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Koulun kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu peruskoulun tehtäviin. Koulun kerho-
toiminnalla voidaan erityisesti tukea perusopetuslakiin kirjattuja kasvatustavoitteita; 
tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä. Yhtenä koulun kerhotoimin-
nan tavoitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden aikaan saami-
nen, joka on selkeä tavoite, mutta sen toteutumista ei mitata esimerkiksi oppilaiden 
suoritusten perusteella, kuten opetussuunnitelman perusteissa muutoin määriteltyjä 
aineita. Oppiaineiden osalta on asetettu selkeät oppimis- ja suoritustavoitteet luok-
ka-asteittain, joiden toteutumisen perusteella oppilas saa arvostelun. (ks. esim. Siura-
la 1998; Siurala 2004, 7–8.)

Tavoitteista vaan ei mitattavaa

Koulun kerhotoiminta on nonformaalia toimintaa, joka on tavoitteista, mutta sen ai-
kaansaama oppiminen ei ole luonteeltaan mitattavaa. (ks. lähemmin Clarijs 2008.) 
Tämä erottaa sen myös niin kutsutusta informaalista oppimisesta, joka voidaan ym-
märtää tahattomaksi tai ei-intentionaaliseksi oppimiseksi, jota tapahtuu kaiken aikaa 
niissä ympäristöissä, joissa yksilö kulloinkin liikkuu. Kulttuurintutkimuksessa tätä ta-
hattomasti tai tarkoituksettomasti tapahtuvaa oppimista kutsutaan omaksumiseksi ja 
enkulturaatioksi erona intentionaalisen opetuksen tuloksena tapahtuvasta oppimi-
sesta (ks. Järvinen 1999, 33). Käytännössä formaalia, nonformaalia ja informaalia op-
pimista tapahtuu koulussa päällekkäin ja limittäin, sillä koulu on toimintaympäristö 
siinä missä muutkin, ja siihen liittyvät yksilöt tuovat mukanaan oman henkilökoh-
taisen kokemusmaailmansa. Osin käsitteellinen jaottelu on siis tarpeen vain oppimis-
teoreettisena pohdintana.
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Oppimisympäristöt aihekokonaisuuksien avuksi

Peruskoulun opetussuunnitelmatyö on viimeisten vuosikymmenten ajan eden-
nyt suuntaan, jossa on havaittu tärkeäksi tuoda oppiaineiden rinnalle koulun ope-
tustavoitteisiin myös laaja-alaisempia kokonaisuuksia, joilla on merkitystä lasten ja 
nuorten kasvamiselle yhteiskunnan jäseneksi, joka viime kädessä on koko koulu-
tusjärjestelmän ultimaatumi. Jo vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa nimetään aihekokonaisuuksia, kuten yrittäjyyskasvatus, ja vuonna 2004 
voimaan tulleissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa aihekokonaisuus-
ajattelu on esillä voimakkaasti. Siinä aihekokonaisuuksia on seitsemän ja tavoite on, 
että niitä toteutetaan läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa. (ks. POPS 2004.)

Perusopetuksessa toteutettaviksi aihekokonaisuuksiksi on valittu ihmisenä kasvami-
nen, kulttuuri-identiteetti, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittä-
jyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja 
liikenne sekä ihminen ja teknologia. Lindströmin (2004, 8) mukaan aihekokonai-
suuksien rakentaminen on eräs tapa vastata nykyajan kasvatus- ja opetushaasteisiin. 
Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kasvua ja 
elämänhallinnan kehittymistä, kulttuuri-identiteetin ja kansainvälisyyden aiheko-
konaisuudella autetaan oppilasta löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä ja kehit-
tämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen viestintä ja mediatai-
dolla kehitetään ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä edistetään median aseman ja 
merkityksen ymmärtämistä. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus 
tähtää osallistumiseen tarvittavien valmiuksien ja yrittäjämäisten toimintatapojen 
kehittämiseen sekä auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkö-
kulmasta. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
-aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia 
ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Turvallisuus ja liikenne -aihekokonai-
suudella autetaan oppilasta ymmärtämään turvallisuutta fyysisestä, psyykkisestä ja so-
siaalisesta ulottuvuudesta. (Loukola 2004,24, 36, 50, 66, 91, 113.)

Opettajat ovat kokeneet aihekokonaisuuksien sisällyttämisen oppiaineisiin käytän-
nössä vaikeaksi. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen osalta on todettu, että opettajat ko-
kevat aiheen itselleen vieraaksi, eivätkä koe omaavansa riittäviä tietoja yrittäjyydestä 
voidakseen käsitellä aihetta oppiaineessaan. (Paakkunainen 2007, 101–102; vrt. Seik-
kula-Leino 2006.) Osin kyse on havaintoharhasta, sillä tavoitteena ei perusopetuksen 
osalta ole opettaa oppilaista yrittäjiä tai antaa heille yritystietoa, vaan kannustaa hei-
tä ymmärtämään yrittäjyys osana yhteiskunnan toimintarakenteita ja kannustaa heitä 
yrittävyyteen, toisin sanoen aktiivisuuteen, vastuuntuntoon, ponnistelemaan eteen-
päin ynnä muihin sellaisiin taitoihin ja suhtautumiseen, jotka ovat yhtä lailla osalli-
suuteen liittyviä taitoja. Aihekokonaisuudet sisältävät siis tavoitteita, jotka ovat osin 
formaalin oppimisen, osin nonformaalin oppimisen osa-alueilta.
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Myös nuorilta on kysytty, kuinka hyvin he kokevat opettajien onnistuneen yrittä-
jyyden aihekokonaisuuden käsittelyssä. Paakkunaisen (2007, 138) tutkimuksen mu-
kaan kouluopetus on erittäin merkittävä yrittäjyyttä koskevan tiedon lähde: se si-
joittuu kolmanneksi heti nuorten oman palkkatyökokemuksen tai sanomalehtien 
jälkeen. Nuorten käsitysten mukaan opettajat yrittävät parhaansa toteuttaakseen yrit-
täjyyskasvatuksen sisältöjä opetuksessa, mutta heidän käyttämänsä menetelmät ei-
vät sovi aiheen käsittelyyn. Nuoret peräänkuuluttavat menetelmiksi vuorovaikuttei-
suutta, yritys- ja yrittäjävierailuja, ryhmätöitä, omaehtoista tiedonhankintaa ja niin 
edelleen (ks. lähemmin Paakkunainen 2007, 136). Toisin sanoen, formaaliopetus ja 
ainejakoinen järjestelmä ei tue laaja-alaisten aihekokonaisuuksien opetusta, vaan ne 
vaatisivat toisentyyppisiä opetusjärjestelyjä ja opetusmetodeja, toisentyyppistä oppi-
misympäristöä.

Oppimisen ympäristöt

Oppimisympäristöajattelu liittyy näkemykseen, jossa opettajan toimintaa korostavas-
ta pedagogiikasta siirrytään kehittämään oppijaa ympäröivää fyysistä ja mentaalista 
(älyllistä) ympäristöä siten, että se tukee oppimista (Pieters, Breuer & Simons 1990). 
Oppimisympäristöt voidaan ulottuvuuksiensa perusteella analysoida sosiaalisen, fyy-
sisen ja didaktisen ilmapiirinsä perusteella (Pieters, Breuer & Simons 1990; Man-
ninen & Pesonen 1997; 2000). Sosiaalisella ilmapiirillä tarkoitetaan sellaisia oppi-
misympäristön tekijöitä kuin ryhmän roolia, vuorovaikutussuhteita ja yhteistyötä, 
fyysisellä sitä fyysistä toimintaympäristöä, jossa oppiminen tapahtuu sekä didaktisella 
ilmapiirillä sitä didaktista lähestymistapaa, jonka pohjalta opetus ja oppiminen tapah-
tuu. Jotta ympäristö olisi oppimisympäristö, sillä on aina oltava oppimista tukevia ta-
voitteita. (Manninen et al. 2007, 15–16.)

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimi-
seen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden 
kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat (POPS 2004, 16).  Näin mää-
ritellen myös perinteinen luokkahuone ja siellä tapahtuva opetus on oppimisympä-
ristö. Käsitteellä uusi oppimisympäristö viitataan sellaisiin koulutuskäytäntöihin, jot-
ka tapahtuvat kokonaan tai osittain jollakin muulla tavalla. (ks. lähemmin Manninen 
& Pesonen 1997; Manninen & Heinonen 1998, 3.) Opetushallituksen tuottamassa 
julkaisussa Oppimista tukevat ympäristöt (Manninen et al. 2007) tehdään kuitenkin 
selkeä ero oppimisympäristön käsitteen ja luokka- ja kurssipohjaisen opetuksen vä-
lillä. Oppimisympäristön erottaa edellisestä se, että oppimisympäristössä

korostuu oppijan oma aktiivisuus ja itseohjattu opiskelu;
opiskelu tapahtuu ainakin osittain joko simuloidussa tai autenttisessa reaalimaailman 
tilanteessa;
opiskelijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa opittavan asian kanssa;
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opetuksen suunnittelussa korostuu ongelmakeskeisyys oppiainekeskeisyyden sijasta;
opiskelu on kokonaisvaltainen ja ajallisesti pitkähkö prosessi jaksotettujen lyhytkes-
toisten oppituntien sijasta;
opiskelijan tukena on erilaisia tukihenkilöiden, mentorien ja asiantuntijoiden ver-
kostoja;
opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta organisaattoriksi, tukihenkilöksi ja oppimis-
ympäristön suunnittelijaksi (Manninen et al. 2007, 19).

Nonformaali oppiminen kerhoissa

Jos edellä määritelty otetaan lähtökohdaksi, onkin koulun kerhotoiminnalla didak-
tisesta ja sosiaalisesta, osin myös fyysisen ympäristön näkökulmasta paljon yhtenevää 
oppimisympäristö-käsitteen kanssa. Koulun kerhot on nähtävissä selkeästi oppimista 
tukevana ympäristönä eli oppimisympäristönä. Perustelut ovat seuraavat:

Kerhotoiminnan lähtökohta on se, että niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Suo-
situs on, että koulun oppilaat otetaan mukaan kerhojen sisällölliseen suunnitteluun, 
jolloin toiminta rakentuu yhdessä määritellyille tavoitteille. Tämä korostaa oppijoi-
den omaa aktiivisuutta. Oppijoista käsin asetetut tavoitteet tukevat myös oppijoiden 
itsensä mahdollisuutta vaikuttaa omaan oppimisprosessiinsa, ja arvioida sen edisty-
mistä. Näin ollen kerhotoiminta on osin myös itseohjautuvaa.

Kerhotoiminta ei ole sidoksissa tiettyyn paikkaan. Se voi tapahtua tosin luokkahuo-
neessakin, mutta toiminnalle on enemmän tai vähemmän luonteenomaista se, että 
kulloinenkin sisältö määrää, missä toimintaa toteutetaan. Jos kyseessä on yhteiskun-
nalliseen teemaan liittyvä kerho, siihen liittyy todennäköisesti vierailuja niiden ins-
tanssien piirissä, jotka osallistuvat päätöksentekoon. Yrittäjyyskasvatuksen kerho to-
teutuu yritysvierailujen ja simulaatioiden kautta, musiikkikerho esiintyy autenttisesti, 
näytelmä pannaan estradille, kokkikerholaiset maistelevat valmistamansa herkut. Ker-
hotoiminta sisältää aina kosketuksen todellisuuteen ja simuloi sen toimintatapoja. Sa-
man perustelun kautta se tarjoaa oppijoille aina mahdollisuuden vuorovaikutukseen 
opittavan asian kanssa. Tällöin myös ne henkilöt, jotka osallistuvat prosessiin asian-
tuntijoina, tuovat omat verkostonsa kerholaisten käyttöön.

Eräs kerhotoiminnan tunnusmerkkejä, joiden kautta se poikkeaa formaaliopetuk-
sesta, on se, että toiminta ohjautuu jonkin käytännöllisen päämäärän toteuttamisek-
si. Kerhonohjaajan tehtävä on tukea prosessia, jonka kautta yhdessä määritelty tavoite 
voidaan toteuttaa. Usein tämä tarkoittaa käytännössä taitojen hankkimista, aktiivista 
ja omaehtoista tiedonhankintaa ja ryhmän kesken tehtyjä ratkaisuja. Vaikka kysees-
sä ei olisi ongelmanratkaisu, noudattaa kerhotoiminnan sisäinen prosessi parhaim-
millaan ongelmanratkaisun prosessia: ongelman/päämäärän määrittelyn; keinojen, 
toimintatapojen ja tiedonhankinnan tapojen valitsemisen; asian prosessoinnin; yh-
teenvedon ja ratkaisun/lopputuloksen. Kun on tutkittu kerhotoiminnan vaikutuksia 
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lasten ja nuorten hyvinvointiin, on havaittu hyvin keskeiseksi positiivisten vaikutus-
ten kannalta se, että kerho tuottaa valmiiksi saamisen kokemuksia (Mahoney & Stat-
tin 2000). Tämä edellyttää sitä, että toiminta on ajallisesti riittävän pitkää ja sitout-
tavaa; toisin sanoen sen täytyy olla kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. (Mahoney & 
Stattin 2000; vrt. Pulkkinen & Launonen 2005, 62, 93, 110–111, 130–131.) 

Kenties keskeisin seikka, joka vie kerhotoiminnan sisäkkäin oppimisympäristön kä-
sitteen kanssa, on opettajan roolin transformaatiossa ohjaajaksi. Kun kerhossa ei ole 
mitattavia oppimistavoitteita, vaan yhdessä ryhmän kanssa asetetut tavoitteet ja pää-
määrät, ohjaajan rooli onkin tukea ryhmää ja auttaa löytämään keinot, tiedot, taidot 
ja toimintatavat, jolla päämäärä voidaan saavuttaa. Jos päämäärä on asetettu huonosti, 
ohjaaja tukee prosessin kautta ryhmää uudelleen määrittelemään tavoitteitaan. Täl-
löin myös ohjaajasta tulee oppivan ryhmän jäsen, joka niin ikään täydentää taitojaan, 
tietojaan ja toimintatapojaan yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nonformaalit oppimisympäristöt tuleviin opetussuunnitelman perusteisiin

Aihekokonaisuuksien tuloksekas käsittely koulussa edellyttäisi oppimisympäristöjen 
kehittämistä tukemaan (kasvun) tavoitteita. Koulun kerhotoiminta voisi olla hedel-
mällinen ympäristö aihekokonaisuuksien käsittelyyn, koska niissä ohjausta on mah-
dollista antaa tavalla, jota niiden käsittely tosiasiassa edellyttäisi. Kyse on paitsi meto-
disista, myös opettajuuden kehittämisen mahdollisuuksista.
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