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e LUOKASTA JA SALISTA LUONTOON 

Fyysistä aktiivisuutta, 
oppimista ja viihtyisyyttä 
koulun pihalta 
Teksti ja kuvat: Terhi Huovinen 

Koulut sijaitsevat perinteisesti 

keskeisellä paikalla, asuina

lueen keskellä kaupungissa 

tai kylässä. Koulua ympärö'i 

aina jonkinlainen piha-alue, 

jota käytetään paitsi välitun

tien viettoon, myös ulkolii

kuntatuntien järjestämiseen. 

Parhaimmillaan koulun piha 

toimii lähiliikuntapaikkana 

alueen asukkaille. 

K
un koulujen pihoja halutaan kehit
tää tai uudistaa, törmätään usein 
havaintoon, että koulujen piha-alu

eista ei ole minkäänlaisia kansallisia tai 
eurooppalaisia kriteereitä, saati suosituk
sia viihtyisyyden ja fyysisen aktiivisuu
den lisäämiseksi. Lainsäädännön puurtu-

minen tarkoittaa, että piha saa olla koko
naan vaikka tasaista asfalttia; ainoastaan 
silloin, kun pihalle asennetaan leikkiteli
ne, tätä telinettä ja sen alustaa koskevat 
tarkat EU-määräykset. 

Kuuden Euroopan maan yhteisessä 
hankkeessa on tartuttu tähän ongelmaan. 
Tutkijat ja opettajat Virosta, Latviasta, 
Liettuasta, Norjasta, Islannista ja Suo
mesta ovat lähteneet selvittämään, mil
laisia koulujen pihat eri maissa ovat, mitä 
lapset ja nuoret pihoista ajattelevat ja eten
kin, millainen olisi hyvä koulun piha eri 
ikäluokat huomioiden. 

Hankkeen koordinaattorit kustakin 
maasta kokoontuivat elokuun puolivälissä 
Laugarvatnissa, Islannissa tarkastelemaan 
pilottitutkimuksen tuloksia ja suunnittele
maan intensiivikurssia koulupihojen kehit
tämisestä tuleville liikunnanopettajille. 

Jalkapalloa ja koripalloa 
tasaisella pihalla 

Alustavien tulosten mukaan koulupi
hat ovat yllättävän samanlaisia eri maissa. 

Piha-alueita leimaa tasaisuus sekä pelialu
eet jalkapallolle ja koripallolle. Alakouluis
ta löytyy yleensä jonkin verran leikkiteli
neitä, yläkoulujen ja lukioiden pihat ovat 
karumpia. 

Pohjoismaissa koulupihoissa hyödyn
netään enemmän luonnon muovaamia 
mahdollisuuksia. Pihoista löytyy mäkiä, 
kiviä, kalliota, kasvillisuutta ja jopa met
sää, johon oppilaat voivat mennä välitun
nin aikana. 

Kansallinen urheilukulttuuri määrittää 
pihojen kiinteitä liikuntapaikkoja. Suoma
laisessa koulussa pihassa saattaa olla piir
rettynä rajat pesäpallolle ja koulualueel
ta löytyy kaukalo, jota talvella käytetään 
luisteluun ja jääpeleihin. 

Islannissa koulupihalta löytyy usein 
jalkapallon lisäksi käsipallokenttä sekä 
uima-allas. Uinti näytteleekin suur
ta osaa islamilaisessa liikunnanopetuk
sessa. Opetussuunnitelmassa uintia on 
jokaisella perusopetuksen luokalla tun
ti viikossa. Tämän lisäksi jokaisella luo
kalla on muuta liikuntaa kaksi tuntia vii
kossa. Uima-altaan ylläpidon koulupihas
sa mahdollistaa ruliperäinen maa kuumi-

Pohjoismaiden ja Baltian maiden koulujen pihalta löytyi yleensä paikka jalkapallon ja koripallon pelaamiseen. Lähes identtiset ministadio
nit Notoddenissa, Norjassa ja Laugarvatnissa, Islannissa. 
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