 

Suuri tapahtumapäivä alkoi kokoontumalla varhain aamulla tapahtuma-

paikalle. Nuoret toimivat hienosti ja jokainen tuntui tietävän oman paikkansa. 

Tiimien johtajat ohjasivat omia tiimejään ammattimaisesti, eikä minkäänlaista 

paniikkia ollut ilmassa. Veturitallien ovet avattiin klo 12:00 kun päivän ensim-

mäiset työpajat avasivat ovensa. Tapahtumassa oli päivän ja illan aikana yh-

teensä reilut sata kävijää ja tunnelma oli erinomainen. Raakasuklaa-paja, street-

dance-paja, vannetanssi-paja, parkour-paja, Sirkus-paja, Impro-paja, DJ-paja, 

sarjakuva-paja. Illan viihteestä vastasivat Jyväskyläläisen naisräppäri Mary-A, 

koomikko Joonatan Pitkänen, DJ Kim Petrell ja Jyväskyläläinen SM räppäri Get-

tomasa. Ohjelma oli todella laadukas. Hämmästyttävää oli se, kuinka pienellä 

rahalla ja omia suhteitaan käyttämällä nuoret saivat laadukkaan ohjelman ja 

illan esiintyjät kokoon. 

5.8 Esirippu laskee. Bravo, aplodien paikka 

Tapahtuman jälkeen nuoret kokoontuivat vielä kerran viettämään yhteistä iltaa. 

Oppimistapahtumaan tuli 16 osallistujasta vain 7. Yhteistä päivämäärää ja kel-

lonaikaa tuntui olevan vaikea löytää. Osa ryhmäläisistä ei vastannut ollenkaan 

valmentajan oppimistapahtuman ajankohtaan liittyneeseen facebook –kyselyyn, 

tai sitten he ilmoittavat etteivät pääse tilaisuuteen. Innostukseen vaikutti myös 

ehkä se, että tapahtuma oli nyt pois päiväjärjestyksestä. Viimeistä tapaamista 

mainostettiin oman osaamisen koostamisena ja suunniteltiin yhteistä, omakus-

tanteista ruokailua ravintolassa. Valmennuksen budjettiin olisi kannattanut va-

rata rahaa oppimisen juhlimiseen. 

Valmentaja kiitti kaikkia hienosta tapahtumasta. Osallistujat istuivat rin-

kiin muistelemaan tapahtumaa ja miettimään omaa oppimistaan. Valmentaja 

korosti, että oppimisessa keskeisintä oli kokonaisuuden hahmottaminen. Koko-

naisuuden ymmärtäminen voi kuitenkin näkyä hetkissä ja kannusti osallistujia 
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jakamaan omia oppimiskokemuksiaan. Vain tekemällä voi oppia, ei kirjoista 

lukemalla, valmentaja painotti.  

Case Shake It on teille kaikille harvinainen oman osaamisen myyntivaltti. 
Luulen, että kaikki te yllätyitte siitä, kuinka paljon tapahtuman järjestämi-
nen vei resursseja. 

Valmentajan viittaus kokonaisuuden hahmottamisen tärkeyteen painottaa ko-

kemuksesta oppimiseen perustuvassa oppimisympäristössä erityisesti sitä, että 

vaikka oppiminen tähtää aina johonkin lopputulokseen, ei oppimisen varsinais-

ta lopputulosta voi kukaan ennalta määrätä. Oppijoiden motivoinnissa olen-

naista on rohkaista heitä löytämään omat vahvuutensa, joiden avulla he etene-

vät kohti päämäärää, joka on nuorten itsensä järjestämä tapahtuma. Siksi oppi-

misprosessille työvälineet ja kehyksen asettanut valmentajakin on koko matkan 

alkuinfosta tähän projektin päättymisen jälkeiseen tilannekatsaukseen  korosta-

nut oppijoiden omia vahvuuksia ja niiden löytämisen ja vahvistamisen tärkeyt-

tä tilanteessa, jossa koko uudenlainen tapahtuma järjestetään tai se jää synty-

mättä. Mikään ulkopuolinen taho ei ole määritellyt tehtävälle onnistumisen kri-

teerejä. Koska formaalista koulusta tuttua rankkausta ei ole, ei tapahtuman on-

nistumisen laatua mitata numeroasteikolla.  Osallistujien kommentit ja mielipi-

teet tapahtuman faktisesta onnistumisesta ovat toki tärkeitä, mutta olennaisinta 

on tarkastella sitä, miten osallistujat kuvaavat oppimaansa suhteessa loppu-

tuotokseen. Tapahtumaan, joka järjestettiin. Ja millaista oppia he kokivat mat-

kan varrella saaneensa.  

Yhteistyöhön ja ryhmässä toimimiseen liittyvän kommentoinnin tarkaste-

lu on tärkeää, sillä ilman yksilön kehittymistä ei ryhmänkään toiminta kehity. 

Yksilö oppii sekä suoraan ympäristöstään että kokemuksistaan vuorovaikutuk-

sessa toisten ihmisten kanssa. Ryhmän toimivuuden määrittää se, miten yksilöt 

oppivat toimimaan osana ryhmää. Sillä ryhmä itsessään ei opi mitään, yksilöt 

oppivat. 

Valmentajan mukaan kokonaisuudessa on korostunut kaaoksen hallinta. 

Eli tervetuloa vaan nykyajan työelämään, saitte hyvää oppia siihen, hän pohjus-
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ti. ”Nykyisyyteen liittyen, sanon, että raakasuklaan teko on nyt POP, tapahtu-

ma oli ajankohtainen ja tätä päivää.” 

Valmentaja pyysi nuoria kertomaan, mitä valmennus oli opettanut. Ky-

syin tapahtumatuottajuuden oppeja oppimistapahtuman yhteydessä lisäksi lo-

makekyselyllä, johon osallistujat vastasivat oppimistilaisuuden lopussa. Esi-

merkiksi seuraava kommentti kertoo erityisesti oppimiselle alun perin asetetun 

tavoitteen ymmärtämisestä. Tavoite on tapahtuma, jonka onnistumista ei  mita-

ta jollain formaalista koulusta tyypillisellä arvoasteikolla.    

T10 ”Tajusin, miten paljon resursseja vaatii ja miten paljon tiimiltä vaadi-
taan. Onnistunut tapahtuma ei koostu siitä, miten paljon sinne tulee po-
rukkaa. Itse kasvoin paljon.”  
 
T15 Opin paljon järjestelmällisyyttä. Osaan nyt tehdä to do-listan ja jopa 
sopia niistä tekemisistä muiden kanssa. 

Osallistujien vastauksissa korostui myös yhteistyön merkitys. Vastaajan oppi-

maan kuuluu priorisointi, eli ns. suurten kivien erottaminen pienistä. Projektin 

etenemisen kannalta tärkeä ominaisuus sai myös tukea ryhmän muilta jäseniltä. 

Toinen vastaajista oppi, ettei itse tarvitse osata kaikkea, mutta silti onnistuu.  

T4 Olen yleensä kontrollifriikki, nyt tärkeä oivallus, että muutkin osaavat 
tehdä, mutta omalla tavallaan ja omalla vauhdillaan. Se oli minulle tärkein 
oivallus. 

T6 Olen myös kontrollifriikki, annan kuitenkin muidenkin tehdä jos vain 
tekisivät kuten itse tekisin 

Vastaajan T6 kommentti on osin varauksellinen, sillä hän asettaa persoonaansa 

kuuluvalle vastuunkannolle ”my way or highway” -tyyppisen ehdon. Kontrol-

lifriikkiyden tulkitsen leikkisäksi muotoiluksi yksilölliselle vastuullisuudelle. 

Henkilö tuntee itsensä ja halunsa kantaa vastuunsa. (T16) ”Keskeneräisyyden-

sietokyky kasvoi. Kaikki ei tule valmiiksi yhdessä illassa.” Vastausta voi tulkita 

myös kokonaisuuden hahmottamisen näkökulmasta. Kärsivällisyys palkitaan 

kaaoksessa, eikä hoppuilu auta. 

Valmentaja esitti nuorille kysymyksen myös sitä, miten muuten he aikovat 

hyödyntää oppimaansa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Oppimansa 

hyödyntämisen kirjoksi nuoret listasivat  muun muassa avun työkokeiluun tai 
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muihin tapahtumiin, esimerkiksi maalaistorilla työskentelyyn. Myös ymmärrys 

verkostoitumisesta nousi hyötynä esille. (T4) ”Viedä verkostoitumisen sanomaa 

eteenpäin. Myynti- ja markkinointiverkosto on tärkeä.” Kokemusoppimisen 

näkökulmasta tapahtuman järjestäminen on muuttunut näin osaksi omaa arki-

kokemusta ja  siirtyy nyt omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Kommenteissa 

esiintyvät muun muassa mahdollisesti järjestettävät rockabilly-festarit, eloku-

vanäytäntökiertue sekä Burleski-tapahtuma.   

Uusi opetussuunnitelma painottaa tiedon- ja taidonalat ylittävää tulevaisuuden 

taitojen opettamista oppiainelähtöisen opiskelun rinnalla. Mielestäni aktiivinen 

kansalaisuus edellyttää näitä taitoja ja tässä tutkielmassa nuo tavoitteet on mää-

ritelty samoiksi yleistavoitteiksi kuin uuden opetussuunnitelman (OPS 2014, 

281) määrittelemät laaja-alaisen osaamiseen tavoitenäkökulmat. Ajattelu ja op-

pimaan oppiminen –tavoitenäkökulma tuli hyvin esiin valmennuksessa. Nuoret 

ottivat vastuuta omasta roolistaan tapahtumantuottamisessa ja he oppivat nä-

kemään asioita jokaisen ryhmäläisen kannalta. Kulttuurinen osaaminen ja vuo-

rovaikutus –näkökulma näkyi nuorten vastauksissa erikoisesti siinä, kun he 

esittelivät tiimiensä väliraportteja. Lisäksi nuoret mainitsivat kehittyneensä 

keskustelijoina ja toistensa innostajina. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot tu-

livat esiin monessa kommentissa. Varsinkin oman ajankäytön hallinta korostui 

vastauksissa. Tapahtuman suunnittelussa nuoret suunnittelivat päihdevalistus-

ta yhdeksi teemaksi. Monilukutaito kehittyi varsinkin valmentajan käyttämän 

rikkaan tekstiympäristön kautta. Lisäksi nuoret laativat itse runsaasti erilaisia 

raportteja ja tekstejä valmennuksen aikana. Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen näkyi tapahtuman sisäisessä viestinnässä, jossa käytettiin erilaisia 

sosiaalisen median sovelluksia  ja luotiin tapahtumalle omat nettisivut. Lisäksi 

osallistujat kommentoivat vastauksissaan erilaisten viestintäkanavien hyviä ja 

huonoja puolia. Työelämätaidot ja yrittäjyys korostui tavoitenäkökulmissa 

muun muassa niin, että osallistujat kontaktoivat runsaasti erilaisia yhteistyö-

kumppaneita ja saivat näin kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä ulkopuolis-

ten toimijoiden kanssa. Tapahtumatuottajavalmennuksessa opittiin yrittäjämäi-

nen työtapa. Konkreettinen oppi työelämään liittyen tuli senkin kautta, että ta-
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pahtumatuottaminen on nykyisin suosittu ammattiala. Osallistuminen, vaikut-

taminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen –tavoitenäkökulma näkyi 

valmennuksessa erikoisen selvästi. Osallistumisen mahdollisuus on aktiivisen 

kansalaisuuden kehittymisen kannalta keskiössä. Tietoja ja taitoja opittiin, mut-

ta kuten aiemmin on todettu, vaikuttamista voi oppia vain osallistumalla itse. 

Nuoret tulivat tekemään tapahtumaa toisille nuorille, he halusivat kouluttautua 

tapahtumatuottajiksi ja järjestää vastaustensa perusteella jatkossa myös omilla 

paikkakunnillaan tapahtumia muille nuorille. Kestävä kehitys näkyi vahvasti 

tapahtuman teeman suunnittelussa. 

5.9 Johtajana toimiminen  

Tapahtuman jälkeen tein myös valitulle projektipäällikölle ja tiimien johtajille (4 

henkilöä) vielä sähköisesti erillisen kyselyn johtajuuteen liittyen sekä heidän 

johtajaroolinsa merkitystä tapahtuman lopputulokselle, miksi he valikoituivat 

johtajiksi ja millaisia ominaisuuksia he hyvään johtajuuteen liittävät. Kysymyk-

set olivat: Minkä takia tulit mielestäsi valituksi johtotehtävään? Minkälaisia 

ominaisuuksia liität hyvään johtajuuteen? Minkälaisia hyvään johtajuuteen liit-

tyviä ominaisuuksia itselläsi on? Millaisena näet oman merkityksesi tapahtu-

man lopputuloksessa? Kysyin johtajuuteen liittyviä käsityksiä johtotehtäviin 

nuorilta erikseen, koska huomasin, ettei ryhmä yksin riitä viemään projektia 

maaliin. Tarvitaan myös henkilöitä, jotka ottavat tai joille annetaan kannetta-

vaksi kokonaisuudesta suurempi vastuu. Koska valmentaja ei anna vastauksia 

eikä tarjoa suuntaa, pitää joidenkin yksilöiden pystyä se tekemään. Näin pyrin 

kartoittamaan kokemuksen kautta karttunutta johtajuudesta saatua oppia.  

Myös kaikille osallistujille suunnatuilla kyselylomakkeilla kysyttiin nuor-

ten käsitystä itsestään johtajana. Kysymys, oletko mielestäsi johtajatyyppiä? oli 

sekä ensimmäisellä tapaamiskerralla (kyselylomake 1), että viimeisellä tapaa-

miskerralla täytetyissä kyselylomakkeissa, (kyselylomake 2) oli muotoilu sa-

moin.  
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Lähtöoletuksena pidin johtajaksi valikoitumista erityisesti yksilön halusta 

johtoon, teoreettisen viitekehykseni mukaisesti oppimisympäristöön liittyvän 

omien vahvuuksien edistämisen näkökulmasta. Vastuullisuuden kokemus, ha-

lu vaikuttaa sekä konkreettiset maininnat johtamisesta saatavista kokemukselli-

sista  hyödyistä vaikuttivatkin olevan yhteydessä johtotehtäviin päätymisessä.  

Silti johtajaksi valikoiduttiin tosiasiassa myös muiden syiden perusteella, kuten 

jo aiemmin kolmannesta ja neljännestä kohtaamisesta tehdyssä analyysissä tuli 

esiin. 

Omat käsitykset johtajalta vaadituista ominaisuuksista korostivat reiluut-

ta. Johtaja on niin sanotusti hyvä tyyppi. (T1) ”Se, että olinko hyvä vai huono 

johtaja on jokaisen tiimiläisen valittava itse.”  

Haastateltu on mielestään avoin,  sosiaalinen ja hänen kanssaan tiimiläisten on 

helppo työskennellä. Hän ei edusta ainakaan yhteistyön tulppaa.   

(T1) Joustavuus on varmasti yksi tärkeimmistä hyvän johtajuuden kritee-
reistä! Johtajana pyrin olemaan myös mahdollisimman paljon läsnä eri ta-
voin, esim. näkemällä, puhelimitse, sähköpostilla ja facebookin omilla si-
vuilla. 

 

Vaikka johtajuus on kokemuksena kyseisille haastatelluille aivan uusi, korostuu 

silti yhteistyön eteen tehtävä vastuullisuus.   

(T1) Johtajuudesta ei ollut minulla mitään kokemusta, niin silti tein sen 
eteen töitä ja otin aina asioista napakasti kiinni ja johdatin niitä eteenpäin 
parhaani mukaan!  
 
(T8) Keskusteleva, kuunteleva, tasapuolinen, samantasoinen muiden 
ryhmäläisten kanssa, yhteistyöhaluinen, ystävällinen, rohkea, positiivinen, 
realistinen, sosiaalinen. Varsinkin pitkäpinnaisuus ja hyvä stressinsieto-
kyky minulta puuttuu.  

Yksi haastatelluista korosti parhaana johtajaominaisuutenaan kapinointia  ta-

vallista johtamista vastaan. Hän haluaa tehdä asian eri tavalla. Oletettavaa on, 

että hän ajattelee perinteistä johtajaa pomottajana, jollainen hän ei siis ole.  

(T11) Hassua kyllä uskoisin, että minulla paras johtajan ominaisuus on se, 
että olen kapinoinut tavallista johtamista vastaan, ja siksi haluankin tehdä 
asian eri tavalla.  
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Yksi vastaajista korostaa erityisesti reiluutta, kykyä tulla toimeen erilaisten ih-

misten kanssa ja tarkkuutta pysyä aikataulussa.   

(T14) Yritän myös aina jakaa työt mahdollisimman tasan ja autan tarvitta-
essa. Kannustan myös muita onnistumisissa ja pyrin olemaan positiivinen, 
sillä pessimistinen asenne ei yleensä ole hyväksi niin projektille kuin ryh-
mähengellekään. 

Oman johtajanroolinsa merkitystä päämäärän saavuttamisessa nuoret pitivät 

kuitenkin pienenä. Tulkinnallisesti se kertonee osin siitä, että mukavuus ja kor-

rektius ajaa vastauksissa käytännön kokemusten edelle. Koska johtajuuteen lii-

tetyt toivottavat ominaisuudetkin ovat nuorten kommenteissa positiivisia, aja-

tellaan itseäkin johtajana mielellään ns. hyvänä tyyppinä. Ei toivottu johtajaku-

va nostettiin selkeämmin esiin vain yhdessä vastauksessa, johtamisessa eri ta-

valla (T11).  Toki myös ajatuksen töiden tasaisesta jakamisesta ja  pessimistises-

tä asenteesta (T14) voi tulkita koskevan perinteiseksi katsottavaa johtajuutta. 

Oppimisympäristöä ajatellen tulkitsen vastauksia niin, että koska yhteis-

työ ja ryhmän toimivuus on iskostettu projektin onnistumisen kannalta jo al-

kumetreillä oppijoiden mieliin, ei johtaja saa ominaisuuksillaan tai omilla in-

tresseillään sitä vaikeuttaa. Toinen omankin johtajuuden merkitystä minimoiva 

tekijä voi olla myös se, että  yhteistyön korostuminen estää johtajuuden merki-

tyksen korostamisen.  Samoja tyyppejähän tässä kaikki ollaan ja jonkun nyt 

vaan oli ryhdyttävä johtajaksi.  

(T1) Kun tapahtumamme oli järjestetty onnistuneesti, niin olimme kaikki 
tyytyväisiä omaan ja toistemme työpanokseen. En siis osaa sanoa mikä oli 
oma merkitykseni, sillä rautaisella yhteistyöllä tästä kaikesta tuli mahdol-
lista! 

 

(T8) Hmm, en oikein osaa sanoa…Loppujen lopuksi  aika suurena, mutta 
oltaisiin ilman minuakin varmasti pärjätty. Vedin ohjelmatiimiä loppujen 
lopuksi aika hyvin, mutta olisin kyllä paremminkin voinut. Ja joku toinen 
olisi ehkä voinut paremmin. Mutta itse nään tehneeni parhaani asian suh-
teen ja lopputulokseen tapahtumassa olen kyllä erittäin tyytyväinen. 
Kaikki saatiin järjestettyä ja ohjelmasta on tullut vain hyvää palautetta ai-
nakin minulle!  Mutta joo, oma merkitykseni tuntui kyllä joissain tilanteis-
sa todella tärkeältä, mutta olisi tosiaan pärjätty ilman minuakin ja helposti. 
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Eri tavalla johtava haastateltava kertoo puolestaan ainakin osin sen, millainen 

perinteinen johtaja hänen mielestään on.  

(T11) Olen sen verran tiimipelaaja, etten huomaa omaa merkitystäni lop-
putuloksessa, näen vain sen mitä saimme markkinointitiiminä aikaiseksi. 
Loppuun haluan vielä kertoa oman elämän ohjeeni johtajuudesta: Johtaja 
on parhaimmillaan silloin, kun tiimi ei huomaa tulleensa johdetuksi. 

Oman johtajuuden merkitystä lopputulokselle ajateltiin muutamassa tapauk-

sessa myös konkreettisesti tekemisen kautta, ei ajatuksena johtajatyypistä.  

(T4) Luulen, että merkitykseni tapahtuman suhteen liittyy vastuualueisii-
ni. Olin yhteyksissä Nuorisotilan ja Siperian johtajien kanssa ja tunsin hy-
vin tapahtumapaikan. Osasin siis auttaa ja neuvoa esim. ohjelmatiimille, 
mihin jonkin työpajan voisi pistää. Ruoan suhteen ehkä se, että saisimme 
toimimaan Pimé Café ja Maid-kahvila ja työpajojen vetäjillä, esiintyjillä ja 
järjestäjillä oli mahdollisuus saada evästä Kiskokahvilasta.  

 
(T14) Oma merkitykseni tapahtumassa ei ole ollut kovin suuri, vaikka yh-
teistyökumppaneita on yritettykin metsästää. Niitä on toisinaan vaikea 
löytää. Olen tässä kuitenkin samalla edistänyt omalta osaltani markkinoin-
tia kuten varmasti muutkin kiinnittelemällä julisteita ja kertomalla kave-
reille. Sekä olen aina pyrkinyt olemaan paikalla koulutuksissa ja päässyt 
sitä kautta vaikuttamaan tapahtuman kulkuun. Varsinaisessa lopputulok-
sessa ja toteutuksessa tulen olemaan täysillä mukana.
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6 TAPAHTUMATUOTTAJAVALMENNUS OPPI-

MISYMPÄRISTÖNÄ  

Tässä luvussa kootaan yhteen oppimisympäristön rakentumiseen vaikuttaneita 

asioita suhteessa molempiin tutkimuskysymyksiin. Miten tapahtumatuottami-

sen oppimisympäristö suhteutuu uuden opetussuunnitelman oppimiskäsityk-

seen ja laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin vahvistaen näin nuorten aktiivista 

kansalaisuutta. Lisäksi tarkastellaan millainen tapahtumatuottajavalmennus on 

oppimisympäristönä ja millainen on valmentajan rooli. Tarkastelun kohteena 

ovat myös ryhmäroolien ja johtajuuden merkitykset oppimisympäristön raken-

tumisessa. 

6.1 Millainen tapahtumatuottajavalmennus on oppimisympä-
ristönä? 

Tapahtumatuottajavalmennus hyödyntää oppimisympäristönä osallistujien 

omakohtaista kokemusta  oppimisen perustana. Omakohtaiset kokemukset oh-

jaavat oppijaa oppimaan lisää aiheesta, johon he ovat jo aiemman kokemuksen-

sa kautta saaneet tuntumaa. Tapahtumatuottajavalmennus pyrkii   näin havain-

tojeni perusteella samantyyppiseen oppimiseen, johon opetussuunnitelmassa-

kin pyritään tiedollisen aineksen kumuloitumisella, joka nähdään laaja-alaisen 

oppimisen edellytyksenä.  

Uuden opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, 

jossa oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkai-

semaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tietojen ja taito-

jen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan 

ja tunteitaan. Keskeistä on vuorovaikutus oppilaiden, opettajien ja muiden ai-

kuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Oppiminen on mo-

nimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.   
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Tapahtumatuottajavalmennuksessa oppijoiden aktivoinnissa valmentaja 

selventää suunnan, tuo oppimisympäristöön tarvittavat välineet ja vetäytyy sen 

jälkeen syrjään. Välineistö ei viittaa konkreettisiin työkaluihin vaan oppimisko-

kemuksen pohjustamiseen – se tapahtuu erityisesti sitomalla valmennus alusta 

alkaen osaksi oppijoiden kokemuksellista maailmaa, toisin sanoen arkikoke-

musta. Valmennuksen aikana tekemäni osallistuvan havainnoinnin perusteella 

olennaista ovat yksilön roolin, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä johtajuuden 

korostaminen. Sillä nuorten oma tapahtuma ei synny valmentajan tekemänä. 

Tässä on myös ero valmentajan ja perinteisen opettajanroolin välillä, sillä  ta-

pahtumatuottajavalmentaja ei aseta oppimiselle samanlaista lopullista päämää-

rää kuin perinteinen koulu.   

6.2 Miten oppimisympäristö edistää aktiivista kansalaisuutta 

Oppimisympäristönä tapahtumatuottajavalmennus vastaa myös John Deweyn 

hahmottelemaa kokemuksellisen oppimisen ympäristöä, jossa olennaista on 

oppia omien taipumusten ja vahvuuksien mukaisesti omakohtaisen kokemuk-

sen kautta, ilman ulkoapäin asetettua tavoitetta. Omakohtainen kokemus on 

myös se mekanismi, joka arkipäiväistää opitun.  Arkikokemuksen korostami-

nen on tärkeää, sillä ilman omaan kokemusmaailmaan liitettävää tuttuutta op-

piminen ei etene.  

Tapahtumavalmennuksen oppimisprosessi eteni havaintojeni perusteella 

mielikuvallisten harjoitteiden kautta kohti käytäntöä siksi, että vaikeammat kä-

sitteet ja monimutkaistuva oppiminen vaativat jo aikaisempaa käsitystä käy-

tännön olemassaolosta. Mikäli tapahtumaan ei ensin tutustuttaisi, olisi käytän-

nöllisen asian, kuten budjetoinnin,  yhteistyökumppaneiden hankinnan tai vies-

tinnällisten vaatimusten avautuminen oppijoille vaikeaa.  

Deweyläisittäin kyse on siitä, ettei kokemusjatkumo pirstoudu, kuten kä-

visi tilanteessa, jossa opiskelijalla ei ole aiempaa kokemusta käsiteltävästä asias-

ta. Tieto ei voi kumuloitua, mikäli aiempi oppi uuden omaksumiseksi puuttuu.  
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Omien taipumusten ja vahvuuksien kautta valmennusprosessissa syntyi 

myös sidos johtajuuteen ja sen tarpeeseen, koska tavoitteeseen ei päästä vain 

ryhmätyöllä. Koska perinteisessä koulussa auktoriteetti on tavoitteen määrittä-

vä opettaja, tarvitaan uudenkaltaisessa oppimisympäristössä ryhmistä nousevia 

johtajia.  

Hain toisessa tutkimuskysymyksessäni vastausta siihen, miten kyseinen 

oppimisympäristö edistää aktiivista kansalaisuutta. Oppimisympäristön vaiku-

tus aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä näkyy  luottamisena paitsi omiin, 

myös muiden kykyihin. Johtajuuskäsityksiinkin liitetty joustavuus ja kaiken 

tekeminen kokonaisuuden eteen kertovat asenteesta, jossa pyritään laveaan op-

pimiseen. Opetussuunnitelmassa mainitut laaja-alaiset osaamistavoitteet, joita 

pidän tutkimuksessani myös aktiivisen kansalaisuuden tavoitteina näyttäytyi-

vät osallistujien kommenteissa oppimastaan. Vahvasti esiin noussut näkökulma 

oli kehittynyt ymmärrys tapahtumatuottamisen kokonaisuudesta, jonka toteut-

tamiseen tarvittiin kaikkia laaja-alaisen kehittymisen näkökulmia. 

Kokemuksen syvällä rintaäänellä kommentoitiin myös hyötyjä työnhaussa 

sekä tulevia tapahtumia, joita nuoret ryhtyvät nyt suunnittelemaan. Valmen-

nuksen tuloksena kasvoi rohkeus kokeilla ja tehdä sekä luottamus omiin ja tois-

ten kykyihin. Ja koska tapahtuma oli tavoitteeltaan selkeä, mutta opittavana 

kokonaisuutena usvainen – lisäsi tapahtuman rakentaminen erityisesti juuri 

sellaisia valmiuksia, joita opetussuunnitelma uusina oppimiselle asetettuina 

tavoitteina korostaa. Valmiita vastauksia ei ole, on vain suunta eteenpäin.  



83 
 
 

 
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Olen tarkastellut tutkielmassani 4H:n järjestämää tapahtumatuottajavalmen-

nusta esimerkkinä oppimisympäristöstä, jossa korostetaan tekemään konkreet-

tisesti itse ja oppimaan kokemuksellisen oppimistavan pohjalta. Oppimisympä-

ristön hahmottamisen ääriviivat pohjaavat John Deweyn käsityksiin kokemuk-

sellista oppimisesta ihmisen luontaisena tapana oppia uutta. Näin ajatellen non-

formaaliin oppimisympäristöön pohjaava oppimisen ympäristö on kritiikkiä 

koko nykyistä länsimaista tiukan formaalia koulutusjärjestelmää vastaan. Se 

lähtee Deweyn mukaan koko ihmisen luontaisen oppimiskyvyn kannalta liik-

keelle väärästä päästä.  

Koulutuksella, kuten oppimisellakaan ei ole olemassa lopullista eikä oppi-

joiden ulkopuolelta asetettua päämäärää. Siksi parhaaseen oppimiskokemuk-

seen päästään vain ymmärtämällä oppijan omien kokemusten merkitys oppi-

mista edistävänä voimana.   

Saamani tulokset antavat olettaa, että oppimisympäristön rakentamisessa 

on tärkeää alusta alkaen tuottaa oppijoille tietoa, johon tukeutuen he voivat 

ymmärtää ja näin käsitellä prosessissa kohtaamiaan asioita – heille pyrittiin siis 

tarjoamaan oikeanlaisia työkaluja ympäristönsä muokkaamiseen. Yleisestä yksi-

tyiskohtiin edettäessä oppijat olivat jo tutustuneet muun muassa budjetoinnin 

ja yhteistyökumppanien valinnan haasteisiin. Ns. kokemusjatkumo säilyi eheä-

nä – sitä pyrittiin varjelemaan pirstoutumiselta. Koska oppiminen liittyy aina 

henkilökohtaiseen kokemukseen, tulee käsiteltävän asian liittyä myös oppijan 

arkikokemukseen. Ilman kosketusta oppijan arkeen ei oppimista voi tapahtua, 

sillä lokeroitavat asiat, kuten budjetti, yhteistyökumppanien hankinta tai mark-

kinointi eivät aukea ilman aiempaa tietoa niiden olemassaolosta. Näin tapah-

tumatuottajavalmennuksen aikana leikin ja mielikuvaharjoitteiden avulla tuet-

tiin matkaa kohti tapahtuman konkreettista toteutusta – tutkimusaineistossa 

opiskelijat ottivat kantaa erityisesti  yhteistyön ja johtajuuden merkityksiin. Yk-

silön roolin merkitys jää tutkimusaineistossa vähäiseksi – pitkälti varmaankin 

siksi, että ”nuorten itsensä tekemä tapahtuma” saattoi osaltaan viedä tulkintaa 
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yhteistyön korostumisen suuntaan.  Vastuullisuus ja omien vahvuuksien koros-

taminen tukevat toki yksilön roolia, mutta tutkittujen vastauksissa korostuu 

em. ominaisuuksien liittyminen yhteistyölle asetettuihin vaatimuksiin. Eli mil-

lainen on yksilön oltava, jotta yhteistyö olisi mahdollista. Samassa valossa eteni 

myös johtajuuden ominaisuuksien määrittely – korostus on ennen kaikkea yh-

teistyökyvyissä, hyvissä tyypeissä ja sovittelevuudessa – ennemmin kuin selke-

ästi yksilöllisissä ominaisuuksissa. Toki vastausten tulkinnoissa voi ajatella si-

täkin, että työnteko ja toiminta on tänä päivänä tiimivetoista, hyviä tyyppejä 

haetaan. Itsellisiä, vain omiin kykyihinsä luottavia yksinäisiä susia ei työelämä 

juurikaan suosi. Valmentajan ja tässä yhteydessä uuden ajan opettajalle sovitel-

tu rooli näyttäytyi prosessin kuvauksessa selkeänä – erityisesti  paniikkitilan-

teissa, jossa mikään ei tuntunut toimivan. Vahvaa auktoriteettia saatettiin kai-

vata, mutta sellaista ei valmentajasta tarkoituksellakaan saatu. Hänen tehtävän-

sä oli tehdä itsensä tarpeettomaksi.  

Opetussuunnitelmaan kuuluva laaja-alaisuuden vaatimus opinnollisissa 

sisällöissä edellyttää nykyisen muotoisessa formaalissa koululaitoksessa muun 

muassa sen pohtimista, miten jatkossa voitaisiin parhaiten vastata laaja-alaisten 

tietojen ja taitojen saavuttamistavoitteeseen.  Opetussuunnitelmassa mainitut 

laaja-alaiset osaamistavoitteet, joita pidän tutkimuksessani myös aktiivisen kan-

salaisuuden tavoitteina toimivat mielestäni hyvin, koska  OPS:n vaatimukset 

kertovat sen minne tulisi päästä. Aineistosta muun muassa nousseet sosiaalisen 

median käyttöön tai markkinoinnilliseen osaamiseen liittyvät kommentit kerto-

vat monipuolisuudesta monimutkaistuvan maailman hallinnassa. Samoin haas-

tateltujen kommentit vaikkapa kestävän kehityksen merkityksestä liittyvät laa-

jempaan kulttuurilliseen ymmärrykseen.  

Tutkimusaineistoni muodostui osallistuvasta havainnoinnista, keräsin ha-

vaintomateriaalin olemalla mukana muistiinpanoja tehden kuusi kuukautta 

kestäneen tapahtumatuottajavalmennuksen koulutustapaamisissa.  

Kuusitoista iältään 14-28 –vuotiasta nuorta osallistui syksyllä 2012 alka-

neeseen ja keväällä 2013 päättyneeseen  4H:n järjestämään ensimmäiseen tapah-

tumatuottajavalmennukseen. Valmennuksen tavoitteena oli järjestää nuorten 
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oma tapahtuma nuorten itsensä toteuttamana. Koska 4H:n toiminnallisen stra-

tegian pohjana on John Deweyn hahmottelema tekemällä oppimisen filosofia, 

lähdin tarkastelemaan valmennusta ja sen etenemistä suhteessa Deweyn hah-

mottamaan tapaan järjestää oppimisympäristö ihmisten omaa kokemusta roh-

kaisevaksi ja näin oppimista edistäväksi tilanteeksi. Tapahtuman valmentajan 

roolia tarkastelin uuden ajan opettajalle asetettujen vaatimusten valossa. Val-

mentajan tehtävä on luoda suuntaa oppimiselle ja osallistua ryhmän toiminnan 

vahvistamiseen. Tärkeintä on vetäytyä syrjään ja antaa tilaa oppijoille ja heidän 

omalle kokemukselleen. 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen uskottavuuteen saattaa vaikuttaa se, että työskentelen Suomen 

4H-liiton kehityspäällikkönä ja vastaan tutkitun pilotin, tapahtumatuottajaval-

mennuksen kehittämisestä 4H-järjestössä. Kehittämistyön tavoitteena on saada 

uusi väline 4H-järjestön kansalaiskasvatuksen työkaluksi.  

Tutkielmani aihe ja tutkimustulokset  suorastaan kutsuvat jatkotutkimuk-

sen tekoon. Tämä tutkimus on ollut mielenkiintoinen aiheen tuoreuden vuoksi. 

Tutkittu pilottiprojekti on ensimmäinen tapahtumatuottajavalmennus järjestön 

historiassa. Myös opetussuunnitelmat ovat kokemassa mullistavan uudistuksen 

korostaessaan muun muassa oppilaan aktiivista roolia oppimisessa. Opetus-

suunnitelmat uudistetaan Suomessa kymmenen vuoden välein ja ne aiheuttavat 

aina vilkasta keskustelua niin kouluissa työskentelevien pedagogien kuin har-

rastejärjestöissä vaikuttavien ohjaajien keskuudessa. Elokuussa 2016 käyttöön 

otettava opetussuunnitelma (OPS 2014) korostaa, että tulevaisuuden taitoja 

(OPS 2014, 16-17) voidaan oppia jatkossa myös yhä useammin yhteistyössä jon-

kun koulun ulkopuolisen toimijan kanssa.  

Koulujen opetussuunnitelmatyö kiinnostaa harrastejärjestöjen ohjaajia 

muun muassa sen vuoksi, että viimeaikainen kehitys on ajamassa formaalia 

koululaitosta ja nonformaalia koulutusta entistä lähemmäs toisiaan. Nuoriso-

tutkija Tomi Kiilakosken (2008, 168) mukaan nonformaalissa toiminnassa täh-
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dätään useimmiten jonkun taidon oppimiseen, mutta siinä ei yleensä jaeta to-

distuksia.  

Harrastejärjestöjen liukumista kohti oppilaitosmaisempaa toimintatapaa 

kuvaa esimerkiksi se, miten nuorisojärjestöt ovat alkaneet tuotteistaa koulutuk-

siaan ja toimintaansa niin, että osaaminen tunnustetaan. Opintokeskus Siviksen 

mukaan (2016) osaamisen tunnustaminen tarkoittaa eri tavoin hankitun osaa-

misen muodollista tai virallista tunnustamista, jossa osaamiselle myönnetään 

esimerkiksi todistus tai opintopisteitä. Opintokeskus Sivis toteaa, että Euroopan 

komissio ja Euroopan neuvosto on laatinut suosituksen epävirallisen ja arkiop-

pimisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Mitä oppilaitosmaisempi on tapa 

suunnitella koulutusta, sitä helpompaa on sen tunnustaminen muilla koulu-

tusasteilla.  

Nonformaalin oppimisen muuttumisesta kohti formaalia oppimista käy 

esimerkiksi 4H-akatemia (2016) tai Partion roihuakatemia (2016), joissa on 

mahdollisuus muun muassa suorittaa tutkinnon osia sekä opintojaksoja yhteis-

työssä oppilaitoksen kanssa. Järjestötoiminta pyrkii siis enenevässä määrin laa-

timaan vapaan harrastustoiminnan rinnalle selkeitä opintokokonaisuuksia joi-

hin liittyvät opintopisteet. Opetussuunnitelman (OPS 2014, 30) kannustamana 

formaali koulutus puolestaan muuttuu pois opettajavetoisesta opetuksesta ja 

siirtyy luokkaopetuksesta kohti monipuolisia oppimisympäristöjä. 4H-järjestön 

suunnitelmissa on samoin opintopisteyttää tapahtumatuottajakoulutus. Olisikin 

mielenkiintoista tutkia sitä, mitä vaikutuksia koulujen ja järjestöjen yhteistyöllä 

olisi nuorten oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden kannalta. Entä miten kou-

lut voisivat tukea oppilaita hyödyntämään kansalaisjärjestöjen tarjoamia opin-

tokokonaisuuksia. 

Tämän tutkimuksen perusteella voimme todeta, että nonformaali oppi-

misympäristö tässä tapaustutkimuksessa tuotti niitä tietoja ja taitoja, joita for-

maali koululaitos laaja-alaisten osaamistavoitteiden kautta haluaa nuorille opet-

taa. Mutta onko formaalin ja nonformaalin oppimisen lähentymisestä haittaa 

vai hyötyä nuorille?  
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 1.  

 

1. Vastaajan nimi 
 
 
 
 
 

2. Vastaajan sukupuoli 
 
 

3. Vastaajan ikä 
 
 

4. Kuinka kauan olet harrastanut 4H:ssa? 
 
 
 

5. Miksi tulit mukaan tähän koulutukseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Onko sinulla kavereita täällä? 
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7. Millainen ryhmän jäsen olet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Oletko mielestäsi johtajatyyppiä? 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mitä odotat tältä koulutukselta? 
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10. Mikä 4H-toiminnassa on sinulle tärkeää? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Miksi harrastat 4H-toimintaa? 
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12.  Mikä on mielestäsi ryhmän merkitys tässä 4H-tapahtumakoulutuksessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Mihin yhteistyötä tarvitaan 4H-tapahtumakoulutuksessa? 
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14. Onko yhteistyöllä tässä 4H-tapahtumakoulutuksessa sinulle merkitystä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Millaisia asioita teet mieluiten ryhmässä? 
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16. Miten hyvä ryhmä mielestäsi toimii? 
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Liite 2. Kyselylomake 2. 

 

1. Vastaajan nimi 
 
 
 
 
 

2. Vastaajan sukupuoli 
 
 

3. Vastaajan ikä 
 
 

4.  
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Oletko saanut kavereita tästä koulutuksesta? 
 
 
 
 

7. Oletko kehittynyt koulutuksen aikana ryhmän jäsenenä toimimisessa? 
Jos olet, niin miten? 
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8. Oletko mielestäsi johtajatyyppiä? 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Vastasiko koulutus odotuksiasi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mikä 4H-toiminnassa on sinulle tärkeää? 
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11. Miksi harrastat 4H-toimintaa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Mikä on ollut mielestäsi ryhmän merkitys tässä 4H-
tapahtumakoulutuksessa? 
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13. Mihin yhteistyötä tarvittiin 4H-tapahtumakoulutuksessa ja Shake It -
tapahtumapäivänä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Mitä merkitystä yhteistyöllä oli sinulle tässä 4H-tapahtumakoulutuksessa 
ja Shake It -tapahtumapäivänä? 
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15. Millaisia asioita teet mieluiten ryhmässä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Miten hyvä ryhmä mielestäsi toimii? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


