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SYRJÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISYÄ ALA-ASTEEN ERITYISOPETUKSESSA 
 
Koulun ja kodin yhteistyöstä puhutaan yhä painokkaammin ja vanhempien asemaan ja 
rooliin suhteessa kouluun vaaditaan parannusta. Usein lapsen koulunkäyntiongelmat 
ala-asteella ja siirto erityisluokalle tai -kouluun nähdään ensimmäisinä vaiheina 
syrjäytymiseen johtavalla polulla. Olisiko vaikeasti kasvatettavien ja erityisoppilaiden 
opetukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn löydettävissä uusia kuntouttavia 
ratkaisumahdollisuuksia ja -näkökohtia erilaisilla opettajan, koulun ja sosiaalisten 
verkostojen luomilla aktivointitoimenpiteillä? Voiko ala-asteen erityisluokan 
oppimisympäristöön ja -kulttuuriin liittää kokonaisvaltaista, koko perhettä tukevaa 
toimintaa ja jos voi, niin  mitä yllätyksiä se ehkä tuo tullessaan? 

Tarkastelen esitelmässäni alustavasti jatko-opetuskokeilua, johon olen sisällyttänyt 
elämyspedagogisen opetusnäkemyksen ja siihen liitetyn, perheneuvolan kanssa 
yhteistyössä toteutetun vanhempainryhmätoiminnan menetelmänä ennaltaehkäistä 
lasten ja varhaisnuorten syrjäytymistä koulusta.   
 
1. Johdanto 
 
Opetuskokeilukokonaisuuden tutkiminen liittyy laajempaan laadulliseen tutkimukseeni 
ja siinä voin epistemologisesti nähdä etnografian ja antropologisen  
toimintatutkimuksen traditioita ja piirteitä. Olen itse tutkija ja toimin naturalistisessa 
tutkimusympäristössä kaksi lukuvuotta (Suoranta 1999, 162–164).  Aineistona on 
dokumenttiaineisto, haastattelut, havainnot ja oma osallistuminen toimintaan. 
Kokeiluryhmän (n=8) muodostaa ne 10-13-vuotiaat erityisoppilaat, jotka olivat 
opetuksessani vuosina 1998-99 ja 1999-2000. Oppilaat on luokiteltu 
sopeutumattomiksi ja suureen ryhmään ongelmallisiksi ns. ESY-oppilaiksi, jotka on 
siirretty kaupungin muista yleisopetuksen ala-asteen kouluista luokkaani.   
     Opetus noudattaa teoriassa yleistä opetussuunnitelmaa eli oppilaat saavat yleiseen 
peruskouluopetukseen liittyviä opintokokonaisuuksia. He ovat älykkyydeltään  
yleisopetuksen tasoisia, mutta eivät täytä kaikkia sosiaalis-emotionaalisia 
ominaisuuksia ja valmiuksia. Yleisopetuksen suurissa  luokkaryhmissä toimiminen on 
vaikeaa heidän poikkeavan käyttäytymisensä vuoksi.   Luokkani opetuksessa painotan 
kokemuksellista, elämyksellistä ja toiminnallista oppimista. Päivittäiseen koulurytmiin 
liittyy kuntouttamispainotteinen toiminta, koska oppilaiden persoonallisuus on kaikkien 
indikaattorien mukaan levotonta ja masentunutta. Pyrkimyksenäni on jakaa 
kasvatusvastuuta ja voimavarakeskeistä toimintaa kotien kanssa. 
Opetuskokonaisuuteen liitetyllä viikoittain tapahtuvalla varhempien aktivoimisella ja  
keskusteluilla on tärkeä dialoginen merkitys sekä opettajalle että vanhemmille.  
Kokemusten jakamiseen ja ongelmien kuuntelemiseen ei välttämättä tarvita terapeutin 
koulutusta (vrt. Piha 2000,6). Vanhempainryhmätoiminnassa on kuitenkin ollut mukana 
perheterapian asiantuntijoita perheneuvolasta. 
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2. Tausta-ajatuksia 
 
Elämyspedagogisen taustateorian lisäksi pohjaudun tarkasteluorientaatiossa ja 
aineistoni tulkinnassa sosiaalipedagogiseen näkemykseen ja  sosiaaliseen 
konstruktionismiin, jonka juuret ovat fenomenologisessa yksilön kokemusmaailmaa 
pohtivassa tutkimustraditiossa.  Sosiaalisen konstruktionismin perusideana on 
sosiaalistumisen ja todellisuuden rakentuminen ihmisen ja hänen ympäristönsä 
vuorovaikutuksessa syntyneistä merkityksistä, jotka tapahtuvat  valtaosin kielen avulla. 
( Berger & Luckmann 1991 ja 1995, 47–52, 81–84.)  

Emansipoituminen eli vapautuminen perinteisen kouluyhteisön uskomuksista ja 
oppimisnäkemyksistä sisältyy myös sosiaaliseen konstruktionismiin (Glasser 1992, 65). 
Vapautuminen epätarkoituksenmukaisista työkäytännöistä koskee itseäni opettajana 
kouluinstituution edustajana ja toimijana, mutta ehkä myös oppilaitani ja heidän 
vanhempiaan (vrt. Naukkarinen 1999). Voimauttaminen, voimavarauttaminen, 
voimaantuminen eli empowerment "uutena" kasvatustieteen terminä (ks. mm. Siitonen 
1999, 91)  liittyy ihmisestä itsestään lähtevään voimaan, jota on vaikea tuottaa 
ulkoapäin. Voimaantumiselle voidaan kuitenkin luoda mahdollisuus reformistisen 
koulun kontekstissa. On jokaisen vanhemman ja huoltajan omalla vastuulla valita, 
ottaako hän tämän mahdollisuuden käyttöönsä.  Ilman opettajan ja oppimisympäristön 
tukea ei tämä mahdollisuus toteudu muutoin kuin teoriassa. 

Tässä esitelmässä esittämäni havainnot ovat alustavia ja koskevat lukuvuotta 1998–
99, koska opetus- ja vanhempainryhmäkokeilu päättyy virallisesti kevätlukukauden 
2000 loppuun mennessä.  Varsinainen opetuskokeiluni koskee vain omaa luokkaani ja 
se on osa laajempaa KT Veli-Matti Ulvisen syrjäytymisen ehkäisemistä tutkivaa 
projektia Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa. 
 
3. Syrjäytymisen kasautumisen ongelma koulussa 
 
Peruskoulun  behavioristista ja yhteisöllisesti löyhää oppimisympäristöä pidetään 
häiriökäyttäytymisen ehkäisyssä edelleen ongelmallisena, vaikka työkäytäntöjä on toki 
uskallettu voimakkaasti arvostella (mm. Naukkarinen 1999,12–13, 226–234). Myös 
erityisopetukseen siirrettyjen lasten ja nuorten opetuksen laatuun ja sisältöön on viime 
vuosina kiinnitetty enemmän huomiota. Puhutaan kuntouttavasta ESY-opetuksesta ja 
erityisluokkajakson sijoittamisesta alkuopetukseen, jolloin sijoituksen kesto voisi olla 
parhaimmillaan korkeintaan kaksi vuotta (Seppovaara 1998,162). Integraatio 
yleisopetukseen on nähty tärkeimmäksi tavoitteeksi etenkin käytöshäiriöisiksi ja 
sopeutumattomiksi luokiteltujen oppilaiden ala-asteen opetuksessa.  Kuitenkin 
käytöshäiriöisiksi ja sopeutumattomiksi luokiteltujen ala-asteen oppilaiden käytännön 
opetustyötä tekevän, kuten allekirjoittanut, näkökulmasta näyttää tavoitteet kovin 
kaukaisilta, lähes utopistisilta. Onkohan lainsäätäjä lainkaan tiedostanut syrjäytyneiden 
todellisuutta tässä onnistujien vs. ”luusereiden”  yhteiskunnassa laatiessaan ESY-
opetuksen vaikuttavuuden tärkeimmäksi kriteeriksi oppilaan siirtymisen 
yleisopetukseen.  Usein tuntuu suurelta saavutukselta pitää oppilas edes säännöllisen 
erityisopetuksen piirissä ja koulutuspalvelujen yhteydessä (vrt. Perusopetuslaki 
628/1998). Opetuksen painopistettä, varsinkin erityispedagogiikassa, ollaan yhä 
enemmän siirtämässä – ainakin teoriassa – tiedollisten ja kognitiivisten suoritusten 
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painottamisesta sosiaalisten taitojen ja kuntouttamisen suuntaan.   Omassa koulussani 
olen havainnut vuosien aikana, että perinteiset opetusmenetelmät (vrt. myös 
Seppovaara 1998, 161) eivät tuota toivottua tulosta ja, että  huoltajia on tuettava 
monitasoisesti.  Opettajuuden käsitettä olen joutunut tarkentamaan ”rakentajan” ja 
”voimavarauttajan” määritelmää kohti.  

Yhä tärkeämpi toimintamuoto ns. riskiolosuhteissa elävien lasten (Children in risk) ja 
syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden ja heidän  perheittensä kohdalla on huoltajien 
saaminen mukaan voimavaraksi kasvatuksen ja lapsen kuntouttamisen tukemiseen. 
Toisaalta mielestäni tämän päivän huoltajat tarvitsevat itsekin voimavarakeskeistä 
verkostotyötä, sillä heidän  ESY-opetukseen siirretyt lapsensa ovat vaikeasti 
kasvatettavia sekä kotona että koulussa.  Pihan (2000, 6) mukaan  suomalaisen 
yhteiskunnan pitäisi tukea enemmän perheitä, joissa lapset kasvavat. Perheiden 
kokemusten jakamiseksi ei ehkä aina tarvita terapeutin erikoiskoulutusta, vaan usein 
riittävät kuunteleminen ja sitoutuminen, joka synnyttää luottamuksen, sekä 
perhenäkökulman pitäminen mielessä (emt.).   

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti 
Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana ja niiden luonteessa on tapahtunut selkeä 
muutos vakavampaan suuntaan.  Kouluni entisen rehtorin Heikki Larivaaran v. 1996 
laatiman tutkimuksen mukaan  koulumme oppilasaines on kolmessa vuosikymmenessä 
muuttunut "koviksista" vakavasti käytöshäiriöisiksi, jopa psykoottisiksi ( Larivaara & 
Mustaparta 1996, 45).  Moilasen (1996, 193) mukaan 10–11 vuotiailla pojilla 
käytöshäiriöitä esiintyy jopa 4–12 %:lla.  

Monien tutkimusten mukaan käytöshäiriöiden syitä katsotaan olevan mm. 
tavanomaisten perherakenteiden rikkoontuminen, hajanaiset ihmissuhteet, runsaat ja 
suuret elämänmuutokset sekä tavanomaisen perheen ihmissuhteiden ja 
perusturvallisuuden puute (vrt. Pulkkinen 1996, 29–44).  Viime aikoina on paljon 
puhuttu ns. ongelmien kasautumisesta, jotka vaikeuttavat yksilön ja perheiden 
elämänlaatua (Rönkä 1999, 9). Ongelmien kasautuminen voidaan nähdä kehämäisenä 
tapahtumaketjuna, joissa seuraukset aiemmista ongelmista muuntuvat uusien 
ongelmien syiksi lumipallo-efektin lailla. Kasautumisen väyliä on pääasiassa kolme: 
ulkoinen, sisäinen ja käyttäytymisen haavoittuvuuden väylät (emt., 10). 

Omassa kokeiluryhmässäni kaikki oppilaat ovat poikia, jotka on siirretty 
yleisopetuksesta erityisluokkaan erilaisten sopeutumis- ja käyttäytymishäiriöiden 
vuoksi.  Nyyssölän (2000, 73) mukaan koulunkäyntiongelmat voidaan nähdä 
ensimmäisenä vaiheena syrjäytymiseen johtavalla polulla: huono-osaisten ja 
syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden koulukielteisyys ja kouluallergia liittyvät moniin 
huono-osaisuutta indikoiviin tekijöihin, kuten koulukiusaamiseen, (myöhemmin) 
nuoruusikäisenä alkoholin käyttöön ja jopa rikoksiin.  

Poikien ahdistus ja sopeutumattomuus ovat rajua ja aggressiivisempaa laatua, 
jolloin purkautuminen tapahtuu uhmaamalla ja kiusaamalla luokkatovereita ja koko 
koulun henkilöstöä.  Ala-asteen ESY-opetuksessa en ole vielä koskaan tavannut 
tyttöoppilaita, koska tyttöjen ahdistuneisuus kääntyy usein sisäänpäin, eikä 
käyttäytyminen muutu yleisopetuksen oppilasjoukkoa häiritseväksi. Tytöt ovat 
taipuvaisempia kääntymään sisäänpäin, esimerkiksi ahdistumaan ja masentumaan. 
Pojille on taas tunnusomaista ulospäin suuntautuva reagointitapa, mikä näkyy usein 
aggressiivisena käytöksenä, kohelluksena ja pieninä rötöstelyinä.  
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Suorittamani kartoitus tukee Röngän (1999) väyläajattelua. Perherakenteissa olevat 
ongelmat näyttävät liittyvän eräänä osa-alueena ESY-erityisoppilaiden häiriöiden 
vakavuuteen ja taustoihin. Perhe-elämän vaikeudet, lapsuusiän riskitekijät, 
epäonnistumiset ja aggressiivisuus ovat kasautumisen ongelmien taustalla.    Vuoden 
1998–99  seitsemän oppilaan kokeiluryhmästä vain yhdellä oppilaalla oli ehjä perhe.  
Viiden oppilaan kohdalla perherakenteet olivat rikkoontuneet  ja yksi oppilas eli 
sijaisperheessä. Kolmen oppilaan biologiset isät olivat elossa ja pitivät aktiivisesti 
yhteyttä poikiinsa. Kolmen oppilaan isät olivat elossa, mutta he eivät pitäneet 
minkäänlaista yhteyttä poikiinsa.  

Tarkastelussani oli merkillepantavaa tilanne, että äiti oli joutunut lähes yksin 
vastaamaan ongelmallisen poikansa kasvatuksesta, koska puoliso ei ollut vuosikausiin 
tukenut äidin työtä. Oleellisena löydöksenä havaitsin aikaisempiin tutkimuksiin 
verrattuna käytöshäiriöiden taustalla olevana tekijänä diagnosoidun masennuksen, joka 
oli todettu yliopistollisen sairaalan tutkimusjakson aikana.  Palattuaan tutkimusjaksolta 
jatkavat nämä masentuneet oppilaat kuitenkin yleisen opetussuunnitelman mukaisessa 
erityisopetuksessa, vaikka tarve osittain mukautettuun ja erittäin voimakkaaseen 
terapiaan olisi päivittäin voimakasta.  Opetusryhmät erityisopetuksessa saavat lain 
mukaan olla alle kymmenen oppilaan suuruisia, mutta osalle viidenkin oppilaan ryhmä 
tuntuu liian suurelta. Osa oppilaista sai toki musiikkiterapia- ja perheterapiapalveluja, 
osa ei pystynyt sitoutumaan terapiamuotoihin.    Taulukossa  1. on esitetty oppilaitteni 
taustat lyhyesti.  Oppilaiden nimet on peitenimiä.   
 
Taulukko 1.  Kokeiluryhmän (1998–1999) oppilaat ja heidän taustansa, 3-4 lk 1998-
1999   (n=7). 
 
Oppilas / nimi synt. ikä lk. kotitausta käyttäytymishäiriön 

tausta 
a Juha -89 10 v 3 lk äiti + isä + 2 

isosisk. 
diag. masennus 

b Tino -88 11 v 3 lk sijaisperhe / äiti 
(isä?) 

diag. kiint. 
suhdehäiriö, 
masennus 

c Reijo -88 11 v 3 lk äiti (isä+) diag. ahdistus, 
masennus 

d Petri -89 10 v 3 lk äiti (isä+) diag. ahdistus, 
levottomuus 

e Hannu -87 12 v 4 lk äiti + s.puoli (isä?) diag. masennus, 
grandiosit. satuilu, 
itset. 

f Tuomo -88 11 v  4 lk äiti + 3 veljeä (2/1) 
(isä+) 

diag. masennus 

g Pekka -88 11 v 4 lk äiti + pikkusisko 
(isä-) 

diag. masennus  

selitys:  isä+: isä elossa, ei asu kotona, mutta pitää yhteyttä perheeseen ja 
lapseen 
isä?: isä elossa, tuntematon, eikä missään yhteydessä perheeseen tai 
lapseen 
isä-: isä  elossa, tunnettu, muttei pidä yhteyttä perheeseen tai lapseen 
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4. Opetusmenetelmänä elämyspedagogiikka 
 
Elämyspedagogiikan (vrt. Kurt Hahn 1958; erlebnispädagogik) avulla tarjoan 
onnistumiseen tähtäävän toiminnallisen ja elämyksellisen oppimisympäristön laatimalla 
poikkeavan ja sosiaalis-emotionaalisesti vahvistavan tavan hahmottaa ja konstruoida 
itseä ja sosiaalista todellisuutta.  Olen tarkastellut teoriassa elämyspedagogiikkaa 
aikaisemmissa Tuhti-julkaisuissa ( 1997,1998 ja 1999) ja määritellyt kokemuksellisen, 
elämyksellisen ja toiminnallisen opetusnäkemyksen väljästi seuraavasti:  
Elämyspedagogiikka on elämysten välityksellä tapahtuva monikanavainen kasvatus- ja 
oppimistapahtuma, jossa käytetään elämyksellisiä tilanteita ja keinoja tukemaan 
oppilaan sosiaalista, fyysistä ja tiedollista kehittymistä (ks. myös Karppinen 1998).   
Elämyspedagogiikka on kasvatuksen, kuntouttamisen ja oppimisen kokonaisvaltainen 
prosessi, jonka vaiheet ovat: suunnittelu – ennakkonäkemys (esireflektio) – toiminta – 
jälkinäkemys (jälkireflektio) ja arviointi.  Elämyksestä viriävät ja heijastuvat 
monikanavaiset vaikutukset otetaan kokonaisvaltaisen ja sosiaalisen kehittymisen 
välineeksi eli oppimiseen pään, sydämen ja käden välityksellä (saks. Lernen durch 
Kopf, Hertz und Hand; vrt. Telemäki 2000, Tuhti-luento &  henk. koht. keskustelu).  
Ryhmässä koettujen onnistuneiden tunne-elämysten avulla pyrin eheyttämään ja 
vahvistamaan oppilaan itsetuntoa, aloitteellisuutta ja sosiaalista tiedostamista. 
Elämyspedagogiikka voidaan käsittää eri tavoin riippuen toiminnan lähtökohdista (vrt. 
mm. seikkailupedagogiikka; Ziegenspeck 1992, 132; Reiners 1995, 20; Heckmair & 
Michl 1998, 41). 

Elämyspedagogiikan käsite koulun viitekehyksessä tulee mielestäni nähdä laaja-
alaisesti siten, että siihen kuuluu ns. outdoor- ja indoor-toimintaa: seikkailua, 
luontoretkeilyä ja liikuntaa, taideilmaisua sekä eri elämänalueiden projektiopiskelua.  
Seikkailupedagogiikkaan (engl. Adventure education) verrattuna elämyspedagogiikka 
(engl. Experiential education) voidaan mielestäni ymmärtää laajempana käsitteenä, 
joka on oppilasta aktivoivaa ja oppiaineita integroivaa sekä avainasemassa 
kehitettäessä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, kuten vanhempainryhmätoimintaa.   
Vivahde-eroista huolimatta keskeisellä sijalla ovat toimintatarpeen tyydyttäminen, 
kokemuksista ja elämyksistä saatu ilo ja virkistys, mahdollisuus kehittää itsetuntemusta 
ja tunne-elämää. Tärkeätä ovat kyky rentoutua ja taito keskittyä prosessin 
suunniteluun, toimintaan ja pohdiskelevaan oppimiseen. Muodostettaessa järkeviä 
teemoja ja kokonaisuuksia tulee oppimisesta kokonaisvaltaista.  Tärkeän osan 
muodostavat oppituntien ja koulun ulkopuoliset tapahtumat ja yhteistyö vanhempien 
sekä ympäristön muiden laitosten ja tahojen kanssa.   
 
5. Vanhempainryhmä perheen tukijana 
 
Elämyspedagogiikan opetusnäkemykseen olen liittänyt myös ns. vanhempien ja 
perheiden voimauttamismallin (ks. Siitonen 1999), johon liittyy vanhempien ja 
huoltajien aktivoiminen ja ottaminen mukaan laajasti koko luokan arkiseen ja 
päivittäiseen toimintaan.  Näitä toimintamuotoja ovat olleet perjantaikerhot, ”spontaanit” 
vierailut luokassa päivittäin tai silloin kun on tarvetta, vanhempien ottaminen mukaan 
retkille ja tapahtumiin, isien (!) aktivoiminen pilkki-, vaellus-, seikkailu- ja hiihtoretkille 
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sekä säännöllinen vanhempainryhmätoiminta kolmen viikon välein.  Seuraavassa 
tarkastelen lyhyesti vanhempainryhmätoimintaa.    

Vuonna 1998 aloitimme Oulun perheneuvolan perheterapian asiantuntijoiden, 
psykologi Kristiina Väyrysen ja johtavan sosiaalityöntekijä Katri Papulan kanssa 
yhteistyössä ns. vanhempain kokoontumiset.  Vanhempainryhmätoiminta on 
vakiintunut ja jatkuu lukuvuonna 1999–2000.  Kokoontumiset ovat olleet säännöllisesti 
kerran kolmessa viikossa koululla.  Tavoitteena on ollut saada aktivoitua huoltajia 
kasvatukseen ja ongelmien ratkaisuun oma-aloitteisesti.  Ryhmään kuuluminen 
katsottiin myös tärkeäksi sellaisten huoltajien kohdalla, jotka ovat lähes syrjäytyneet 
työelämästä ja sosiaalisista suhteista.   

Teoreettisena oletuksenani oli ns. systeeminen ajattelu, joka on  ”tapahtumien 
tarkastelua siinä yhteydessä, kontekstissa, missä ne esiintyvät ja huomion 
keskittämistä yhteyksiin ja osien välisiin suhteisiin yksilöllisten piirteiden asemesta” 
(Laaksonen & Wiegand 1989, 27).  Esimerkiksi opettaja, oppilaat ja vanhemmat ovat 
osa koulun ja kodin välistä ekosysteemiä ja näiden välisillä vuorovaikutussuhteilla on 
merkitystä lapsen koko koulunkäynnin ekologiaan (Naukkarinen 1999, 248).  
Opettajan, oppilaiden ja vanhempien käsitykset ja käyttäytyminen muokkaavat 
jatkuvasti kodin ja koulun ekosysteemiä ja muutos jossakin systeemin osassa vaikuttaa 
koko koti-kouluyhteisön sekä muun luokkayhteisön  ekosysteemiin ja muihinkin 
vuorovaikutussuhteisiin.  Toisaalta, mikäli systeemi ei puhalla yhteen hiileen näkyy se 
negatiivisena käytäntönä luokassa ja päinvastoin. Vanhempienryhmätoiminnasta on 
saatu todella rohkaisevia tuloksia ja palautetta. Mutta myös vastakkaisia käsityksiä on 
ilmennyt.   

Toimintaa voitaneen luonnehtia keskustelevaksi ja toiminnalliseksi perhettä 
tukevaksi perheterapeuttiseksi toiminnaksi tai sosiaali- ja elämyspedagogiseksi 
projektiksi, jolloin on mahdollisuus ennaltaehkäistä sosiaalis-emotionaalista 
syrjäytymistä ja tukea samalla  luokan opetusta ja opetussuunnitelmaa.   Olen pitänyt  
toiminnasta ja sen kehittymisestä päiväkirjaa myöhempiä pohdintoja varten.  
Seuraavassa esittelen lyhyesti muutamia haastattelulausuntoja ja käsityksiä viime 
lukuvuoden (1998–99) aikana pidetystä vanhempainryhmätoiminnasta.  
 
6. Huoltajien käsityksiä vanhempainryhmätoiminnasta 1998–1999 
 
Vanhempainryhmä kokoontui yhteensä 11 kertaa, eli säännöllisesti kolmen viikon 
välein lukuvuonna 1998–99.  Kokoontumispaikkana oli oman koulumme opettajain 
huone tai oma luokka.  Vanhempien ryhmätilaisuuksien (klo 18–19.30) aikana  perheen 
muutkin lapset saivat mahdollisuuden askarrella, pelata tietokonepeliä tai olla muutoin 
aikuisen (kouluavustajan) seurassa toisessa huoneessa, jolloin iltahoitopaikkaa lapsille 
ei tarvinnut järjestää. Ryhmässä käsiteltiin perheterapeuttien johdolla huoltajien 
toivomia asioita ja etsittiin ratkaisuja omista arkipäivän ongelmista käsin.  Opettajana 
olin itse mukana, koska  huoltajien puheet kääntyivät yleensä aina kouluongelmien 
selvittelyyn ja –ratkaisemiseen, joihin perhetyöntekijät eivät olisi kyenneet vastaamaan.  
Ryhmäistunnoissa ei ollut selkeää aiherakennetta, koska huoltajat eivät yleensä 
tienneet mistä ja miten olisi ollut hyvä lähestyä aiheita.  Ensimmäisellä kerralla 
ryhmässä olivat kaikki huoltajat mukana ja toiminta näytti lähtevän aktiivisesti käyntiin.  
Muutaman kokoontumisen jälkeen ryhmästä jättäytyi eri syistä yksi toisensa jälkeen 
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pois, eikä ryhmäytymistä päässyt oikeastaan koskaan tapahtumaan.  Aktiivisesti 
keskusteluissa kävi vain kolme huoltajaa.  

Seuraavat palautteet on kirjattu haastatteluista ja kyselylomakkeista.  Vanhemmat 
saivat vapaasti kertoa käsityksiään toiminnan hyvistä ja  huonoista puolista sekä 
ehdottaa kehittämismahdollisuuksia.  Vanhempien haastattelu suoritettiin kevään 1999 
aikana  ja  palautekysely tehtiin 9.2.1999 kotiin jaetuilla lomakkeilla, jotka palautettiin 
koululle.  
 
A: Juhan äiti,  osallistui ryhmiin 7 kertaa /kokoontumisia yhteensä 11. 
”Se on mielestäni ollut hankalaa, koska mielestäni ryhmäytymistä ei tapahtunut , omia 
mielipiteitä ei uskalleta esittää…toiminta on erittäin tärkeää.” 
 
B: Tinon sijaisäiti, 8/11. 
 ”Hyvänä tukea antavana.”  
 ”(Positiivista) saa puhua omista asioista ja ongelmista, niihin otetaan ryhmässä 
kantaa, saa toisilta tukea.” 
”(Vastenmielistä) ei ole.” 
”(Toiminnan kehittämistä) jatketaan entiseen tapaan. ” 
 
C: Reijon äiti, 7/11. 
” Välillä on tuntunut ettei ketään muuta kiinnosta koko asia” (kuin minua), on saanut 
tietoa lapsen kehityksestä, tutustunut ihmisiin, tietoa enemmän kouluasioista. ” 
”( Vastenmielisistä asioista )en osaa sanoa.” 
”( Toiminnan kehittämisestä) en osaa sanoa.” 
 
D ja E: Petrin äiti ja isä, 2/11. 
”Minusta on hankalaa puhua ryhmässä, ryhmä vie enemmän voimavarojani kuin antaa, 
aiheet varmasti hyviä, kun sais myös kirjallisesti (kotiin tutustuttavaksi).”  
” Tietää mitä koulussa tapahtuu, mistä lapsen ”huonot tavat” ehkä johtuu ja mitä on 
odotettavissa tämän ikäisen pojan kehityksessä. ” 
”(Vaikeutena) puhua ryhmässä, ongelmat erilaisia, lasta kohtaan tapahtuvasta 
kiusanteosta puhuminen. ”  
” (Toiminnan kehittämisessä) voisi huomioida, että aiheet saisi kirjallisesti ja mitä voi 
odottaa kehityksessä.” 
”(Tärkeää) on asioista keskusteleminen.” 
 
F: Hannun äiti,  4/11. 
”En ole hirveän  innostunut asiasta, koska olen usean vuoden ajan jauhanut näitä 
asioita eri tahojen kanssa. ” 
 ”(Lapselleni) tärkeää, että kävisin tässä ryhmässä, koska lapset voivat tulla (kerhoon) 
koululle.” 
”(Vastenmieleistä) on raahautua koululle, ”vetäjillä” ei mitään uutta informaatiota. 
”(Kehittäminen): ? ” 
 
G: Tuomon äiti, 3/11. 
”Ei mielestäni  ihan hyvä juttu.” 
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” (Positiivista) tutustuminen toisiin vanhempiin, kokemusten samanlaisuus, ei olekaan 
ainoa ongelmineen.” 
”(Vastenmielistä) on kasvatusneuvot, ylimääräiset ihmiset (kasvatusneuvolan väki).” 
”( Toiminnan kehittämisessä) yhteisiä iltoja ja pieniä reissuja muualle.” 
 
Vastaukset jakaantuivat myönteisesti  suhtautuviin (huoltajat A, B ja C) ja kielteisesti 
suhtautuviin (huoltajat D-E, F ja G).  Myönteisinä piirteinä nähtiin mm. mahdollisuus 
tutustua toisiin vanhempiin, tarve arkipäivän keskusteluun ja ongelmien jakamiseen, 
vaikka ongelmia ei varsinaisesti osattukaan määritellä kovin tarkasti.  Kielteisinä 
piirteinä nähtiin mm.  arkaluontoisista asioista puhumisen vaikeus ryhmässä sekä 
ongelmien moninaisuus.  Mielenkiintoista oli havaita, että haastateltavat vanhemmat 
eivät olleet kovinkaan innostuneita tarjotusta mahdollisuudesta tällaiseen 
ryhmätoimintaan.  Ryhmässä vaikeista asioista keskusteleminen on sittenkin suurta 
rohkeutta vaativaa.  Näyttäisi, ettei kaikkia perheitä tavoiteta perinteisen sosiaalitoimen 
tuella, vaan sen ohelle olisi tarvetta järjestää yksilöllisempää ja räätälöidympää 
”supportiivista”  kokemusten jakamista.  Heikko sitoutuminen vanhempainryhmään ei 
myöskään helpota arkipäiväistä luokan systeemistä toimintaa.     
 
7. Oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä elämyspedagogiikasta v. 1998–99 
 
Jaoin elämyspedagogiikan ns. indoor- (sisällä tapahtuva toiminta) ja outdoor-
pedagogiikkaan (ulkotoiminta).  Haastattelin oppilaita vuosina 1998-99 ja pyysin heitä 
kertomaan kokemuksistaan ja käsityksistään seikkailusta ja elämyspedagogiikasta.  
Haastattelujen perusteella voidaan ajatella oppilaiden suhtautuneen positiivisesti 
opetusmenetelmään, joka suuntautuu ulos vakiintuneesta oppimisympäristöstä eli 
luokasta. Seikkailu tuntuu olevan tärkeä etenkin kouluikäisille pojille. Luokassa 
opiskeleminen oli ehkä levottomuudesta johtuen usealle kuin tervanjuontia. Useasti 
mainittiin havainnot omien voimien käyttämisen tärkeydestä, merkityksestä ja 
kehittymisestä.  Tällä lienee laajempi merkitys motorisen taidon ja itseluottamuksen 
suhteessa. Elintoimintojen virkistyminen ja ruokahalun kasvaminen vaikuttivat 
ilmeisesti koko psyko-fyysiseen olemukseen kuntouttavasti. Monissa 
haastattelulausunnoissa korostui oppilaiden kuuluminen ryhmään ja  toisen ihmisen 
huomioiminen.  
      
” oppii käsivoimia käyttään ja taitoa tullee lissää sitte… ja jos on silimät sijottuna niin 
oppii kulukemaan…käyttään kuuloa ja hajua…ja tunnustelua. (Petri 10 v.) 
 
”oppii auttamaan ystävää hädässä…ettei oo liian yksinkertanen elämä…liian 
samanlainen aina.”  (Hannu11 v.) 
 
”on tullu ilosempi mieli, niin jaksaa paremmin tehä täällä koulussa töitä - - - ruoka 
maistuu paremmalle aina retken jäläkeen ku ilma tekkee siitä maistuvampaa.” (Juha 10 
v.) 
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Huoltajien lausunnoissa oli havaittavissa lapsissa kehittynyttä itseluottamuksen kasvua 
ja itsehillintää. Opetus nähtiin usein tärkeänä ja kuntouttavana vaihtoehtona 
aikaisemmalle, perinteiselle luokassa tapahtuneelle tietoja korostaneelle opetukselle.    
 
”Tonilla on tullu lissää tätä kestävyyttä…sellaista sinnikkyyttä ja luonteen 
lujuutta…reippautta on tullu ja itsetunto kasvanu… että iliman näitä elämyksiä ei se ois 
kehittyny eikä toisenlaisessa opetuksessa ois päästy tähän…” ” se ei se teorian 
pänttääminen sovi kaikille, ainakaan tämmösille joilla on ollut palijo ja pahoja traumoja 
ja vaikeuksia elämässään niinku meijän pojalle että tavallisessa opetuksessa siitei ois 
tullu mittää, se ois jääny sille konttaamisen ja pölöpöttämisen tasolle…” (Tinon 
sijaisäiti) 
 
”…että ku näkkee miten se poika on parantunu niin nyt luottaa tähän sinun 
opetusmalliin.” 
(Juhan äiti) 
 
8. Johtopäätöksiä 
 
Kokeiluni havaintojen perusteella näyttää, että lapsen ja nuoren koululaisen 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tarvitaan kokonaisvaltainen koulutus- ja 
kuntoutusnäkemys sekä päättäväistä, aitoa, käytännön yhteistyötä huoltajien ja  
kaikkien asiantuntijatahojen kanssa.  Kouluiässä orastava syrjäytyminen on niin vakava 
oire koko lasta ympäröivän lähipiirin problematiikasta, ettei yksin koulussa toteutetuilla 
menetelmillä ole mahdollisuutta ehkäistä syrjäytymisen kierrettä, joka on usein osa 
laajempaa sosiaalis-emotionaalista ongelmavyyhteä.   

Erityisopetukseen siirrettyjen ala-asteen oppilaiden opetuksessa tulee opettajan  
erityispedagogisten menetelmien olla joustavia, kokemuksellisia ja toiminnallisia, jotta 
oppilaat kiinnittyisivät koulutukseen sekä kokisivat opetuksen ja oppimisen itselleen 
merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Sopeutumattomiksi luokiteltujen lasten ja nuorten 
opettamisen lisäksi opettajalta vaaditaan yhä vahvempaa asennoitumista koulun ja 
perheen väliseen yhteistyöhön. Erityisopettajan oppimiseen ohjaava ja fasilitoiva 
tehtävä on muuttunut lasten ja kodin elämän voimauttajan ja konstruoijan tehtäväksi, 
jossa etualalla ovat elämän todellisuuden ymmärtäminen ja hallitseminen mieluummin 
kuin opilliset ja tiedolliset saavutukset.  

Kokeiluryhmän huoltajien aktivoiminen toimintaan, keskustelemaan ja ratkaisemaan 
ongelmiaan näyttää perinteisten perhe- ja sosiaalityön keinoin toteutuvan heikosti. 
Opettajan ja perheneuvolan yhteisesti vetämät  säännölliset oman luokan 
vanhempainryhmäillat koettiin sitä vastoin osittain hyödyllisiksi.   
 
9. Pohdinta 
 
Luokkani oppilaiden ongelmat ovat monitasoisia ja käyttäytymishäiriöiden luonne liittyy 
usein masentuneeseen itsetuntoon. Tuo ”masennusdiagnoosi” lienee kuitenkin liian 
yksiselitteinen määritelmä, eikä sen tunnistaminen vaadi opettajalta paljoakaan. Yhä 
useammin näyttää siltä, että erilaiset selittämättömät ja luokittelemattomat oireyhtymät 
ja syndroomat ovat valtaamassa alaa eritysoppilaiden ongelmataustoissa. Esimerkiksi 
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autismityyppisten piirteiden ja niiden alalajien ja erikoisuuksien osuus on hälyttävän 
korkea koulussamme. Luonnollisesti masennus on näidenkin tapausten osana, koska 
useinkaan huoltajat eivät ole riittävän kykeneviä havaitsemaan ja puuttumaan lastensa 
poikkeavuuksiin tarpeeksi ajoissa – esimerkiksi jo päiväkodissa on saatettu kehottaa 
vanhempia mittauttamaan lapsensa koulukypsyys, mitä ei ole kuitenkaan toteutettu.       

Osa vanhemmista  osallistui vanhempainryhmätoimintaan aktiivisesti, mutta osa  
jättäytynyt tämänkin toiminnan ulkopuolelle.  Miten nämä vanhemmat saataisiin 
virkistettyä voimaantumisen tielle ?  Onko vaikeiden kasvatusasioiden – ja niiden 
lomassa omien henkilökohtaisten tragedioiden – käsitteleminen ryhmässä sittenkin liian 
raastavaa heille ! ?  Kuitenkin perheen ja vanhempien saaminen mukaan lapsensa 
koulunkäynnin tukemiseen olisi ensiarvoisen tärkeää. Olisi siis tarve edelleen kehittää 
käytännön verkostotoimintaa, jolloin nämä syrjäänvetäytyvätkin vanhemmat voitaisiin 
saada  ryhmäytymään omiin vertaisryhmiinsä. Perinteiset verkostomallit (yksittäiset 
perheneuvolaistunnot, kriisipalaverit jne.) eivät ole läheskään riittäviä.  

Sosiaalisen konstruktionismin ja systeemisen ajattelun teoreettiset mallit sopivat 
vain kohtuullisesti  kuvaamaan erityiskoulun oppilaiden ja perhesysteemien välistä 
sosiaalista kehittymistä (vrt. Naukkarinen 1999, 248–249).  Näyttää, että 
kasautuneiden ongelmavyyhtien ja syrjäytymisen helpottamiseen tarvittaisiin 
perinteisten sosiaalisen konstuktionismin ja systeemiajattelun rinnalle uusia, joustavia, 
nopeasti mukautettavia malleja, jotka otettaisiin käyttöön jo orastavien ongelmien 
alkuvaiheessa.   Esimerkiksi usein vanhemmat tuntuvat itse todellakin tarvitsevan 
käytännön neuvoja ja ohjausta enemmän kuin palavereja ja seurantakokouksia, koska 
vanhemmuus ja lasten kasvattamisen taito ovat olleet jo pitkään kadoksissa.  Koulun 
taholta tapahtuva vuorovaikutuksellinen ja voimavarauttava sosiaalitoiminta koetaan 
ehkä helpommin lähestyttäväksi kuin perinteinen, puhdas sosiaaliviraston toiminta. 

Seikkailu- ja elämyspainotteisen opetuksen  vahvuutena on kommunikaatiotaitojen 
ja kielen käytön ja sen ymmärtämisen lisäämisen ohella ryhmän voimavarojen 
hyödyntäminen  kasvuun ja kuntoutumiseen.  Kielen aktivoiminen ja kehittäminen on 
ollut opetuskokeilun yksi tärkeimmistä tehtävistä: oppilaat ovat oppineet käsittelemään 
”piilossa olevalla”  tavalla todellisuuttaan.  Kaveruussuhteisiin voidaan vaikuttaa 
jaetuilla ja yhteisillä elämyksillä ja riskikokemuksilla, jotka käydään vielä myöhemmin 
läpi kielellisesti.   Yhteisillä seikkailuretkillä aikaisemmin toisesta piittaamaton oppilas 
alkaa vähitellen ilmaista positiivisesti asioista sekä osoittaa vastuuta itsestä ja toisesta.  
Yhteiset elämykset ja niiden ruodinta kiinteyttävät luokkahenkeä ja oppilaat huomaavat 
luottavansa itseensä, opettajaansa ja kaveriinsa.  Oppilaat ovat valmiita vierailemaan 
toistensa luona, leikkimään  ja harrastamaan yhdessä.  Myös osa vanhemmista on 
enemmän  tekemisissä fyysisesti opettajan ja muiden vanhempien kanssa. Kouluun ja 
oppimiseen aletaan suhtautua rakentavammin myös kotona. Seikkailullisen ja 
elämyksellisen opetuksen etuna on mm. mahdollisuus integroida oppiaineita 
kokonaisuuksiksi, jolloin vältytään liialliselta pirstaloitumiselta. Esimerkiksi 
seikkailuretkeltä saadaan sisältöjä äidinkielen, ilmaisun, liikunnan, biologian ja jopa 
matematiikan oppialueisiin ryhmäelämysten kokemisen lisäksi 
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