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Opetussuunnite1mct hctctstctct 
kehittämään oppimisympäristöjä 
Teksti ja kuvat: 
Terhi Huovinen 

Oppiminen on uusien 

opetussuunnitelmien 

mukaan oppilaan 

aktiivista tavoitteen

asettelua ja toimintaa 

vuorovaikutuksessa 

ympäristön ja siinä 

toimivien ihmisten 

kesken. Tällainen 

käsitys oppimisesta 

haastaa koulut kehit

tämään oppimisym

päristöjään monipuo

lisiksi ja joustaviksi, 

erilaiset oppimisen 

tavat mahdollistaviksi 

tiloiksi. 

P
erinteinen suorakulmi
on muotoinen luokka
huone säntillisine pul

pettiriveineen ei enää vastaa 
käsitystä oppimista parhaal
la mahdollisella tavalla tuke
vasta oppimisympäristöstä. 
Oppimisympäristöilcä toivo
taan oppilaan omaa ajattelua 
ja tutkimista edistävää ilmettä 
sekä mahdollisuutta muunnel
la tilaa tarpeen mukaan yksin, 
kaksin ja pien- tai suurryhmis
sä tapahtuvaan opiskeluun. 

Oppimisympäristö muodos
tuu paitsi koulun omista tilois
ta, myös koulujen piha-alueista 
ja lähiympäristöstä. Oppimis-

LIITO 

ta tulee viedä pois luokkahuo
neista ja samalla edistää toi
minnallista tapaa oppia. 

Tähän artikkeliin olen koon
nut kuvia ja ajatuksia innosta
maan oman koulun oppimis
ympäristön kehittämiseen. Jo 
pienilläkin toimilla voi olla iso 
vaikutus omaan opettamisen 
tapaan ja sen myötä oppilai
den oppimiseen, kouluviihty
vyydestä puhumattakaan. 

Sormet multaan ja 
kottikärrypeclaqoqiikkaa 
kehiin 

Jyväskylän Mankolan kou
lu on noin 600 oppilaan yhte
näiskoulu muutaman kilo
metrin päässä kaupungin kes
kustasta. Koulu on perustet
tu rakennuksiltaan ja puisto
alueiltaan valcakunnallises
ti arvokkaaseen kulttuurihis
torialliseen ympäristöön. Pai
kalla on toiminut ennen perus
koulua sotilasvirkatila, emän
täkoulu ja ammattikorkea
koulu. Koulun ympäristöä on 
kehitetty sekä historiaa että 
modernia oppimiskäsitystä 
kunnioittaen. 

Koulun erikoisuuksiin kuu
luu oma puutarha ja kasvihuo
ne, joita oppilaat hoitavat ja 
oppivat samalla mm. biologiaa 
ja terveystietoa. Kasvimaalla 
yrttipenkkiä hoitaessa ja pork
kanoita harventaessa puhe ter
veellisestä ruokavaliosta konk
retisoituu aivan eri tavalla kuin 
kirjasta lukemalla. 

Myös fyysisen toimintaky
vyn merkityksestä saa selke
än kuvan, kun työntää suu
ria multasäkkejä kottikärryis-

Mankolan koulu Jyväskylässä. Koulun pihalla on oma kasvihuone ja 
puutarha hedelmäpuineen ja kasvimaineen. 

Kottikärrypedagogiikkaa. Multaa kasvihuoneelle kärrätessä ymmär
tää, miksi fyysisestä toimintakyvystä kannattaa pitää huolta. 

sä kohti kasvihuonetta. Oppi
misympäristö aktivoi pohti
maan mm. nostamisen ergo
nomiaa, lihasten toimintaky
kyä tai vaikkapa sitä, mitä eli
mistössä tapahtuu hikikarpa
loiden noustessa otsalle ja hen
gityksen muuttuessa puusku
cukseksi. 

Luowutta ja 
lähiliikuntaa 

Perusopetuksen opetus
suunnitelmassa "oppimisym
päristöillä tarkoitetaan tilo
ja ja paikkoja sekä yhteisöjä 
ja toimincakäycäncöjä, joissa 
opiskelu ja oppiminen tapah
tuvat." Koulun toimintakult-
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