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TIIVISTELMÄ
Opinnäytetyö tähtää oppimisympäristökalusteen suunnitteluun ja
painottuu produktio-osuuteen. Suunnittelun pohjana on käytetty
yhteissuunnittelun menetelmiä alakouluikäisten oppilaiden kanssa.
Opinnäytetyössäni yhdistän kalustesuunnittelun haasteisiin sosionomin (AMK) koulutuksen ja vuosien työhistorian tuoman ammattitaitoni lasten kanssa työskentelystä.
Käyttäjälähtöinen suunnittelu on osoitettu toimivaksi oppimisympäristöjen suunnittelussa, ja yhteistoiminnalliset menetelmät ovat olleet käytössä ympäri maailman. Koulutilojen käyttäjien näkemyksiä
ei ole Suomessa kuitenkaan kuultu riittävästi.
Oppiminen ja oppimiskäsitys muuttuvat. Uusi perusopetuksen
opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2016. Nykyään ymmärretään hyvän fyysisen oppimisympäristön vaikutus oppimiseen.
Toimivan oppimisympäristön luomisessa kalusteilla on keskeinen
merkitys, ja innovatiivisia kalusteratkaisuja uudentyyppisiin oppimisympäristöihin tarvitaan.
Opinnäytetyö etsii vastausta kysymykseen, minkälaisilla kalusteratkaisuilla voidaan vastata alakoululaisen oppilaan oman turvallisen
henkilökohtaisen tilan tarpeeseen. Tutkin yhdessä oppilaiden kanssa sitä, millaista omaa tilaa he koulussa kaipaavat. Jos perinteisistä
pulpeteista ja omasta istumapaikasta luovutaan, missä on oppilaan
henkilökohtaisten tavaroiden paikka ja millaiset kalusteratkaisut
voisivat edistää oppilaan turvallisuuden tunnetta ja siten vaikuttaa
positiivisesti viihtymiseen koulussa sekä oppimiseen.
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Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään oppimisympäristöjä ja
niiden kalusteratkaisuja sekä uuden opetussuunnitelman perusteita. Lisäksi keskitytään käyttäjien vaikuttamiseen oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä yhteissuunnittelun perusteisiin. Pohjana
on käytetty olemassa olevaa tutkimusaineistoa.

ALUKSI
Yhteissuunnittelutyöskentelyissä tuli ilmi, että oppilaiden turvallisuuden tunne on suurin oman luokkatilan sisällä, mutta oma paikka
tai pulpetti ei välttämättä lisää turvallisuuden tunnetta. Pulpetti on
tavaroiden säilyttämisen kannalta oppilaille merkityksellinen, mutta
varsinkin oppilaat, joilla ei ole omia pulpetteja, eivät pidä pulpettia
juuri ollenkaan tärkeänä. Reppu on oppilaille ylivoimaisesti tärkein
oma esine koulussa, ja sen turvallista säilytysmahdollisuutta koulupäivän aikana ei sovi väheksyä. Koulutyön tekemiseen kaivattiin
hyvää työskentelyasentoa ja vaihtelun mahdollisuutta.
Produktio-osuus esittelee yhteissuunnittelutyöskentelyt ja niitä
seuraavan oppimisympäristökalusteen suunnitteluprosessin sekä
kalustesarjan prototyypit. Kalustesarja on innovatiivinen ja poikkeaa perinteisestä koulukalusteesta. Se sisältää mattoja sekä kaksi
eri muotoista kappaletta. Sarjan osia voi käyttää yhdistettynä tai
erikseen monin eri tavoin istumiseen, nojaamiseen, makaamiseen
sekä säilyttämiseen.
Alakouluikäiset pystyvät vaikuttamaan oppimisympäristönsä kehittämiseen. He osaavat tehdä järkeviä havaintoja ja esittää kehitysehdotuksia. Oppilaiden valintoja ei ohjaa pelkästään se, mikä on
kivaa tai hauskaa, vaan he osaavat perustella valintojaan miettien
missä ja miten on hyvä työskennellä ja tehdä tehtäviä.

Avainsanat: kalustesuunnittelu, yhteissuunnittelu, co-design, oppimisympäristö, koulukaluste

Tässä yhteydessä on tapana kiittää Aalto-yliopiston pajojen henkilökuntaa. Itsekin olen kiitollinen avusta, jota sain metalli- ja puupajojen pajamestareilta suunnitteluni alkuvaiheessa.
Tämän projektin todelliset mestarit ovat kuitenkin perheenjäseneni, jotka väsymättä ovat kanssani keksineet, kokeilleet, sahanneet,
suoristaneet, kasanneet, purkaneet, leikanneet, mitanneet, laskeneet, korjanneet, harsineet, ommelleet, ratkoneet ja ratkaisseet.
Kiitos siis Reijo, Hanna ja Anni. Kiitos myös Valtteri kaikesta avusta.
Kiitos yhteistyöstä:
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Hansakallion koulun lukuvuoden 2015-2016 kolmosluokkien oppilaat ja opettajat
Tuulia sekä Ymmerstan koulun lukuvuoden 2015-2016 5a-luokka
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1.2. AIHEEN AJANKOHTAISUUS JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS

1. JOHDANTO
1.1. LÄHTÖKOHDAT
Koulu on paikka, josta jokaisella on omakohtaisia kokemuksia.
Omasta koulutaipaleestaan muistaa helposti vuosienkin päästä ihmeellisiä asioita. Itse pystyn muistoissani kulkemaan oman opinahjoni jokaiseen nurkkaan ja sopukkaan. Muistan, miltä ruokalassa
tuoksui kalapuikkopäivänä, kuinka luokassa kuului vaimea naksahdus ennen kellon soittoa, miten kirkkaana kevätpäivänä välitunnilta
tullessa silmä tottui hitaasti käytävän hämäryyteen ja miltä tuntui
laskea salaa pitkin kellarin portaiden koivupuista kaidetta.
Muistan myös sen, kuinka jokainen syyslukukausi alkoi sillä, että
minulle ja luokan parille pisimmälle pojalle haettiin riittävän korkeita
tuoleja ja pulpetteja varastoja myöten. Jonain vuonna kävi niin onnellisesti, että sain käyttööni aivan uuden koskemattoman pulpetin
niiden kaikista korkeimpien joukosta, muistan miten vaalealta vielä
kellastumaton pulpetin pinta näytti luokan pulpettirivissä ja pystyn
sormenpäissäni tuntemaan pulpetin naarmuttoman koivukannen.
Lapsena olin täysin varma, että minusta tulee alakoulun opettaja.
Vaikka kansankynttilää minusta ei tullutkaan, ei tieni vienyt kuitenkaan liian kauas koulumaailmasta. Olen työskennellyt yli kymmenen vuotta ammattikasvattajana kouluikäisten lasten ja nuorten
parissa. Nuorisotyönohjaajan työni on vienyt minut säännöllisesti
kouluvierailuille, ja tutuksi ovat tulleet niin opettajainhuoneet, luokat
ja koulujen salit. Lähikosketusta koulumaailmaan olen saanut myös
opettajan sijaisuuksia tekemällä, ja mahtuupa työhistoriaani myös
lyhyt pesti koulunkäyntiavustajana. Uskallan siis väittää, että oppimisympäristöjen osalta perusasiat ovat minulla hallussa. Lasten ja
nuorten hyvinvointi on minulle tärkeää. Olen sitä mieltä, että myös
lapset ansaitsevat laadukasta muotoilua, varsinkin sellaista, joka
lähtee heidän omista tarpeistaan.
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Opinnäytetyöni aihe on hyvin ajankohtainen. Oppimisympäristöjen
muutos on käsin kosketeltava. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2016 alakouluissa ja osittain
myös muussa opetuksessa. Lisäksi oppiminen sähköistyy, perinteiset kirjat ja kirjoittaminen vähenee. Tieto- ja viestintäteknologian
vaatimukset vaikuttavat merkittävästi oppimiskäsityksen ja oppimisympäristöjen muutokseen (Opetushallitus 2015 s.29). Oppiminen muuttuu opettajajohtoisesta opetuksesta kohti oppilaskeskeistä kokonaisvaltaista oppimista (Kuuskorpi 2012 s.132-135, s.163).
Koko ajan puhutaan myös istumisen vaaroista. Suomalaiset kaikissa ikäryhmissä istuvat liian paljon, myös koululaiset pulpeteissaan.
Kaikki edellä mainittu vaikuttaa oppimisympäristöjen tila ja kalusteratkaisuilta vaadittaviin ominaisuuksiin. Opetussuunnitelma tuo
mukanaan uudistuksia, jotka edellyttävät uudenlaista koulutilaa, tai
ehkä koulutilan sijaan jotain ihan muuta.
Suomalainen koulu on maailmalla merkittävässä asemassa. Kaikille tasavertainen muun maailman mittakaavassa verrattain kevyt
koulujärjestelmämme herättää ihmetystä ja ihastusta hyvine tuloksineen. Oppimisympäristöt ovat kuitenkin parhaillaan kovien muutosten kourissa. Pisa-testien tuloksissa Suomen sijoitus on heikentynyt. On tärkeää pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tulevaisuuden
suomalainen koulu saadaan säilyttämään asemansa.
On tärkeää osata ajatella myös oppimisympäristön pääkäyttäjien,
oppilaiden, näkökulmasta, millainen oppimisympäristön tulisi olla.
Lapset tulee ottaa mukaan muotoiluprosessiin, ja antaa myös heidän vaikuttaa mullistusten pyörteissä olevan oppimisympäristökäsityksen muotoutumiseen. He tulevat olemaan niitä toimijoita, jotka
tulevaisuudessa määrittelevät sen, mikä tai millainen oppimisympäristö ylipäänsä on. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaat
myös osallistuvat itse oppimisympäristönsä kehittämiseen (Opetushallitus 2015).

Produktio-osuudessa tavoitteenani oli suunnitella oppimisympäristökaluste. Aloitin kalusteen suunnitteluprosessin alakouluikäisten
oppilaiden kanssa. Tutkimusten mukaan on merkityksellistä, että
koulujen käyttäjät saavat vaikuttaa kalusteisiinsa. Työskentelin lasten kanssa käyttäen yhteissuunnittelun keinoja ja perehdyin sitä
varten yhteissuunnittelun perusteisiin ja sen menetelmiin. Lasten
kanssa työskennellessäni hyödynsin aiemman sosionomin (AMK)
koulutukseni ja työhistoriani tuomaa ammattitaitoani.
Produktio-osuuden tueksi tutkin oppimisympäristöjä. Pohjana käytin uusia Opetushallituksen perusopetussuunnitelman perusteita
sekä olemassa olevaa tutkimustietoa oppimisympäristöistä sekä
niiden tila- ja kalusteratkaisuista . Kävin myös tutustumassa koulutiloihin ja niiden olemassa oleviin kalusteratkaisuihin
1.3. TUTKIMUSKYSYMYS
Oppimisympäristöt uudistuvat. Monet opettajat ovat valmiit luopumaan heti ikiaikaisista pulpeteista. Tarvitseeko oppilas, koululainen,
lapsi, kuitenkin oman paikan ja turvallisen pulpetin selviytyäkseen
paremmin koulutiellään? Uusia innovatiivisia kalusteratkaisuja uudentyyppisiin oppimisympäristöihin tarvitaan korvaamaan perinteisiä puisia pulpetteja. Kaivataan myös monimuotoisempaa muotokieltä, kodinomaisempaa tunnelmaa ja pehmeämpiä materiaaleja.
Piispasen (2008 s.122) mukaan oppilaille on koulussa tärkeää, että
heidän omille tavaroilleen osoitetaan selkeä tila. Omia luokkatiloja
oppilaat taas pitävät merkityksellisenä tuttuuden ja turvallisuuden
takia.
Tutkimuskysymykseni on minkälaisilla kalusteratkaisuilla voidaan
vastata alakoululaisen oppilaan oman turvallisen henkilökohtaisen
tilan tarpeeseen. Tutkin alakouluikäisten oppilaiden kanssa sitä,
millaista omaa tilaa he koulussa, omassa luokassaan, tai muissa
tiloissa kaipaavat. Missä on oppilaan henkilökohtaisten tavaroiden
paikka, jos perinteisistä pulpeteista luovutaan? Jos oppilaalla ei
ole enää selkeää omaa istumapaikkaa, millaiset kalusteratkaisut
voisivat edistää oppilaan turvallisuuden tunnetta ja siten vaikuttaa
positiivisesti viihtymiseen koulussa ja sitä kautta myös oppimiseen.
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2. OPPIMISYMPÄRISTÖT
”Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 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 yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta”. (Opetushallitus 2015 s.29.)

1970-luvulla toteutetun peruskoulu-uudistuksen tarkoitus oli taata
tasaisen laadukas opetus ja oppiminen kaikille taustaan katsomatta (Sahlberg 2012 s.9). Ehkä peruskoulun ketään syrjimätön
koulujärjestelmä ja kaikille tasaisen laadukkaan opetuksen tavoite
välittyivät myös oppimisympäristöihin saaden tietynlaisen vaatimattoman ilmapiirin säilymään myös koulukalusteissa – jotta kaikilla
on tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen, tulee kaikilla olla tasavertaisesti pelkistetyt oppimisvälineet.

Koulutilojen suunnittelussa on otettava huomioon lukematon määrä
asioita kuten ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys
ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Lapset viettävät peruskoulussa merkittävän osan elämästään, joten ei ole yhdentekevää, minkälainen
oppimisympäristö on. Sen lisäksi, että lapset viettävät koulussa
paljon aikaa, tulee heidän myös oppia. Koulutilalla on vaikutusta
oppimisen edistämiseen. Hyvät tilaratkaisut sekä kalusteet eivät
yksistään edistä oppimista, mutta ne voivat tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja aktivoida oppilaita. (Kuuskorpi 2012 s.2223; Opetushallitus 2015 s.29.)

Nykyään onneksi ymmärretään, että hyvän fyysisen oppimisympäristön vaikutus oppimiseen on kiistaton (Kuuskorpi 2012 s.23), ja
tämä otetaan huomioon uusia tilaratkaisuja suunnitellessa. Hyvän
arkkitehtuurin lisäksi oppimisen tilojen suunnittelua määrittää myös
se, millaisia tilaratkaisuja erilaiset opetusmenetelmät ja oppisisällöt vaativat. Koulut rakennetaan ensisijaisesti oppimista varten, ja
tilaratkaisuilla pyritään tukemaan opetuksen tavoitteita. (Piispanen
2008 s.118.)
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Nykyajan oppimisympäristön pitää olla terveellinen ja turvallinen ja
niin tilallisesti kuin pedagogisestikin vaaditaan joustavuutta. Oppimisympäristön tulee mahdollistaa opetusmenetelmien monipuolinen käyttö, sekä kannustaa oppilasta omatoimiseen luovuuteen.
Lisäksi oppimisympäristön tulee tukea kouluyhteisön ja jokaisen
oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä oppilaan ikäkauden
mukaista kasvua. (Nuikkinen 2009 s.58-59; Opetushallitus 2015
s.29-30.)

Yllä: Luokkahuoneet Hansakallion sekä Ymmerstan kouluista.
Vasemmalla: Oppimisympäristöksi mielletään myös muut kuin luokkatilat. Hansakallion koulun käytävältä löytyy oppilaille työskentelytilaa.
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opettajan pöytä ja liitutaulu, joiden kaltaiset elementit löytyvät myös
aivan uusista opetustiloista. Niiden rinnalle tulee kuitenkin yhä
enenevässä määrin nykyajan oppimiskäsityksiä vastaavia kalusteita. Perinteisten koulukaluste-elementtien käytössä on tapahtunut
muutosta kohti toiminnallisempaa oppimista. (Kuuskorpi 2012 s.17,
s.26; Piispanen 2008 s.124.)

2.1. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KALUSTAMINEN
Hyvän ja toimivan oppimisympäristön luomisessa kalusteilla on
keskeinen merkitys (Granberg 2014 s.15; Kuuskorpi 2012 s.144).
Uuden opetussuunnitelman mukaisen oppilaan tutkivan ja luovan
työotteen on vaikea nähdä toteutuvan perinteisessä luokkatilassa.
Opettajajohtoinen koulukulttuuri on ylläpitänyt perinteistä luokkatilamallia, joka pulpettiriveineen taipuu kuitenkin huonosti muuhun
kuin frontaalipedagogiikkaan. Monimuotoinen pedagogiikan käyttö
vaatii oppimisympäristön kalusteratkaisuiltakin enemmän. (Granberg 2014 s.15; Kärki 2015 s. 8, s.12.)
On jopa hieman huvittavaa ajatella, että nykyajan koulumme tila- ja
kalusteratkaisut heijastelevat edelleen 1900-luvun kasvatusihanteita. Vaikka yleisen oppivelvollisuuden alettua vuonna 1921 maaseudulle syntyi tyyppipiirustusten perusteella koristeellisen romanttisia
puukouluja, viime vuosisadan alun kaupunkikoulujen arkkitehtuuri
korosti kuitenkin järjestystä symmetrisine käytävineen, joiden varrella samanlaiset luokkahuoneet toistuivat suorine pulpettiriveineen
(Tapaninen 2007 s.36-37; Tapaninen 1999 s.84). Onneksi pikkuhiljaa 1900-luvun puolivälistä alkaen alettiin puhua myös oppilaiden
tarpeista. 1950-luvun matalissa koulurakennuksissa ja seuraavalla vuosikymmenellä yleistyvissä pieniyksikköisissä solukouluissa arkkitehtuurin mittakaava oli lähempänä oppilasta (Makkonen
2004 s.52-54). Vaikka kouluarkkitehtuuri onkin kehittynyt, koulun
perimmäinen toimintaidea on pysynyt hyvin samankaltaisena kuin
millaiseksi se sotien jälkeen luotiin. Koulujen samankaltaisia tilaratkaisuja on toteutettu vain uusin materiaalein hieman uudenlaisissa
kuorissa. (Meskanen S. 2008 s.92.)
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Vaikka ikiaikainen luokkatila pulpetteineen on tutkimuksissa osoitettu ja ymmärretty pedagogiikan ja oppimisen kehityksen jarruksi,
ei perinteiselle mallille ole osattu esittää vaihtoehtoja. Kuuskorven
(2012 s.162) mukaan perinteistä luokkatilamallia ei pitäisikään väheksyä, vaan kiinnittää huomiota vaihtoehtoisiin tila- ja kalusteratkaisuihin. Luokkatiloissa ovatkin kautta aikojen säilyneet pulpetit,

Erilaisia koulukalusteita
Hansakallion ja Ymmerstan
kouluista.
Vasemmalta ylhäältä alas:
Sohva luokassa
pulpetit ja jumppapallot
seisomapöytä
sermillä rajattu tila
oppilastuoli
jumppapallo ja Bobles-istuin

Oikealla sivulla ylhäältä:
Omat tavarat voidaan säilyttää
pulpetin sijaan laatikoissa.
Nimikoitu naulakkopaikka on
oppilaille tärkeä.
Säilytystilallinen pulpetti vedettävällä laatikolla.

Oppimisympäristön kalustuksen tulisi mahdollistaa joustava työskentely. Yksittäisten oppilaiden sekä erikokoisten ryhmien pitää
päästä vaivattomasti liikkumaan opetustilassa sekä tilasta toiseen.
(Granberg 2014 s.15; Kuuskorpi 2012 s.152; Nuikkinen 2009
s.100.) Kalusteiden järjestys ei siis voi olla pysyvä, vaan kalusteiden pitää jopa houkutella oppilaita ja opettajia muokkaamaan
järjestystä. Toiminnallista opetusta varten tarvitaan myös tyhjää
lattiatilaa, jota ei välttämättä ole jatkuvasti tarjolla. Näin ollen kalusteiden tulee siis olla helposti liikuteltavia ja niitä pitää mutkattomasti
pystyä ryhmittelemään uudelleen. (Kuuskorpi 2012 s.138; Käriki
2015 s.17; Piispanen 2008 s.124.) Siispä pinottavuus ja monikäyttöisyys ovat nykyajan koulukalusteen tarpeellisia ominaisuuksia
(Nuikkinen 2009 s.100).
Oppilaat itse kokevat tärkeänä sellaiset oppimisvälineet, joita he
henkilökohtaisesti käyttävät, kuten pulpetti tai oma työpiste. Kodikkuuden ja viihtyisyyden tarpeesta huolimatta oppilaat kaipaavat
jonkinlaista pöytää, jonka ympärillä opiskella. Pulpetti on oppilaille
tärkeä väline myös tavaroiden säilyttämiseen. Myös opettajat pitävät pulpettia tärkeänä. Se vaikuttaa sekä ergonomiaan, että työskentelyjälkeen, mutta myös oppilaan jaksamiseen.(Piispanen 2008
s.126-128.) Tutkimuksissa onkin osoitettu, että yksilöpulpetit ovat
edelleen tarpeellisia (esim. Granberg 2014; Kuuskorpi 2014; Piispanen 2008). Kouluja kalustetaankin niin, että pulpetti on edelleen
suosituin kaluste. Perinteinen massiivikoivuinen avattava pulpetti
on säilyttänyt suosionsa, eikä sen menekissä ole havaittavissa
merkittävää laskua. Avattavan pulpetin lisäksi luokkia kalustetaan
myös paljon sileällä pulpettitasolla. (Olin 2015.)
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2.2. UUSI OPETUSSUUNNITELMA
Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat tulleet
voimaan vuonna 2016 ja korvaavat näin edelliset vuonna 2004
hyväksytyt opetussuunnitelman perusteet. Uuden opetussuunnitelman keskeisin muutos on oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana. Uudistuksen jälkeen keskitytään
oppimiseen ja opettamiseen, kun vanhassa opetussuunnitelmassa
painotettiin enemmän sitä, mitä opetetaan. Opetussuunnitelman
yleistavoite onkin laaja-alainen osaaminen. (Nissilä 2015; Opetushallitus 2015 s.17-20.)
Opetussuunnitelmassa tärkeää on tutkiva ja luova ote opiskeluun
unohtamatta oppimisen iloa. Yhdessä tekemisen ja oppimisen
katsotaan kehittävän ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä ymmärtää
erilaisia näkökulmia. Tarkoitus on myös kehittää oppilaiden oppimaan oppimista esimerkiksi syventymällä ja keskittymällä tiettyihin
teemoihin. Oppimista tuleekin tapahtua myös yli oppiainerajojen
ilmiöpohjaisena oppimisena. (Nissilä 2015; Opetushallitus 2015
s.17-20.)
Uusi opetussuunnitelma painottaa oppilaiden yhdenvertaista
kohtelua ja perusoikeuksien sekä osallistumisen mahdollisuuden
turvaamista jokaiselle. Yhdenvertaisesta kohtelusta huolimatta oppilaan ainutlaatuisuus ja yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon.
Toimintakulttuurin taustalla on aina oppiva yhteisö, jossa yhteistyö
ja vuorovaikutustaidot myös korostuvat. (Nissilä 2015; Opetushallitus 2015 s.28.) Ehkä voi ajatella, että vihdoin ollaan saavutettu
kaikki lapset samaan muottiin sullovan peruskoulun pää. Toki peruskoulu-uudistuksen aikoinaan painottama yhdenvertaisuus säilyy, mutta lasten yksilöllisyyteen ja omaan oppimistapaan kiinnitetään enemmän huomiota.
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On uuden opetussuunnitelman mukaista
työskennellä niin, että oppilas saa valita, miten
ja missä työskentelee.

Taululta näkee, minkälaista työskentelyä
kulloinkin on tarkoitus tehdä.
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2.3. OPPILAAN TURVALLISUUS, YKSITYISYYS JA OMA TILA
Ihminen tarvitsee ympärilleen omaa turvallista henkilökohtaista tilaa. Henkilökohtaisen tilan suuruus on kulttuurisidonnaista, mutta
tila voidaan aina jakaa neljään näkymättömään alueeseen. Intiimi
alue ulottuu noin puolen metrin päähän. Tälle alueelle eivät saa
tulla muut kuin kaikista läheisimmät ihmiset, kuten perheenjäsenet. Intiimin alueen rajalta alkaa henkilökohtainen alue, jonka ulkoraja on reilun metrin päässä ihmisestä. Tällä alueella voivat olla
tutut ihmiset, tuntemattomien on pysyteltävä kuitenkin sosiaalisella
alueella, jonka ulkoraja on noin kahdessa metrissä. Uloimpana on
vielä julkinen alue. Näkymättömien rajojen etäisyyksiin vaikuttaa
ihmisen kulttuuritaustan lisäksi myös se, miltä ihmisestä kullakin
hetkellä tuntuu. (Hall 1966 s.114-129.) Pienillä lapsilla henkilökohtaisen tilan tarve ei ole niin suuri, mutta jo kouluikäisillä oman tilan
tarve on kasvanut merkittävämmäksi kuin pikkulapsilla (Lomranz,
Shapira, Choresh & Gilat 1975). Voisi ajatella, että Hallin määrittelemistä alueista tutut ihmiset koulussa voivat tulla henkilökohtaiselle alueelle tai kaikista läheisimmät koulukaverit tai tuttu opettaja
jopa intiimille alueelle.
”Oppimisympäristö, jossa toteutuvat sekä fyysinen turvallisuus, pedagoginen turvallisuus ja psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, on
jo itsessään perushyvä oppimisympäristö” (Piispanen 2008 s.184).
Opetushallituksen mukaan (2015 s.22-27) perusopetuksessa tuetaan oppilaan luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen ja opetetaan suojaamaan yksityisyyttä sekä henkilökohtaisia rajoja. Koen,
että edellä mainitun toteutuminen tapahtuu parhaiten silloin, kun
oppilaalle annetaan oppimiseen välineet, jotka tukevat kaikenlaisen turvallisuuden tunteen syntymistä. Tähän voidaan vaikuttaa
luomalla oppilaille omia tiloja ja paikkoja, jotka hän voi kokea omakseen ja sitä kautta turvalliseksi.
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Vaikka oppimisympäristöjen suuntaus on enemmän kotiluokaton
koulu, tulisi ikäryhmälle varata joka tapauksessa oma kotialue koulutiloja suunnitellessa (Granberg 2014 s.15-17). Oppilaiden mu-

kaan oma luokka on usein parasta koulussa, tämä korostuu etenkin pienimpien koululaisten kohdalla. Luokalla oppilaat tarkoittavat
niin omaa luokkatilaa kuin siellä olevia ihmisiä; luokkakavereita ja
opettajaa. Tuttujen ihmisten läsnä ollessa turvallisuuden tunne lisääntyy. Luokan toivotaan olevan ikään kuin oma huone. Koulussa onkin tärkeää hyödyntää tilaratkaisujen, kalusteiden ja muun
sisustuksen mahdollisuudet luoda kodinomaista turvallisuutta.
(Piispanen 2008 s.117, s.122.) Se voidaan saavuttaa esimerkiksi
materiaalien pehmeydellä ja siten, että käytetään enemmän kotona
käytettäviä kalusteita toimistokalusteiden sijaan (Kärki 2015 s.20).
Oppilaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa ilman muuta myös
se, että voi luottaa omien tavaroiden olevan turvassa koulupäivän
aikana sekä koulutyön ulkopuolella. Kun oppimisympäristöt muuttuvat kohti joustavia, monikäyttöisiä, avoimia ja muunneltavia tiloja on tärkeää, että oppilaiden henkilökohtaiset tavarat ja välineet
löytyvät helposti ja niille on olemassa oma paikkansa. (Piispanen
2008 s.122.) Mikäli oppilaalla ei ole käytössään enää omaa perinteistä säilytystilallista pulpettia, tarvitaan korvaava järkevä säilytysmahdollisuus oppilaan tavaroille (Kärki 2015 s.17).
Kehitettäessä oppimisympäristöjä on tärkeää, että turvallisuuden
tunne säilyy muutosten keskellä. Tällä on myös vaikutusta siihen,
miten tilojen käyttäjä suhtautuu tilojen kehittämiseen. Vaikka onkin
todettava, että ellei tutusta ja turvallisesta uskalleta päästää irti,
mikään ei pääse muuttumaan. Muutokset on helpompi hyväksyä,
jos voi olla varma yksilön oman turvallisuuden säilymisestä. Tämä
tulisikin olla päällimmäisenä mielessä myös oppimisympäristöjä
kehitettäessä. (Piispanen 2008 s.183.)

Oman tilan tai reviirin voi rajata ja merkitä eri tavoin.
Vasemmalla sivulla: Toisilleen tutut oppilaat työskentelevät ja oleskelevat luontevasti hyvinkin lähellä toisiaan.
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tuu yhtäältä siitä, ettei englanninkielisien termistönkään määritteleminen ole aivan itsestään selvää, toisaalta varmasti myös siitä, ettei aiheesta ole kirjoitettu kovin paljon suomenkielistä kirjallisuutta.

3. YHTEISSUUNNITTELU
Sanders ja Stappers (2008 s.2) kertovat käyttävänsä sanaa yhteissuunnittelu (co-design)
varsin laajasti kuvaamaan sitä luovuutta, joka syntyy muotoilun kehittämisprosessissa
muotoilijan työskennellessä ihmisten kanssa, joilla ei ole alan koulutusta. Itse puhun
opinnäytetyöni yhteydessä termistä yhteissuunnittelu, koska termi kuvaa mielestäni
parhaiten niitä menetelmiä, joita olen tässä tutkimuksessa käyttänyt.

3.1. KÄYTTÄJÄT MUKAAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELUUN
Yhteistoiminnalliset menetelmät oppimisympäristöjen suunnittelussa ovat olleet käytössä ympäri maailman. Koulutilojen käyttäjien
näkemyksiä ei ole Suomessa kuitenkaan kuultu riittävästi, joten
käyttäjien vähäinen osallistuminen on jopa jarruttanut oppimisympäristöjen kehitystä. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on toimivaa
visioidessa opetustiloja sekä niiden kaluste- ja laiteratkaisuja. Mikäli opettajille ja oppilaille annetaan mahdollisuus, heillä on kykyä
kehittää innovatiivisiakin oppimisympäristöratkaisuja. (Kuuskorpi
2012 s.171-172; Meskanen 2008 s.92.) Koulutilojen käyttäjät joutuvat usein kuitenkin tyytymään siihen, mitä rehtori ja suunnittelija
päättävät (Olin 2015). Suunnittelijan onkin tärkeää perehtyä siihen,
millaisia käyttäjät ja heidän tarpeensa ovat (Kärki 2015 s.43).
Suunnittelija ei välttämättä tule esimerkiksi ajatelleeksi, että opettajan kannalta sohva luokassa ei ole vain mukavuusseikka, vaan
tapa luoda tilaan lukunurkkaus. Opettajien näkemyksen mukaan
kalusteratkaisuissa oleellista onkin juuri pedagoginen tärkeys.
(Piispanen 2008 s.117.) Pidänkin yhteissuunnittelua, jossa suunnittelija, oppilaat sekä koulun henkilökunta käyvät yhdessä käsiksi
suunnitteluhaasteeseen, kaikkien kannalta mielekkäänä ja hedelmällisenä tapana toimia.
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Oppimisympäristöjen suunnittelussa tulisi huomioida oppimisympäristöt laajana kokonaisuutena, jossa oleellisinta on oppiminen,
sekä yhteisön, että jokaisen oppilaan näkökulmasta. Oppilaiden

suunnitellessa itse oppimisympäristöjä, opettajakeskeisyyden korostaminen luokkatilassa vähenee ja oppilaiden ja opettajan vapaampaan liikkumiseen tilassa on kiinnitetty enemmän huomiota.
(Kuuskorpi 2012 s.158.) Edellä mainitut seikat ovatkin juuri uuden
opetussuunnitelman näkemysten mukaisia, mikä tukee ajatusta
siitä, että oppimisympäristöjen suunnitteleminen yhteissuunnittelun
keinoin on hyödyllistä.

Valmistautumista yhteissuunnittelutyöskentelyyn.

3.2. YHTEISSUUNNITTELUN PERUSTEITA
Yhteissuunnittelulle on olemassa monenlaisia sitä lähellä olevia
termejä. Englanniksi käytetään muun muassa sanoja participatory
design (PD), user centered design (UCD), co-design, cooperative
design, co-creation, collective creativity. Vivahde-eroja näiden sanojen välillä voi olla hankala hahmottaa ja niitä, sekä niiden suomenkielisiä käännöksiä pyöritellessä saa helposti aivonsa oikosulkuun. Lohdullista on ymmärtää, ettei termistö ole täysin selkeää
alan asiantuntijoillekaan, sillä termien merkitys vaihtelee myös
asiayhteyden, tieteenalan ja ideologian mukaan.
Yhteissuunnittelun juuret ovat vuosikymmenten takana, ja osallistuvaa suunnittelua (PD) on käytetty paljon Euroopassa (Sanders
& Stappers 2008 s.7). Samaan aikaan Yhdysvalloissa on puhuttu
käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta (UCD), ja nämä käsitteet sekä
toimintatavat ovat alkaneet 1980-luvulla sulautua yhteen (Fuad-Luke, Salokannel, Keinänen, Savolainen, Törmikoski & Vilander 2015
s.11-12). Nykyiselle vuosisadalle tultaessa termistö on laajentunut

entisestään, kun eri tieteenalat ja ideologiat ovat sekoittuneet ja
sekoittaneet käyttäjät huomioivan suunnittelun näkökulmia ja lähtökohtia. Aihetta käsittelevän termistön määritteleminen ei ole siis
täysin yksiselitteistä. (esim. Fuad-Luke ym. 2015 s.11-14; Sanders
& Stappers 2008 s.3-7.) Avaan parhaan kykyni mukaan sitä, mitä
itse ymmärrän yhteissuunnittelun muotoilun kentällä tarkoittavan.
Vaikka yhteissuunnittelun alkulähteen sanotaan löytyvän 1970-luvun tasa-arvon hengessä Skandinaviasta, Suomi ei kuitenkaan
kuulu yhteissuunnittelun edelläkävijöihin, vaan Suomeen nämä
ajatukset ovat rantautuneet vasta huomattavasti myöhemmin. Suomen kielessä käytetään rinnakkain sanoja yhteissuunnittelu sekä
co-design eikä yhteissuunnittelulle olekaan suomen kielessä täysin
vakiintunutta termiä (Mattelmäki & Vaajakallio 2011. s.94). Se joh-

Miten yhteissuunnittelu sitten eroaa perinteisestä käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta? Oleellinen ero perinteisen käyttäjäkeskeisen
suunnittelun ja yhteissuunnittelun välillä on, että kaikki yhteissuunnitteluun osallistuvat nähdään alusta alkaen enemmän tai vähemmän tasavertaisina sen sijaan, että käyttäjän rooli olisi passiivinen
tiedonjakaja. Yhteissuunnittelussa ikään kuin tuetaan käyttäjiä löytämään itse ratkaisut, joten muotoilijan tehtävä onkin suunnitella ja
antaa välineet näiden ratkaisujen löytymiselle. (Sanders & Stapper 2008 s.8-12). Muotoilijan tehtävä ei saa mielestäni kuitenkaan
loppua tähän, vaan omalla ammattitaidollaan hänen tulee saattaa
ideat käytäntöön.
Muotoilun tutkijat eivät enää kohdista luovuuttaan vain pelkkään
uuden tuotteen luomiseen, vaan useiden toimijoiden kesken etsitään uudenlaisia mahdollisuuksia luovalle yhteistyölle. Muotoilun
kentällä tutkittavat ongelmat ovat muuttuneet, ja uusia avauksia
tehdään perinteisen tuotekehittelyn ulkopuolelta. Jotta voidaan
kyseenalaistaa perinteisiä olettamuksia ja saavuttaa uudenlaisia
ratkaisuja, tarvitaan luovaa asennetta sekä luovia menetelmiä.
(Vaajakallio 2012 s.13.) Yhteissuunnittelu on siis työskentelytapa,
jolla voidaan saavuttaa sellaisia ratkaisuja, joita suunnittelija ei olisi
muuten osannut ajatellakaan. Yhteissuunnittelun suosio ei tarkoita
sitä, että aiemmin tehty perinteinen suunnittelu olisi jollain tavalla vähempiarvoista. Eikä yhteissuunnittelu mielestäni välttämättä
sovikaan kaikkiin muotoilun kehittämisprosesseihin. Varoisin sitä,
että käyttäjien osallistumisesta suunnitteluprosesseihin tulee itse
tarkoitus niin, että suunniteltavat asiat, tuotteet tai palvelut jäävät
käyttäjien osallistumisen jälkeen toisarvoiseksi. Jos näin tapahtuu,
otetaan askel poispäin muotoilun ja taideteollisuuden maailmasta
ja siirrytään ennemminkin muiden tiedealojen kentälle. Suunnittelijan tuleekin pitää huolta, että yhteissuunnitteluprosessiin osallistuvat ymmärtävät, mikä on työskentelyn tavoite ja mistä tarpeesta se
on lähtöisin (Hyysalo 2009. S.103-104).
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Muotoilijoiden ja muiden alan ammattilaisten ei tarvitse kuitenkaan
olla huolissaan oman ammattikuntansa häviämisestä tai työkentän
kaventumisesta. Pikimminkin on käymässä toisin päin. Vaikka käyttäjät osallistuvat yhteissuunnitteluun käyttäen omaa luovuuttaan,
jota löytyy jokaiselta, ei jokaisesta kuitenkaan tule muotoilijaa. Muotoilijoilla on korkealaatuista taitoja ja tietoja, joita tarvitaan. Lisäksi
muotoilun kentällä on omat erikoistumisalueensa (kuten esimerkiksi tilasuunnittelu ja graafinen suunnittelu), joihin tarvittavat tiedot ja
taidot ovat varsin erilaisia. (Sanders & Stappers 2008 s.8-12.)
Kun ajatellaan, että käyttäjät ovat asiantuntijoita oman kokemuksensa perusteella, yhteissuunnittelussa tutkijan tehtävä on tarjota
näille asiantuntijoille työkaluja ilmaista itseään. Muotoilija ja tutkija
– jotka voivat olla myös yksi ja sama henkilö – kehittävät työvälineitä tätä varten. Muotoilijan tulee siis ymmärtää, millä tavoin käyttäjien luovuutta voi ruokkia, jotta saavutetaan tuloksia. (Sanders
& Stappers 2008 s.12.) Taustani perusteella koen, että olen juuri
oikea henkilö kehittämään näitä välineitä nimen omaan lasten ja
nuorten kanssa tehtävään yhteissuunnitteluun.
Yhteissuunnittelulla on mahdollisuudet haastaa sitä, mikä on yleisesti hyväksyttävää tai oletettavaa, ja sitä kautta yhteissuunnittelulla voidaan saavuttaa radikaaleja innovaatioita (Fuad-Luke ym.
2015 s.79). Yhteissuunnittelu sopiikin opinnäytetyöni menetelmäk-

Yhtesissunnittelussa sunnitteluprosessi painottuu prosessin alkuun. (Kuva Sanders & Stappers 2008 s.3)
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si, koska halusin suunnitella oppimisympäristöön kalusteen, joka
poikkeaa niistä kalusteista, joita olemme tottuneet kouluissa näkemään.
Yhteissuunnittelussa suunnitteluprosessi painottuu enemmän kohti
prosessin alkua (Sanders & Stappers 2008 s.3). Käyttäjän näkemyksen ymmärtäminen heti suunnittelun varhaisessa vaiheessa on
tärkeää. Osatakseen valita aiheelliset tutkittavat asiat, suunnittelijan täytyy ymmärtää, miten käyttäjä näkee oman maailmansa ja
miten jokin tuote tai sen käyttäminen vaikuttaa käyttäjän mieleen.
(Koskinen, Battarbee, Mattelmäki 2003 s.44-49.) Suunnittelija
pystyy rakentamaan empaattista ymmärrystä parhaiten olemalla henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. Kun
suunnittelijan luovuus yhdistetään käyttäjän kokemuksiin ja tietoon,
voivat suunnitteluratkaisut olla käyttäjän näkökulman huomioivia.
(Mattelmäki 2006 s.39-41.)

Miellekarttani ennen yhteissuunnittelutyöskentelyjä.
Suunnitteluprojektin alussa on hyvä käyttää esimerkiksi
miellekarttaa siihen, että jäsentää itselleen sen, mitä
tietää, tai kuvittelee tietävänsä aiheesta etukäteen
(Sanders & Stappers 2012 s.139).
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3.3. YHTEISSUUNNITTELU LASTEN KANSSA
Koen, että lasten kanssa on mahdotonta saavuttaa tilannetta, jossa
lapset ja aikuinen muotoilun ammattilainen tai muu tutkija voisivat
kokea olevansa yhteissuunnittelun periaatteiden mukaan täysin
tasavertaisia. Vaikka tasavertaisuuden saavuttaminen ei samalla
tavalla onnistuisikaan kuin aikuisten kanssa, on kuitenkin tärkeää,
että suunnittelija näkee lapset vakavastiotettavina toimijoina ja
arvostaa lastenkin käyttäjän näkökulman luomaa asiantuntijuutta
tutkittavaan asiaan.
Yhteissuunnittelun olemassa olevat käytännöt ovat keskittyneet
pääasiassa aikuisten kanssa työskentelyyn. Vaikka lasten kanssa tehtävä yhteissuunnittelu ei eroa paljoakaan aikuisten kanssa
toimimisesta, on tärkeää huomioida tarkemmin ryhmädynamiikka
ja toimintaympäristö. Lisäksi osallistujien persoonallisuudet sekä
henkilökohtaiset taidot voivat nousta eri tavalla esiin kuin aikuisten kanssa toimiessa. (Vaajakallio 2012 s.28-30.) Sandersin ja
Stappersin mukaan (2012 s.158-159) lasten kanssa tehtävässä
yhteissuunnittelussa tutkijan kannattaa valmistella riittävän lyhyitä
työskentelyjä, joissa on useita erilaisia tehtäviä, jotka ovat lapsille mielekkäitä ja hauskoja. Oma näkemykseni on, että tehdessä
lasten kanssa yhteissuunnittelua tai mitä tahansa sen kaltaista toimintaa, tehtävät eivät saa olla liian haastavia. Aikuiset käyttävät
helposti vaikeita sanoja tai olettavat lasten maailmassa tapahtuvan
samoja asioita kuin aikuisten maailmassa. Tehtävien tulee olla yksinkertaisia, riittävän nopeita ja helppoja ymmärtää sekä sellaisia,
että lapset voivat nähdä ne osana omaa kokemustaan.
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Yhteissuunnittelutyöskentelyn toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä
oikeaa tapaa ja jokainen yhteissuunnittelukerta on omanlaisensa.
Esimerkiksi osallistujille jaettava aiheeseen virittelevä työkalupakki
täytyy suunnitella jokaisella kerralla yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Työkalupakki voi sisältää suunnittelutyöpajan tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi lajitelman askartelumateriaaleja tai valikoiman
tunteita herättäviä kuvia. Työkalupakki ei saa sisältää liian paljoa
materiaalia, jotta osallistujille ei tule liian paljon harkittavia asioi-

ta. (Sanders & Stappers 2012 s.70-73.) Uskon, että lasten kanssa
työskennellessä viimeksi mainittu asia korostuu entisestään.

tekevät siitä ylivoimaisesti parhaan kalusteen ja millä tavoin tätä
tietoa voisi soveltaa paremmin luokkatilaan tai oppimisympäristöön
soveltuvassa kalusteessa. Koen, että tässä prosessissa minun
tehtäväni kalustemuotoilijana on ollut pukea kalusteen muotoisiksi
ajatuksiksi se, mitä oppilaat ovat tuottaneet.

Lasten kanssa työskennellessä on mielestäni tärkeää yrittää varautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Valmistelin oppilaille tehtäviä, jotka olisivat luonteeltaan erilaisia, jotta jokainen oppilas voisi
kokea jonkun osan työpajasta mieluisaksi. Sanders ja Stappers
varoittavatkin (2012 s.158-159), etteivät kaikki lapset välttämättä
tunne yhteissuunnittelutilannetta mukavaksi. Heidän mukaansa
tällaisessa tilanteessa auttaa, että tutkija itse nauttii lasten kanssa
työskentelystä.
Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa voidaan käyttää perinteisiä, sovellettuja tai innovatiivisia menetelmiä. Näistä viimeiset ovat luovia
ja osallistuvia, joita tarvitaan varsinkin suunnittelun alkuvaiheessa.
(Mattelmäki 2006 s.33-35.) Päädyin käyttämään työpajatyöskentelyjä, jotka sisälsivät muun muassa design game -elementtejä.
Design game on menetelmä, jota käytetään joustavasti eri tilanteissa muotoilun toiminta-alalla. Yksiselitteisesti ei voida määritellä,
mitä design game tarkoittaa, vaan se sen määritteleminen on aina
kontekstisidonnaista. Yhdistävää design game -työskentelylle on
yleensä konkreettiset pelien kaltaiset välineet kuten pelinappulat.
Vaikka yleensä säännöt ohjaavat osallistujien toimintaa, peleistä
tuttua kilpailutilannetta design game -työskentelyissä silti harvoin
on. (Vaajakallio 2012 s.14.)
Työpajojeni tavoitteena oli, että oppilaat pohtivat omaa henkilökohtaisen tilan tarvettaan ja turvallista reviiriään koulussa sekä
miettivät, mikä on oman paikan ja pulpetin merkitys. Työpajoissa
tehtävänantoni oppilaille ei siis suinkaan ollut kalusteen suunnitteleminen, vaikka alusta asti oli ollut selvää, että se on projektini päätepiste. Helposti olisi voinut käydä niin, että olemassa olevat kalusteet vaikuttavat lasten näkemykseen. Esimerkiksi se, että sohva on
mielekäs kaluste luokkatilassa, saa helposti lapset ajattelemaan,
että lisää sohvia olisi hyvä ratkaisu. Tutkijan tuleekin osata kysyä
tässä tilanteessa, miksi sohva on hyvä, mitkä sen ominaisuudet
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4.1. YHTEISTYÖKOULUT

4.TYÖPAJAT
Lähdin toteuttamaan yhteissuunnittelua oppilaiden kanssa ainoana tavoitteenani valmis koulukalusteen prototyyppi. En halunnut asettaa sen suurempia rajoja suunnittelun
lopputulokselle, jotta en valmiiksi sulkisi pois mitään, mitä työskentelyistä voisi mahdollisesti nousta esiin. Kantavana ajatuksena työskentelyjen taustalla oli, millaista
turvallista henkilökohtaista omaa tilaa oppilas tarvitsee ja millainen kaluste voisi
palvella tätä tarvetta.

Ymmerstan koulu kadun sekä pihan puolelta.

Molemmissa yhtesityökouluissa on otettu paviljonkikoulu käyttöön syksyllä 2016.
Kuvassa Hansakallion paviljonki. Samanlainen paviljonki löytyy myös Ymmerstasta.
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Yhteistyökouluikseni valikoitui kaksi espoolaista koulua, Hansakallion koulu ja Ymmerstan koulu. Molemmat koulut ovat alakouluja,
joissa on esiopetuksen lisäksi luokat 1–6. Hansakallion koulu on
rakennettu 1950-luvulla, mutta laajennettu peruskorjauksen yhteydessä viime vuosikymmenen taitteessa. Ymmerstan koulu taas on
reilun kymmenen vuoden ikäinen. (Espoon kaupunki 2016; Ymmerstan koulu 2016.) Kouluissa on toki ollut ajankohtaista pohtia
oppimisympäristön muutosta uuden opetussuunnitelman voimaantulon tiimoilta. Lisäksi molemmissa kouluissa on ollut käynnissä
syksyllä 2016 käyttöön otetun paviljonkikoulun suunnitteleminen
lisätilan tarpeen vuoksi. Hansakallion koulussa paviljonkiin työskentelemään siirtyivät juuri tutkimukseen osallistuneet silloiset kolmosluokat.
Ymmerstan koulussa työskentelin 5a-luokan kanssa. Tutkimushetkellä voimassa olleen Espoon kaupungin viidennen luokan opetussuunnitelman mukaan (Espoon kaupunki 2014) oppilaiden on tarkoitus tehdä erilaisia materiaalikokeiluja muotoilussa sekä tutustua
tuotesuunnittelun pääpiirteisiin. Hansakallion koulussa tein yhteistyötä kolmansien luokkien kanssa. Koulun kolmannet luokat ovat
syyslukukaudelta 2015 alkaen kokeilleet eritasoisesti liikkumiseen
ja vaihteluun tähtäävää työskentelyä luokissa. Joillain luokilla se on
tarkoittanut myös omista pulpeteista ja paikoista luopumista. Opetuksessa on pyritty siihen, että oppilas ottaa itse vastuun oppimisestaan. Kolmannen luokan voimassa olleen opetussuunnitelman
mukaan oppilas tarkastelee omaa ympäristöään ja sen esineitä
käyttäjän ja toiminnan näkökulmasta sekä tutustuu suunnittelun ja
muotoilun alkeisiin (Espoon kaupunki 2014).

Hansakallion koulu kadun sekä pihan puolelta.

Kävin tutustumassa yhteistyökouluihini ja niiden oppilaisiin ennen
varsinaista yhteissuunnittelutapaamista. Näin pystyin havainnoimaan koulujen olemassa olevia tiloja, kalusteita sekä käytäntöjä
ja valmistelemaan työskentelyt sellaisiksi, että oppilaat voivat ymmärtää yhteyden antamieni tehtävien ja oman koulutyönsä välillä.
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4.2. TYÖPAJA 1, YMMERSTAN KOULU
Toteutin ensimmäisen työpajan syyslukukauden lopulla Ymmerstan koulun 5a-luokassa. Työpajan tarkoituksena oli, että oppilaat miettivät, missä paikoissa on turvallista
ja mieluisaa olla. Oppilaat tekivät useita pieniä työskentelyjä yksin, parin kanssa ja
pienissä ryhmissä. Työskentelyissä oli design game -tyyppisiä elementtejä. Työpajan
jokaista tehtävää suunnitellessa konsultoin luokanopettajaa varmistuakseni siitä, että
valmistelemani tehtävät ovat mahdollisimman lähellä oppilaiden todellista arkipäivää
koulussa. Lisätietoa työpajoista löytyy liitteistä.

Koska opettaja oli varannut ensimmäiseen työpajaan yhden oppitunnin verran aikaa ja työskentely tapahtui 28 oppilaan luokassa,
päätin, että työskentelyjen on oltava sellaisia, jotka toimivat isollakin porukalla. Aavistin olevani hieman liiankin luottavainen lasten
kanssa työskentelyyn liittyvän kokemukseni kanssa, kun suunnittelin ensimmäisiä työskentelyjä. Vaikka dokumentoin kaiken tarkasti
videoiden, valokuvaten ja muistiinpanoja tehden, en kuitenkaan
pystynyt mielestäni riittävästi kuulemaan lasten perusteluja valinnoilleen ja esittämään hyödyllisiä jatkokysymyksiä.

TEHTÄVÄ 1

Aloitimme työpajan ryhmätyöskentelyllä. Ryhmät saivat kuvia erilaisista esineistä, joita heillä saattaisi olla koulussa mukana. Olin
valinnut esineet tarkoituksella siten, että ilmiselviä koulutarvikkeita, kuten oppikirjoja tai lyijykynää, ei joukossa ollut. Esineiden oli
tarkoitus kuvata ennemminkin henkilökohtaisia tavaroita. Ryhmät
valitsivat esineistä viisi sellaista, joita heillä saattaisi todennäköisimmin olla koulussa mukana. Sen jälkeen he valitsivat kullekin
esineelle paikan, jossa sitä koulupäivän aikana säilytettäisiin, ja
kävivät viemässä sen valitsemaansa paikkaan.
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KUVAT
MIKSI
TEHTÄVÄ 1?

VÄRIT
LIIKKUMINEN
RYHMÄTYÖ

Työskentelyä valmistellessani keksin ensin mahdollisimman monta
esinettä, joita alakouluikäinen lapsi saattaisi kuljettaa mukanaan.
Sen jälkeen karsin joukosta pois liian samankaltaiset esineet, jotta
sain vähennettyä esineiden määrän sopivaksi. Lisäksi mukana oli
yksi tyhjä paperi, johon sai piirtää tarvittaessa esineen, josta ei ollut
valmista kuvaa. Tehtävää varten etsin värillisiä kuvia ja pyrin tulostamaan ne mahdollisimman lähelle luonnollista kokoa.
Joka ryhmässä esineisiin oli valikoitunut puhelin, kirjastokortti ja
avain. Muut esineet vaihtelivat jonkin verran. Pääosa valituista
tavaroista oli sellaisia, joita oppilaat säilyttäisivät taskussa tai repussa. Säilytyspaikaksi valittiin oma pulpetti ainoastaan kahden
ryhmän kahdessa eri esineessä.

Oikealla sivulla: Tehtävän 1 esineet.
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TEHTÄVÄ 2

TEHTÄVÄ 3

Seuraavassa tehtävässä oppilaat saivat kolme eriväristä tarraa,
jotka liimattiin tarran värin mukaan turvalliseen, mieluisaan tai rauhalliseen paikkaan joko luokassa tai käytävässä.

Kolmantena oli vuorossa tunnetilatehtävä, joka tehtiin parin kanssa.
Oppilaat saivat monisteen, jossa oli erilaisia hymiöitä, jotka kuvasivat eri tunteita. Heidän tuli valita sopiva hymiö erilaisiin tilanteisiin,
leikata se irti ja liimata se sopivan tilanteen kohdalle.
Hymiöiden ilmeet olivat hauskannäköisiä ja kutakin tunnetta kuvasi tietyn värinen naama. Varmuuden vuoksi olin myös kirjoittanut,
mitä tunnetta kukin naama kuvastaa. Tilanteet olivat sellaisia, jotka
liittyivät omaan paikkaan ja omiin tavaroihin.

Sanat valitsin niin, että ne olivat tarkoituksella hieman samankaltaisia, mutta kuitenkin sellaisia, jotka lasten on mahdollista ymmärtää.
Tavoitteenani oli, että lapset merkitsevät tarroilla niitä paikkoja, jossa heidän mielestään on hyvä olla.

MIKSI
TEHTÄVÄ 2?

TOIMINNALLISUUS
LIIKKUMINEN
YKSILÖTEHTÄVÄ

Kaikkia tarroja liimattiin eniten luokan sohvaan. Vaikka pieni sohva
on luokassa oppilaille oikeasti mieluinen paikka, vaikutti sohvan
valitsemiseen varsinkin poikien kohdalla ryhmäpaine. Sama ilmiö
oli havaittavissa oppilaista myös silloin, kun yksi keksi viedä rauhallista kuvaavan tarran vessaan. Tämä poiki vessaan kolme tarraa
lisää. Rauhallisen paikan valitsemisessa hajontaa oli enemmän, ja
luokan sohvan haastajaksi nousi käytävässä oleva sohva. Rauhallisia paikkoja valittiin luokan ulkopuolelta selvästi eniten. Kuten oli
oletettavissa rauhallisissa paikoissa oli eniten omia nurkkia ja muita
suojaisia paikkoja, kuten opettajan pöydän alla oleva tila. Kaikki
valitsivat turvallisen paikan luokkahuoneen sisältä. Oman pulpetin
valitsi turvallisimmaksi neljä oppilasta, rauhallisimmaksi 2 ja mieluisimmaksi vain 1. Sana turvallinen oli joillekin oppilaille vaikea
ymmärtää.

TOIMINNALLISUUS
MIKSI
TEHTÄVÄ 3?

ASKARTELU
VÄRIT
HAUSKUUS
PARITEHTÄVÄ

Vihaisia tai huolestuneita hymiöitä valittiin eniten tilanteisiin, jossa omat tavarat olivat hukassa tai jos joku oli lainannut niitä ilman
lupaa, sekä tilanteisiin, jossa opettaja tai joku muu oli käynyt pulpetilla. Omaan tuoliin ei kohdistunut kovinkaan paljon negatiivisia
tunnetiloja, vaan pääasiassa oltiin tyytyväisiä, jos joku lainaa tuolia.
Omien tavaroiden lainaaminen muille aiheutti enimmäkseen positiivisia tunteita. Oppilaat olisivat kaivanneet ”ei haittaa” -hymynaamaa joten sovimme, että tyytyväinen hymynaama tarkoitti myös
sitä ettei haittaa tai ei ole väliä.

Tehtävän 3 tarvikkeet.

Vasemmalla sivulla: Esimerkkejä paikoista, johon oppilaat liimasivat tarroja
tehtävässä 2.
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TEHTÄVÄ 4

Työpajan Viimeisenä tehtävänä tehtiin ryhmätyöskentely samoissa
ryhmissä, kuin ensimmäinen ryhmätehtävä. Tavoitteena oli selvittää, millaista työskentelyä tehdessään oppilaat kaipaavat omaa
tilaa.
Jokainen ryhmä sai kortit, joissa oli erilaisia työskentelytapoja,
esim. ”haluan tehdä parin kanssa” , ”haluan olla rauhassa”, haluan
istua omalla paikalla”. Lisäksi ryhmillä oli pöydällä kuusi pelilautaa,
joissa oli vaihtoehtoja eri koulutehtävistä esim. ”kun luen kirjaa”
”kun teen tehtäviä”. Oppilaat nostivat vuoron perään kortin ja sijoittivat sen parhaiten sopivalle pelilaudalle.
Ensin mietin, millä tavoin eri oppiaineita voidaan opiskella. Kirjoitin
näiden perusteella useita koulutehtäviä. Konsultoimani luokanopettajan vinkkien perusteella suoritin karsinnan ja viimeiseksi poistin
vielä joitain samankaltaisia vaihtoehtoja, jotta jäljelle jäi kuusi tehtävää, joka mielestäni oli sopiva määrä lasten käsitellä. Koulutehtävät valitsin niin, että erilaiset tavat työskennellä olisivat mahdollisimman hyvin edustettuina, muttei vaihtoehtoja olisi lapsille liian
montaa. Työskentelytapakorttien tekstit olin kirjoittanut sen perusteella, miten olin ensimmäisellä vierailulla havainnoinut oppilaiden
työskentelevän.
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MIKSI
TEHTÄVÄ 4?

PÖYDÄN ÄÄRESSÄ
TYÖSKENTELY
PELIMÄISYYS
RYHMÄTYÖ

Omalla paikalla olemiseen liittyvät kortit yhdistettiin eniten vihkoon
kirjoittamiseen ja kuvaamataidon työn piirtämiseen. Molemmat
ovat sellaisia tapoja työskennellä, että niissä tarvitaan pöytää.
Rauhassa ja häiriöttä olemiseen liittyvät kortit yhdistettiin kirjan lukemiseen. Muiden ei haluttu näkevän tai kuulevan, kun kirjoitetaan
tietokoneella tai kysytään opettajan neuvoa. Käytävään menemisen valitsi jokainen ryhmä tehtävien tekemiseen liittyen. Käytävästähän löytyi tarrojenliimaamistyöskentelyn perusteella myös eniten
rauhallisia paikkoja.

Tehtävän 4 pelilaudat.

Oikealla sivulla:
Oppilaat tehtävän kimpussa.
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4.3. TYÖPAJA 2, YMMERSTAN KOULU
Toisen työpajan halusin olevan sellainen, jossa sekä opetussuunnitelman mukaiset
materiaalikokeilut muotoilussa toteutuvat että lapset saavat ilmaista itseään mahdollisimman luovasti. Lisätietoa työpajasta löytyy liitteistä. Työpajan kautta halusin löytää
muotoja, paikkoja ja asentoja, joissa oppilaat tuntevat olonsa hyväksi ja turvalliseksi.

Työpajan aluksi oppilaat miettivät parin tai kolmen hengen ryhmän
kanssa, millainen olisi mieluisa oma paikka. Keskustelun avuksi oli
annettu määritelmiä, että omassa paikassa pitäisi olla oma rauha,
kukaan ei häiritsisi, paikka olisi ikioma, omat tavarat olisivat turvassa ja siellä saisi hyvän ja mukavan asennon. Yritin tarkoituksella ohjata keskustelua pois koulumaailmasta, jotta saisin selville,
millaiset asiat yleensä saavat viidesluokkalaisen tuntemaan olonsa
turvalliseksi.

Yhdistävänä tekijänä monissa oppilaiden töissä oli se, että valittiin
pehmeitä materiaaleja. Suurimmassa osassa oli myös jonkinlainen
seinä, verho tai muu näkösuoja. Omaa paikkaa askarrellessaan
suuressa osassa käytettiin pyöreitä muotoja. Useissa oppilaiden
askarteluissa esiintyi valaisin.

Lyhyen keskustelun jälkeen oppilaat saivat samoissa pareissa tai
ryhmissä askarrella oman paikan annetuista materiaaleista. Jotkut
oppilaat työskentelivät mieluummin yksin. Askartelu oli tarkoitettu
kestämään yhden oppitunnin verran, eli 45 minuuttia. Jotkut oppilaat halusivat kuitenkin jatkaa työskentelyä oppitunnin päätyttyä.
Osa tuntui askartelevan vain askartelun ilosta. Toiset yrittivät taas
suoriutua tehtävän annosta mahdollisimman nopeasti. Suurin osa
kuitenkin paneutui tehtävään mielestäni kiitettävällä innolla.
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Yhteissuunnittelun periaatteiden mukaisesti tein oppilaille tarvikepussit, jotka sisälsivät sekalaisen valikoiman askartelumateriaaleja sekä muita välineitä askarteluun, kuten liimaa ja teippiä. Pyrin
tekemään valmisteluissa parhaani askartelun sujuvoittamiseksi.
Esimerkiksi pienin materiaalit sopivan kokoisiksi askarteluun, jottei
oppilailla menisi aikaa turhaan leikkelyyn, sekä liimauksen nopeuttamiseksi valitsin työkalupakkeihin pienet kapeakärkiset yleisliimapullot, vaikka tiesin luokasta löytyvät vastaavaa liimaa isossa
pullossa.

Ohjeet oppilaille parikeskustelua varten. Ohjeet heijastettiin taululle dokumenttikameralla.

Askartelun tarvikepussin sisältöä.

Ryhmä askartelee ”omaa paikkaa” tekemänsä piirroksen pohjalta.

Tarvikkeet on levitetty pulptille. Varsinkin muovailuvaha oli oppilaiden suosiossa.

Pari oppilasta askarteli ensin vasemmassa reunassa näkyvän parven. Tämän
jälkeen he halusivat vielä tehdä kokonaisen talon, johon parvi sijoitettiin.
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”Täällä on pallomeri, lamppu, jääkaappi ja painovoimakytkin.”

”Tää on tällanen tulevaisuusjuttu. Ei tarvis liikkua itse.”

”Nojatuoli, jossa on pehmusteita, verho ja vieressä hedelmäkulho.”

”Paikka, jossa voi lukee ja olla.”

”Iso pöytä, jossa voi pelata vaikka lautapelejä.”

”Keinuva tuoli ja pehmeä penkki. Jääkaapissa on kakku.”

”Tuoli, jossa on riittävän korkea selkänoja.” ”Tuoli, jossa istutaan
sen sisällä ja se on pehmeä.”

”Seinässä on lentokoneen viihdejutut. Voi katselle leffoja, kuunnella
musaa ja lukea Aku Ankkaa.”

Oppilaiden askarteluja
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Oikealla sivulla: Oppilaiden kommentteja askarteluistaan, sekä nopeat piirrokseni
askartelujen pohjalta.
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4.4. TYÖPAJA 3, HANSAKALLION KOULU
Hansakallion koulun kolmansissa luokissa koulupäiviin pyrittiin saamaan vaihtelua ja
liikettä Liikkuva koulu -ohjelman mukaisesti. Yhteistyöluokistani kahdessa kolmosluokassa oppilailla ei ollut ollenkaan omia paikkoja tai pulpetteja, kahdessa luokassa taas oli. Päätin keskittyä Hansakallion koulun oppilaiden kanssa pohtimaan oman
pulpetin ja oman paikan merkitystä sekä sitä, mikä koulussa koetaan omaksi.
Työpajan toteutin jokaisen luokan kanssa niin, että pieni 2-5 hengen ryhmä kävi kerrallaan tekemässä lyhyen työskentelyn kanssani. Työpaja sisälsi pieniä design game
-tyyppisiä työskentelyä. Lisätietoa työpajasta löytyy liitteistä.

Kaikki oppilaat eivät olleet tavanneet minua tutustumisvierailullani,
joten pidin tärkeänä, että työpaja alkaa oppilaiden mielestä turvallisesti. Ensin oppilaat saivat vetää pussista pelinappulan. Nappuloissa oli erilaisia hymiöitä, joten kävimme tutustumiskierroksen, jossa
jokainen sai kertoa nimensä, sekä esitellä pelinappulansa ja kertoa
vastaako sen hymiö kyseisen päivän omaa tunnetilaa.
Sen jälkeen levitin pöydälle kortteja, joissa oli kuvia oppilaiden käytössä olevista koulukalusteista. Oppilaat asettivat pelinappulansa
omalla vuorollaan kalustekorteille tärkeimmän kalusteen ja vähiten
tärkeän kalusteen mukaan ja perustelivat valinnat suullisesti.
Pidin tärkeänä, että oppilaat kokevat käsittelemäni asiat omakseen
ja heillä on myös jonkinlainen tunneside niihin. Sen tähden en esimerkiksi piirtänyt kalustekortteihin mitä tahansa tuolia, vaan juuri
sellaisen oppilastuolin, joita Hansakallion koulussa on käytössä.
Jos sain ensimmäisiltä ryhmiltä palautetta, ettei jotain asiaa ole tai
tehdä heidän koulussaan, poistin siihen viittaavan tehtävän seuraavien ryhmien työskentelystä.

Eräs ryhmistä oli yksmielinen vähiten tärkeän kalusteen valinnassa.

Erään ryhmän vähiten tärkeät kalusteet valittuna.

Oppilaat vaitsivat pulpetin monta kertaa tärkeimmäksi, mutta vielä useammin
vähiten tärkeäksi kalusteeksi.

Oppilaat valitsivat hymiöistä sopivan tunteen kuvaamaan sitä hetkeä, kun omasta pulpetista piti luopua.

Seuraavaksi oppilaat saivat valita kaikista pelinappuloista sen, joka
kuvasi joko sitä, miltä tuntui, kun omasta pulpetista piti luopua tai
sitä, miltä tuntuisi, jos näin tapahtuisi.
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Seuraavassa tehtävässä oppilaat vetivät korttipakasta vuorollaan
kortin, jossa oli joku asia, kuten oma pulpetti, oma luokka, oma
koulukirja jne. Vuorossa oleva oppilas sai valita, mihin hän sijoittasi
kortin pelilaudalla sen mukaan, kuinka tärkeä se oppilaan mielestä
on. Sen jälkeen muun ryhmän kanssa keskusteltiin siitä, ovatko he
samaa mieltä, vai muutetaanko kortin paikkaa pelilaudalla kohti tärkeämpää tai vähemmän tärkeää. Tehtävän tarkoituksena oli pohtia
sitä, tarvitseeko tiettyjen esineiden ja asioiden olla koulussa omia
vai voivatko ne olla yhteisiä.
Lopuksi oppilaat kirjoittivat vapaamuotoisesti tarralapuille, mikä on
heidän mielestään koulussa mieluisin paikka työskennellä ja toiselle lapulle mikä on koulussa kaikista eniten heidän omansa? Tehtävässä ei ollut valmiita vaihtoehtoja. Suurin osa oppilaista kirjoitti
useamman asian.
Oppilaiden mieluisimpia paikkoja ja asioita koulussa.

Oppilaat sijoittivat kortteja pelilaudalle sen mukaan, kuinka tärkeitä korteissa
lukevat asiat heidän mielestään ovat. Ei yhtään tärkeät kortit sijoitettiin kehän
ulkopuolelle.
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Lapuille on kirjoitettu, mikä on oppilaiden mielestä kaikista eniten omaa koulussa.
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4.5. YHTEENVETOA YHTEISSUUNNITTELUTYÖSKENTELYISTÄ
Työskentelyissä nousi esiin, että turvallisuuden tunne on oppilailla
suurin oman luokkatilan sisällä. Aikaisemmissakin tutkimuksissa
on osoitettu, että alakouluikäisille luokkatila tuttuine ihmisineen ja
luokkakavereineen lisää turvallisuutta. Vaikka turvallisinta on oppilaiden mielestä oman luokkatilan sisäpuolella, oma paikka tai
pulpetti ei tunnu lisäävän juurikaan turvallisuuden tunnetta. Ymmerstan koulussa ainoastaan neljän oppilaan mielestä kaikista turvallisin paikka oli oma pulpetti.
Oletin, että omalla pulpetilla olisi oppilaille isompi merkitys. Omaa
paikkaa kaivataan eniten silloin, kun tarvitaan pöytätasoa, kuten
kirjoitus- ja piirustustehtävissä. Pulpetti on ristiriitainen kaluste. Se
on omien tavaroiden säilyttämisen kannalta oppilaille merkityksellinen. Varsinkin oppilaat, joilla ei ole omia pulpetteja, eivät kuitenkaan pidä pulpettia juuri ollenkaan tärkeänä. Hansakallion koulussa
sellaiset oppilaat, joilla oli oma pulpetti käytössään, olisivat pääosin
valmiita korvaamaan pulpetit sileällä pöytätasolla.
Huolimatta siitä, että oma luokka on oppilaille tärkeä, on myös
käytävässä työskentely kaikkien luokkien oppilaille mieluisaa.
Mieluisiksi ja rauhallisiksi paikoiksi koettiin myös nurkkaukset, kolot, ja jollain tavalla suojaisat tai suljetummat paikat, esimerkiksi
ikkunalaudalla tai pöydän alla työskentely. Tuntuu siltä, että oma
paikka ei ole rauhalliseen työskentelyyn oppilaiden ykkösvalinta.
Toki tilanne on erilainen, kun tehdään hiljaista työskentelyä niin,
ettei paikkaa saa itse valita. Tällöin työrauha löytyy varmasti myös
omalta paikalta. Silloin kun kaivataan työskentelyyn rauhallista
paikkaa, se etsitään mieluummin muualta kuin omalta pulpetilta,
jos mahdollista. Oppilaat saattavat kokea, että sohvalla on rauhallista työskennellä, vaikka pienellä sohvalla istuisi samaan aikaan
useita oppilaita lähes sylikkäin.
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Kaikkien työskentelyihin osallistuneiden oppilaiden luokkahuoneissa oli pieni sohva. Sohvan erityisyys, tärkeys ja mieluisuus

korostui kaikessa näkemässäni. Sohvan suosio johtuu varmasti
osittain eksklusiivisuudesta, koska siihen mahtuu vain muutama
kerrallaan. Oppilaiden mielestä parhaat puolet sohvassa ovat sen
pehmeys ja istumismukavuus. Lisäksi sohvalla voi sekä istua, että
maata. Oppilaat kaipaavatkin pehmeämpiä istuimia ja muutenkin
pehmeämpiä materiaaleja oppimisympäristöönsä.
On tärkeää, että oppimisympäristöistä löytyy erilaisia kalusteita,
jotka mahdollistavat vaihtelun oppilaille koulupäivän aikana. Jo
alakouluikäiset oppilaat osaavat perustellusti kaivata kalusteita ja
työskentelytapoja, jotka mahdollistavat asennon vaihtamisen riittävän usein. Hansakallion koulussa noin puolella kolmosluokkien
oppilaista oli käytössä jumppapallo tuolin sijaan. Tuoleja ja palloja
vaihdeltiin oppilaiden kesken niin, että kaikki halukkaat saivat välillä istua pallolla. Pallolla istuminen oli suurimman osan mielestä
parempi vaihtoehto kuin tuolilla istuminen.
Perinteisiä oppilastuoleja oppilaat eivät koe mieluisiksi. Huono istumismukavuus ja kovuus ovat tuolien miinuspuolia. Ymmerstan
koulussa myös oppilastuolien jalat koettiin hankaliksi. Tuolin tärkein
ominaisuus tuntuu olevan oppilaille se, että tuolin selkänojalle saa
repun roikkumaan. Tästä huolimatta oma tuoli ei ole oppilaille kovin
merkityksellinen, vaan tuolia lainataan mielellään toiselle.
Tärkeimmät henkilökohtaiset tavarat säilytetään taskussa tai
omassa repussa tai laukussa. Reppu onkin oppilaille ylivoimaisesti
tärkein oma esine koulussa. Siksi sen säilytyspaikkaa on myös syytä miettiä, mikäli perinteisiä tuoleja, jonka selkänojalle repun saa
roikkumaan ei luokkatilassa ole.

turvallisuutta. On myös mahdollista, että luokassa, jossa ei ole
merkittyjä paikkoja, oppilas kokee oman säilytystilan vielä tärkeämmäksi. Käytävässä oleva naulakkopaikka ei pelkästään vastaa tähän tarpeeseen, sillä oppilaiden mielestä turvallisuuden tunne on
suurin oman luokkatilan sisäpuolella. Pidän tärkeänä, että ikioma
säilytystila on oppilaan turvalliseksi kokemassa tilassa. Alakouluikäisillä vaikuttaa olevan hyvin korkea moraali sen suhteen, ettei
toisen tavaroita pengota tai oteta ilman lupaa, vaikka tavarat säilytetäänkin laatikossa tai pulpetissa, jota ei voi lukita.
Tehtyjen työskentelyjen perusteella olen sitä mieltä, että oppilaat
voivat tuntea olonsa turvalliseksi, vaikka heillä ei olisi merkittyä
paikkaa tai omaa pulpettia. Mikäli muutos paikattomaan suuntaan
tehdään, tulee huomioida, että silloin puututaan tilaan, jonka oppilas kokee henkilökohtaiseksi reviirikseen. Muutos pitää pystyä
tekemään niin, että oppilaan turvallisuuden tunne säilyy. Oppilaille
tulee osoittaa jokin tila tai kaluste, joka on hänen omansa ja johon hän voi luoda oman reviirinsä ja jättää omia tavaroitaan kuten
esimerkiksi reppunsa. Oppimisympäristöjä kalustettaessa tulisikin
suunnata kohti ennakkoluulottomia ratkaisuja.
Useissa työskentelyissä tuli ilmi, että alakouluikäiset oppilaat osaavat perustella valintojaan ja mieltymyksiään sillä, että he miettivät
missä ja miten on hyvä työskennellä ja tehdä tehtäviä. Mielestäni
on merkityksellistä, ettei oppilaiden valintoja siis ohjaa pelkästään
se, mikä on kivaa tai hauskaa.

Oppilaat tarvitsevat oman säilytystilan. Ikioma säilytystila luo myös
Vasemmalla sivulla ylhäältä alas:
Sohva on oppilaille mieluisa työskentelypaikka. Oppilas on poikkeuksellisesti
onnistunut valtaamaan käytävän sohvan kokonaan itselleen.
Matematiikan tehtävien tekemiseen on valittu suojaisa nurkka käytävältä.
Lattialla työskentely on oppilaille luontevaa, kun ei tehdä pöytätasoa vaativaa
työskentelyä. On tärkeää tarjota mahdollisuuksia vaihdella työskentelyasentoa.
Oppilaat ovat tehneet pöydän alle itselleen mieluisan työskentelytilan.

Oma reppu on oppilaille hyvin tärkeä esine. Repulle tulee olla toimiva ja turvallinen säilytyspaikka koulupäivän aikana.
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Miellekartta Ymmerstan koulun työpajojen jälkeen.

5. SUUNNITTELU ALKAA
Jos suunnittelijalla on liian valmis näkemys lopputuloksesta, voidaan menettää yhteissuunnittelun suurin hyöty, eli mahdollisuus tehdä uusia oivalluksia ja hyödyntää jotain sellaista, mikä ei ole suunnitteluprosessin alussa tullut mieleenkään (Hyysalo 2009
s.103-104).

Olin tullut siihen vaiheeseen, että pääsin tekemään ensimmäisiä
luonnoksia. Vihdoin! Kuukausia kestänyt taustoitus ja työpajojen
suunnittelu, toteutus ja analysointi oli ollut mielenkiintoista, mutta
sormeni syyhysivät jo päästä piirtämään ja tekemään pienoismalleja. Olin tarkoituksella pitkittänyt luonnostelun aloitusta siihen asti,
että sain viimeisetkin oppilaiden kanssa toteutetut työskentelyt
valmiiksi. Halusin varmistaa sen, etteivät omat valmiit ajatukseni
vaikuta liikaa suunnitteluprosessiin.
Luonnostelun pohjana käytin ajatuksia, jotka nousivat Ymmerstan
koulun viidesluokkalaisten askartelemista omista paikoista ja lisäksi kaikista yhteissuunnittelutyöpajoista tekemästäni yhteenvedosta. Yhteenvedon perusteella tein suunnitteluani ohjaamaan listan
tärkeistä sanoista. Listan loppuun lisäsin vielä aikaisempien tutkimusten sekä oppimisympäristöihin ja uuteen opetussuunnitelmaan
perehtymisen perusteella joitain sanoja.
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Pehmeät materiaalit
Pyöreät muodot
asennon vaihtamisen mahdollisuus
mukava, ergonominen asento
mahdollisuus työskennellä eri tavoin
oman tilan rajaaminen
Paikan valitsemisen mahdollisuus
tavaroiden säilyttäminen
rePun Paikka
suojaisuus, oma kolo, nurkka, Pesä
integroitu valaisin
mahdollisuus hyvään työskentelyyn
kodinomaisuus
monikäyttöisyys
ennakkoluulottomuus
Pedagogisuus
turvallisuus
yksilöllisyys
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5.1. LUONNOSTELUA
Luonnostellessani edellä mainittujen aiheiden pohjalta pyrin tietoisesti välttämään ajatusta siitä, toimiiko joku asia koululuokassa vai
ei. Mukana kulki esimerkiksi putoamisvaarasta huolimatta ajatus
parvesta, jonne voisi kiivetä tekemään tehtäviä. Kaikkia luonnostelemiani vaihtoehtoja yhdisti se, että ne mahdollistavat useita erilaisia toimintoja.
Kantavana ajatuksena oli koko prosessin ajan ollut oma tila ja
oman reviirin rajaaminen. Oppilaiden mielestä oman luokan sisällä
on kaikista turvallisinta, mutta myös käytävä koetaan mieluisaksi
paikaksi työskennellä. Koin, että kalusteen on oltava sellainen, jota
voi käyttää omassa luokassa, mutta tarvittaessa viedä myös muihin
tiloihin.
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Luonnostellessa päädyin keskittymään kahteen erityyppiseen kalusteeseen. Toinen loppumetreille asti selviytyneistä vaihtoehdoista
oli pöytä, siitä huolimatta, että professori Jouko Järvisalo oli opinnäytetyöprosessini alussa kieltänyt minua tekemästä pöytää ja
tuolia. Aivan perinteisestä pöytä ja tuoli -yhdistelmästä ei ollut kysymys. Sarjapöytämäinen ratkaisu olisi toiminut seisomakorkuisena
pöytänä ryhmä- tai yksilötyöskentelyssä, ja lisäksi pöydän alle olisi
muodostunut oma tila tehtävien tekemiseen rauhaisassa paikassa.
Kaluste olisi sisältänyt myös säilytystilaa.

Toinen vaihtoehdoistani oli matto, jolla voi rajata itselleen oman tilan. Mattoon yhdistyi myös kappale, johon pystyi nojaamaan. Tein
näistä molemmista vaihtoehdoista erilaisia luonnoksia sekä pienoismalleja. Vaikka kehittämällä sarjapöytää olisi ollut helpompaa
luoda tuotantokelpoinen kaluste, päätin kuitenkin jatkaa hieman
hullumman ja ei niin itsestään selvän idean parissa. Jatkokehittelyyn päätyi siis ratkaisu, jossa pehmeä matto yhdistyy luontevasti
kappaleeseen, joka sopii pystyyn nostettuna istumiseen pöydän
ääressä sekä toimii nojana, kun istutaan tai maataan lattialla.

Ideointia, miten listaamani sanat toteutuvat eri kalustevaihtoehdoissa. Yllä sarjapöytä, alla mattokaluste.
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Oikealla sivulla: Luonnostelua sarjapöydästä.
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Valintaani vaikutti ehkä kaikista eniten mattokalusteen ennakkoluulottomuus. Olin lähtenyt etsimään yhteissuunnittelun kautta innovatiivisia ratkaisuja, ja pöytä olisi ollut varsin perinteinen ratkaisu
oppimisympäristöön. Pöytätasot pulpettien muodossa myös ovat
jo vanhoissa kouluissa olemassa. Vaikka uusia oppimisympäristöjä
suunniteltaisiinkin uudentyyppisin kalustein, kestävät koivupuiset
pulpetit eivät katoa olemassa olevista luokkahuoneista välttämättä
kovin nopeasti. Ajatuksena olikin, että uusi kaluste on myös mahdollista yhdistää istuimeksi perinteisen pulpetin tai muun olemassa
olevan pöydän rinnalle.
Mattojen avulla pystyisi oppimisympäristöihin tuomaan myös paljon kaivattua kodinomaisuutta. Vaikka tekstiili materiaalina tuntui
oppimisympäristöön haastavalta, juuri pehmeys oli noussut esiin
monissa eri työskentelyissä oppilaiden kanssa. Granbergin (2014

s.48) mukaan pehmustetut ja tekstiilipäällysteiset kalusteet eivät
ole lisänneet ongelmia likaantumisen kanssa. Lisäksi niillä voidaan
luoda viihtyisyyttä ja parantaa akustiikkaa.
Olin myös tehnyt havaintoja, että jotkut oppilaat valitsevat mielellään työskentelypaikan lattialta silloin, kun siihen annetaan mahdollisuus. Maton avulla voi oman tilansa rajata mihin tahansa paikkaan,
oli se sitten opettajan määrittelemä tai oppilaan itse valitsema.
Olin nähnyt Hansakallion koulussa oppilaiden käyttävän puoliksi
leikattuja jumppamattoja lattialla työskennellessään. Kun mattoja
ei käytetä, niiden säilyttämiselle ei vaikuta olevan selkeää ratkaisua. Halusin viedä tämän puolikkaan jumppamaton uudelle tasolle.
Voisiko lattiatyöskentelyyn tarkoitettu matto olla myös jotain muuta
kuin solumuovin kappale? Voisiko se välittää käytännöllisyyden lisäksi myös hyvää muotoilua?
Kun aloin puhua maton tekemisestä sekä professorini että ohjaajani kanssa käydyissä keskusteluissa huoleksi nousi se, ettei kalustesuunnittelun osuus jää työssä paitsioon. Siksi pidinkin tärkeänä,
että nojailukappale on jokin muu, kuin pelkkä tyyny. Lisäksi kappaleen tulisi yhdistyä luontevasti mattoon. Jatkoin erimuotoisten
kappaleiden luonnostelua sekä perehdyin myös olemassa oleviin
ratkaisuihin, jossa mattoa tai maton kaltaista esinettä on käytetty
osana kalustetta.
Lopulta päädyin jatkamaan maton sekä kolmen erilaisen muodon
kanssa. Käytän tästä eteenpäin näistä muodoista termejä laatikko,
lieriö ja kulma, vaikka ne eivät alkuvaiheessa vielä olisikaan muodoltaan täysin vastanneet omaa termiään. Eri muotojen avulla pyrin
löytämään oppimiseen monenlaisia asentoja sekä useita erilaisia
kulmia istumiseen ja nojaamiseen. Muotojen tuli olla myös sellaisia,
että niistä pystyy muodostamaan luontevasti erilaisia ryhmiä.
Hansakallion koulussa oppilaat työskentelevät välillä halutessaan
lattialla. Alustana toimii solumuovinen jumppamaton kappale.
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Oikealla sivulla: Mattokalusteen ensimmäisiä luonnoksia.
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5.2. PIENOISMALLEJA

Hain ensin nojailukappaleeseen sopivia muotoja tekemällä pienoismalleja muovailuvahasta. Toimivista muodoista tein pahviset kangaspäälysteiset pienoismallit
mittakaavassa 1:10.
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5.3.TYÖPAJA 4, TOIMINNALLISTEN PROTOTYYPPIEN TESTAUS, YMMERSTA
Hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan riittävän syvää yhteistyötä käyttäjien kanssa, joten yhteissuunnittelun ei kannata olla vain pieni
irrallinen osa suunnittelukokonaisuutta. (Hyysalo 2009 s.103-104).
Suunnittelun alkuvaiheessa käytinkin kaiken kapasiteettini useisiin
yhteissuunnittelutyöskentelyihin. En kuitenkaan halunnut jättää yhteissuunnittelua pelkästään aivan prosessin alkumetreille. Palasin
Ymmerstan koulun viidenteen luokkaan ensimmäisten toiminnallisten prototyppien kanssa hakeakseni uudenlaisia näkemyksiä jo
osittain valmiisiin ajatuksiini.
Halusin päästä kokeilemaan ajatusta nojailukalusteesta käytännössä. Pienoismallien perusteella tein nopeat toiminnalliset prototyypit kolmesta nojailukappaleesta sekä irrallisista matoista. Nojailukappaleet olivat pystyyn nostettuna 450 mm korkeita, jolloin niitä
pystyi käyttämään jakkarana. Kun ne laittoi kyljelleen, niihin pystyi
nojaamaan lattialla istuessa tai maatessa. Matoissa ei ollut tässä
vaiheessa vielä kiinnitysratkaisua. Yksittäinen matto oli niin pitkä,
että sen pystyi kietomaan nojailukappaleen ympärille, jolloin matto
ja kappale pysyivät yhdessä.
Prototyyppejä testasivat tutu Ymmerstan koulun viidesluokkalaiset
toukokuussa 2016. Työpajaan oppilaat tulivat pareissa tai pienissä
ryhmissä 5–10 minuutiksi. Työskentelyn alussa esittelin ensin oppilaille pienoismallien kautta, mikä on kalusteiden tarkoitus omasta
mielestäni. Sitten oppilaat testasivat vapaasti prototyyppejä käytännössä. Oleellista kokeilussa oli, ymmärtävätkö ö oppilaat, miten
kalusteita olisi tarkoitus käyttää. Annoin heidän keksiä myös omia
esimerkkejä siitä, miten ja minkälaiseen työskentelyyn kalusteet
heidän mielestään sopisivat. Dokumentoin työpajan muistiinpanoin, valokuvin sekä äänittämällä kommentit ja keskustelut.
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Osa oppilaista suhtautui varsin ennakkoluulottomasti uudentyyppisiin kalusteisiin ja niiden kokeilemiseen. Jotkut oppilaat keksivät
erilaisia käyttötapoja koulutehtävien tekemiseen ja lisäksi kaikkea

jumppaamisen ja nukkumisen väliltä. Toisten oppilaiden oli vaikeaa
kuvitella tällaisia kalusteita koulumaailmassa, ja he näkivät niiden
käytön sopivan paremminkin kotiin. Joku oppilaista myös ihmetteli,
että jos luokassa olisi tällaiset jokaiselle, mihin mahtuisivat silloin
pulpetit?
Pystyyn nostetun kulman reunan päällä istuminen tuntui hyvin vieraalta ajatukselta joillekin oppilaille. Yhden mielestä se oli jopa niin
kummalliselta, ettei hän halunnut edes kokeilla. Joku kuitenkin rinnasti sen esimerkiksi sohvan käsinojalla istumiseen. Istumisalueen
pinta-ala todettiin kuitenkin niin pieneksi, ettei siinä välttämättä olisi
mukavaa istua pitkiä aikoja.
Oppilaat miettivät, että laatikon päällä voisi kirjoittaa. Kirjoittamista
varten oppilaat ideoivat kirjoitusalustan. Repulle oppilaat keksivät
sijoituspaikan kulman väliin jäävästä tilasta, ja he myös ehdottivat,
että laatikko voisi olla yhdeltä sivulta auki, jotta repun saisi sinne
sisälle.
Lasten oli selkeästi helpoin ymmärtää lieriön tai laatikon toimiminen
jakkarana. Kuitenkin suurin osa valitsi mieluisammaksi kalusteeksi
kulman muotoisen kappaleen. Uskon, että valintaan ei vaikuttanut
pelkästään se, että nojatessa siinä sai maton kanssa kaikista mukavimman asennon, vaan muodon yllätyksellisyys ja perinteisestä
kalusteesta poikkeaminen olivat myös valinnan taustalla.
Vaikka olin omissa kokeiluissa todennut lieriön ja maton yhdistämisen kaikista helpoimmaksi ja näin syntyvän istumisasennon yllättävän hyväksi, oli lieriön käyttäminen muuna kuin jakkarana oppilaille
kaikista vaikeinta ymmärtää. Joillekin sai kädestä pitäen näyttää,
miten olin ajatellut maton kiertyvän kappaleen ympärille. Lieriö
myös oli lapsille vähiten mieluisin, eikä sitä valinnut suosikikseen
kuin muutama oppilas.
Prototyypeissä oli selkeitä puutteita, joiden olemassaolon tiesin jo
etukäteen. Silti oli mielenkiintoista havaita, miten viidesluokkalaiset
oppilaat lyhyen kokeiluhetken aikana huomasivat sellaisia asioita,
jotka vaativat jatkotyöstämistä.

Nopeat prototyypit tein kierrätysmateriaaleista. Nojailukappaleet kätkivät
sisäänsä mm. jämäpahvia ja -styroksia, sekä aikaisemmissa hahmomalleissa
palvellutta vaahtomuovia.

Vasemmalla sivulla: Nopeat prototyypit valmiina koekäyttöön.
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Yllä ja vasemmalla sivulla: Oppilaat testaavat ja arvioivat prototyyppejä.
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Oikealla: Maton ja nojailukappaleen kiinnitysvaihtoehtojen tutkimista.
Kiinnitysvaihtoehdoista on kerrottu lisää sivulla 56.
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6. LOPULLISET PROTOTYYPIT
Lopullisia prototyyppejä varten tein lukuisia erilaisia testejä niin materiaalien, kalusteen muodon kuin käytettävyyden ja ergonomiankin kannalta. Oleellista oli nojailukappaleiden luonteva yhteen liittyminen maton kanssa. Eri muotojen ja mattojen tuli
myös olla selkeästi samaa tuoteperhettä. Lisäksi muotojen tuli toimia yhdessä mutta
myös erikseen.
Pyrin suunnittelemaan rakenteeltaan sellaiset kalusteiden prototyypit, jotka pystyin itse tekemään Aalto-yliopiston pajoilla. Pajojen
työskentelymahdollisuudet siis ohjasivat varsinkin suunnittelun alkuvaihetta ja vaikuttivat myös rakenteen suunnitteluun. Lopulliset
prototyypit tein valmiiksi kuitenkin kesällä pajojen ollessa suljettuna. Prototyyppeihin tekemiini rakenteellisiin ratkaisuihin vaikutti
oleellisesti se, mitä pystyin pihaverstaan välineillä ja työkaluilla tekemään. Tästä huolimatta pidin jatkuvasti mielessä myös sen, millaisia ratkaisuja tulisi tehdä kalusteiden tuotteistamiseksi. Esittelen
kuitenkin siis prosessini sellaisena, kuin olen sen tehnyt.
6.1. NOJAILUKAPPALEET
Nojailukappaleiden rakenteen halusin olevan mahdollisimman kevyt sekä kestävä. Keveyttä vaaditaan, koska kalusteen pitää olla
sekä oppilaiden, että opettajan, siivoojan ja muun henkilökunnan
helposti siirreltävissä. Kalusteesta on lisäksi saatava ote helposti
mielellään yhdellä kädellä tarttumalla. Myös pehmusteen ja verhoilun tekniset ratkaisut vaikuttivat rakenteen suunnitteluun.

Karjalohjan pihaverstaalla paistoi onneksi välillä myös aurinko.
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Yhden asian muuttaminen vaikuttaa heti johonkin toiseen. Ongelmaksi alkoikin muodostua se, että koko ajan oli tehtävä kompromisseja johonkin suuntaa. Esimerkiksi laatikkokappaleen istuinkulman
suurentaminen olisi parantanut istuinmukavuutta, mutta samalla
sisätilan koko olisi pienentynyt niin, ettei reppu olisi enää mahtunut
sinne. Suuri huoleni oli, ettei kalusteesta tule juuri miltään osin toimivaa, vaan ainoastaan kompromissien summa, jossa oikeastaan
mikään ei ole täydellisen hyvä.

Rakenteen ja materiaalien kokeilua.
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6.1.1. LAATIKKO

Erilaisten kokeilujen perusteella tein laatikkokappaleeseen 15 mm
rimoista kehyksen, joka on päällystetty molemmin puolin ohuella 4
mm vanerilevyllä. Sisäpuolen levyt sekä alapuolen levy kiinnitetään
verhoilun jälkeen, jolloin verhoilun reunat jäävät levyjen alle. Sisäpuolen levyt ovat lakattua koivuvaneria, jolloin yhteys perinteiseen
koivukantiseen pulpettiin säilyy.
Laatikon sisälle jää säilytystila lyhytaikaiseen säilytykseen esimerkiksi repulle tai takille. Olin miettinyt, että laatikko voisi olla päädystä avonainen, jotta sen sisällä voisi säilyttää reppua. Myös oppilaat
ehdottivat vastaavaa ideaa, ja heidän kanssa tekemien pohdintojen
jälkeen päädyin siihen, että laatikon kannattaa olla auki yhdeltä sivulta päädyn sijaan. Näin säilytystilan käyttö on mahdollista kalusteen ollessa sekä pystyssä, että vaakatasossa. Laatikon alapuolen
jätin verhoilematta, jotta sitä voisi käyttää kirjoitusalustana, kun laatikon kääntää toisin päin. Jotta vaneri ei ole suoraan kosketuksessa
lattiaan, alapuoli tarvitsi kuitenkin myös liukunastat, jotka haittaavat
hieman kirjoitusta.
Pystyyn nostetun laatikon muoto on sellainen, että laatikoista saa
helposti muodostettua kaaria, ympyröitä tai yhtenäistä penkkitilaa.
Mattoon kiinnitettyyn laatikkoon nojatessa voi etsiä itselleen sopivan istuinkulman.
6.1.2. KULMA

Kulmakappaleen rakenteen kestävyys tuotti kovasti päänvaivaa.
Rakenteen tuli kestää istumista riippumatta siitä, miten päin kappale on. Loppujen lopuksi päädyin leikkaamaan kulman sivuprofiilin
muodon 15 mm paksusta vanerista. Näitä profiileja kulmassa on
kolme kappaletta, ja ne on päällystetty ohuella 4mm vanerilla. Kulman sisäpinnat on päällystetty laatikon tapaan lakatulla ohuella koivuvanerilla niin, että verhoilukankaan reuna jää vanerin alle piiloon.
Sisälevyjen leveys on sama, kuin laatikon sisälevyissä.
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Kulmakappaleen suunnittelussa pitkään kulki mukana vaihtoehto,
jossa kulman sivut olivat yhtä pitkät. Silloin kulma olisi toiminut
istuimena myös kulman päällä hajareisin istuessa. Eripituisten si-

vujen muodostama kappale tuntui kuitenkin muotoilullisesti mielenkiintoisemmalta, ja sitä kääntelemällä saa aikaiseksi nojailuun
erilaisia kulmia.
Päädyin leikkaamaan kulman sivujen päät niin, että kulmakappaleen seistessä sivujensa varassa suljetun kulman pinta on vaakasuorassa. Kulman päällä voi siis istua tasasivuisen kulman tapaan.
Kulmakappaleen sivut olivat ensimmäisessä prototyypissä paljon
pidemmät. Vaikka kappale sellaisenaan olikin ihan toimiva, tuntui
se mittasuhteiltaan kahden muun kappaleen vierellä hieman hullunkuriselta. Kulman sivut lyhenivät useilla senteillä alkuperäisestä
suunnitelmasta. Lisäksi kasvatin kappaleen paksuutta, jotta pystyyn nostetun kulman päällä on mukavampi istua. Mittasuhteisiin
vaikuttivat myös yhteen sopiminen laatikkokappaleen kanssa. Rakenteellisten ratkaisujen vuoksi kulmakappaleen prototyypistä tuli
hieman painavampi, kuin olin ajatellut, mutta tämä asia on helposti
korjattavissa, jos kappaleesta kehitetään tuotantoon sopiva.
6.1.3. LIERIÖ

Jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että lieriökappaleen rakenteelliset ratkaisut poikkeaisivat niin paljon kahdesta muusta kappaleesta, että minun olisi vaikeaa luoda kappaleille riittävää ulkonäöllistä
yhteensopivuutta. Myös lieriön muoto vaikutti ennalta-arvattavalta,
sillä markkinoilla on jo vastaavan muotoisia istuimia oppimisympäristöihin. Jotta lieriön sisään olisi saanut riittävän ison repunsäilytystilan laatikkokappaleen tapaan, olisi ympyrän halkaisija tarvinnut
kasvattaa kohtuuttoman suureksi. Koska lieriökappale oli myös
kokeiluun osallistuneiden viidesluokkalaisten mielestä vähiten kiinnostava, päätin jättää lieriön muotoisen kappaleen kehittelyn tähän
vaiheeseen ja keskittyä laatikkoon sekä kulmaan.
Kalustesarjan kutistuminen kolmesta kahteen mietitytti minua kovasti. Toisaalta jo laatikko ja kulma mattoineen vaativat niin paljon
teknistä suunnittelua ja erilaisten ratkaisujen keksimistä ja kokeilemista, että kokonaan uuden muodon ottaminen käsittelyyn yhden
opinnäytetyön puitteissa ei tuntunut järkevältä.
Lopulliset prototyypit tekeillä. Vasemmalla laatikko ja oikealla kulma.
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6.2. MATOT

Hansakallion koulussa oppilailla on käytössään solumuovisia jumppamattoja, joiden koko on noin 500 mm x 900 mm. Nämä vaikuttivat
oppilaiden käytössä hieman pieniltä, joten alunperin suunnittelin
mattoelementistä leveämpää, kuin tuo 500 mm. Jotta matto ja nojailukappale yhdistyvät luontevasti, päädyin siihen, ettei matto voi
olla nojailukappaletta leveämpi. Halusin, että matot on mahdollista
kiinnittää pitkältä sivulta toisiinsa, jotta niistä saadaan isompia kokonaisuuksia. Yksittäisen maton leveydeksi määrittyi pystyyn nostetun nojailukappaleen korkeus. Korkeuden tuli olla sellainen, että
se toimii istuimena esimerkiksi pöydän ääressä työskennellessä.
Luokanopettajat, joiden kanssa olen keskustellut kalusteistani, ovat
olleet sitä mieltä, että on oltava hyvin selkeää, miten kalustetta on
tarkoitus käyttää. Osista tulee käydä nopeasti ilmi, miten ne yhdistyvät toisiinsa. Nojatessa maton on oltava kiinni nojailukappaleessa,
jottei kappale pääse liukumaan. Asian voisi ratkaista pitkällä matolla, johon jää istumispinta-alaa, vaikka maton kietoisi nojailukappaleen ympärille. Matosta olisi tullut näin kuitenkin kohtuuttoman
pitkä ja siksi hankala käsitellä, joten päädyin siihen, että matossa
on oltava joku mekanismi, jolla se kiinnittyy nojailukappaleeseen.
Kävin läpi erilaiset kiinnitysmekanismit, vetoketjut, soljet, napit,
nepparit yms. Halusin kiinnityksen olevan yksinkertainen ja menevän vaivattomasti paikalleen ilman turhaa miettimistä. Kestävyyttä
lisäisi se, että nojailukappale irtoaa matosta, mikäli kappaletta yrittää roikottaa maton varassa. Näin kankaisiin ei kohdistu ylimääräistä rasitusta. Kiinnitysvaihtoehdoista jäljelle jäivät tarranauha sekä
magneetit. Vaikka perinteiselle tarranauhalle luvataan avaamisen
ja sulkemisen kestävyyttä jopa 100 000 kertaa, mekanismi kuitenkin heikentyy, kun tarranauhan koukkujen ja silmukoiden väliin
pääsee pölyä ja roskaa. Koska mattoja on tarkoitus pitää lattialla,
tarranauha ei ole mielestäni paras vaihtoehto.
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Päädyin käyttämään kiinnityksessä magneetteja. Selvitin muun
muassa magneettien vaikutusta matkapuhelimiin ja sydämentahdistimiin. Vaikka magneeteissa on omat heikkoutensa, testieni
perusteella magneettikiinnityksellä saavutetaan enemmän etuja
suhteessa haittoihin.

Suuriakin kilomääriä kannattelevien magneettien teho vähenee
huomattavasti, kun ne sijoitetaan mattokankaan alle. Lisäksi haasteeksi osoittautui se, että magneetit kestävät kohtisuoraa vetoa,
mutta sivuttaisessa vedossa ne irtoavat helpommin varsinkin, kun
välissä on kangas. Erilaisten kokeilujen jälkeen kiinnitysmagneeteiksi löytyi pyöreä magneettineppari, jonka magneettisessa kappaleessa on keskellä pieni kolo ja vastakappaleessa koloon menevä nystyrä. Näin mattojen kiinnitys ei irtoa niin helposti, kun siihen
kohdistuu vetoa sivusuunnassa. Neppari on tarkoitettu kankaaseen
kiinnitettäväksi, joten mattoon kiinnitettävää vastakappaletta ei tar-

Magneettineppari valmiissa matossa. Vastakappale on kiinni nojailukappaleessa.

Maton kuvioinnin ja värityksen suunnittelua sekä sopivan muodon
etsimistä maton kapenevaan päähän.

vitse laittaa kankaan alle. Nojailukappaleessa neppari on kiinnitetty
verhoilukankaan sijaan sisäpuolen vanerilevyyn. Näin nojailukappaleen nepparin kiinnityksestä tulee luja, eikä verhoilukangas joudu rasitukselle.
Maton pituus on sellainen, että alakouluikäinen oppilas mahtuu matolle hyvin. Kun sen kiinnittää nojailukappaleeseen, jää käytettävää
mattopinta-alaa vielä riittävästi. Matto kapenee hieman päistään,
jotta kiinnitys nojailukappaleeseen istuu luontevasti.
Olin ajatellut, että matto voisi toimia myös pedagogisena elementtinä. Sen tähden maton mitoitusta ja eriväristen kankaiden sijoittelua suunnitellessani pyrin saamaan mattoon sellaista kuviointia,
jota voisi hyödyntää myös opetuksessa. Mattokankaan paksuus
vaikutti kuitenkin siihen, että turhia saumoja oli vältettävä. Tämö
yksinkertaisti myös maton lopullista kuviointia. Maton tekniseen
toteutukseen vaikutti myös sivuvetoketjujen kiinnitys ja alapuolen
liukuestekangas.
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6.3. PEHMUSTEET JA KANKAAT
Alusta asti oli tärkeää, että kalusteet ovat pehmeitä. Pehmusteena
on korkeakimmoisaa, mutta pintapehmeää HR50 vaahtomuovia.
Testasin perinteisen vaahtomuovin rinnalla uudenlaista pehmustemateriaalia, 3DEA 3d-kangasta. Pehmustin lopulta yhden kulmakappaleen prototyypin kyseisellä materiaalilla. Materiaali voisi olla
hyvinkin toimiva koulumaailmassa, sillä se on esimerkiksi pesunkestävää ja materiaali liikkuu sen verran käyttäjän alla, että pintaverenkierto virkistyy.
Kankaat mattoa ja verhoilua varten valitsin Kvadratin mallistosta,
sillä heillä on tarjota kestäviä julkitiloihin sopivia kankaita ja lisäksi heillä on hyvä värivalikoima kankaissaan. Nojailukappaleiden
verhoilussa on Hallingdal 65 -kangas. Kangas on hieman karkea,
mutta se on erittäin kestävä ja ympäristöystävällinen ja sopii siksi
hyvin koulukalusteen verhoiluksi. Kangas on myös hyvin perinteinen, alkuperäisen kangas on vuodelta 1965 (Lammi 2015).

Matto viimeisteltävänä. Alapuolella on kumipintainen liukuestekangas.

Yllä ja alla: Laatikkokappaleen verhoilua.

Kulmakappaleen verhoilua.

Mattokankaaksi valitsin Highfield 2 -kankaan. Kankaan alla on ohut
vaahtomuovikerros. Ulkonäöltään kangas on leikkisä ja pehmeytensä ansioista se soveltuu hyvin käytettäväksi mattoelementtiin.
Kangas on lisäksi pesunkestävä. Maton alapuolella on musta kumipintainen liukuestekangas.

Vasemmalla sivulla:
Nojailukappaleiden kankaat ovat saapuneet. Mattokankaat ovat vielä nurinpäin
rullissa.
Verhoilukangas leikattavana. Laatikon päällä on jo pehmuste
ja verhoiluvanu.
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Oikealla: Kekseliäisyys oli välillä koetuksella. Onneksi ainoastaan
ompelukoneen, eikä ompelijan, rajat meinasivat tulla vastaan.

61

7. RAKENNEPIIRUSTUKSET
HIPUT-LAATIKKO
Päällä
Verhoilukangas, Hallingdal 65 (Kvadrat) 70 % villaa 30 % viskoosia
Verhoiluvanu
Pehmuste, HR50 vaahtomuovi
Sisällä
Kehys 15 mm vaneririmoista
Koivuvaneri 4 mm molemmin puolin kehystä
Kiinnitys liimalla
Laatikon sisäpuolen pystysuuntaiset levyt kiinnitetään verhoilun jälkeen.
Vasemman puoleisessa sisälevyssä magneettinepparien vastakappaleet 3kpl
Pohjassa
Ei verhoilua
Pohjavanerin kiinnitys ruuveilla, joiden päällä liukunastat
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HIPUT-KULMA
Päällä
Verhoilukangas, Hallingdal 65 (Kvadrat) 70 % villaa 30 % viskoosia
Verhoiluvanu
Pehmuste, HR50 vaahtomuovi tai 3DEA-pehmuste (Essedea)

HIPUT-MATTO
Sisällä
Kehikko 15 mm vanerista
Koivuvaneri 4 mm molemmin puolin
Kiinnitys ruuveilla
Sisäpuolen levyt kiinnitetään verhoilun jälkeen
Molemmissa sisälevyissä magneettinepparien vastakappaleet 6kpl

Päällä verhoilukangas, Highfield 2 (Kvadrat) 100 % Trevira
Alla liukuestekangas, kumi/polyester
Molemmilla sivuilla vetoketjun toinen puoli 1500 mm
Vetoketju huoliteltu mattoon kanttinauhalla
Päädyssä magneettinepparien vastakappaleet 3 kpl
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SAUMOJEN POIKKILEIKKAUSKUVA
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8. HIPUT-KALUSTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

Kun pystyyn nostetut laatikot ja kulmat toimivat jakkaroina, niistä
saa muodostettua helposti erilaisia ryhmiä.
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Mattoja voi käyttää sekä nojailukalusteiden kanssa, että ilman. Yläkuvassa mattoihin on kiinnitettu kolme kulmakappaletta. Ilman nojailukalusteita mattoja yhdistelemällä saa lattialle rajattua isojakin
kokonaisuuksia.

Hiput-kalusteilla syntyy lukemattomia eri työskentelyasentoja.
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9. VALOKUVIA KALUSTEISTA
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyöni tekemisen lomassa olen seurannut sosiaalisessa
mediassa opettajien keskusteluja siitä, onko oma pulpetti heidän
mielestään tarpeellinen oppilaille vai ei. Monet pulpetitonta elämää
viettäneet liputtavat ehdottomasti pulpetittomuuden ja paikattomuuden puolesta, mutta on niitäkin opettajia, jotka suunnittelevat
vanhaan palaamista. Perusteluna on juuri oppilaan oman reviirin
tarve ja henkilökohtaisen tilan rajaaminen. Myös monet oppilaat
haikailevat oman pulpettinsa perään. Koen, että sellaisille oppilaille, jotka todella kaipaavat omaa paikkaa, on tärkeää osoittaa sellainen. Toiset lapset päästävät helposti oppilastoverinsa Hallin (1966)
määrittelemälle intiimille alueelle. Sen perusteella oppimisympäristön kalusteet voivat hyvinkin olla sellaisia, jotka tuovat lapsia lähelle
toisiaan. On tärkeää, että jossain on oma alue, johon voi sijoittaa
repun ja omia tavaroita, mutta alueen ei tarvitse olla pysyvä. Oppimisympäristöjen kalusteet voisivat hyvinkin olla sellaisia, joista oppilas valitsee kuhunkin työskentelyyn mieleisen. Kuuskorven (2012
s.157) mukaan kaikille oppilaille ei enää edellytetäkään olevan samanlaista työpistettä.
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Lapset tuntuvat itse välillä olevan hyvin konservatiivisia. Sen millainen koulutilan tulee olla, on juurtunut sitkeästi jo lastenkin mieliin.
On meidän aikuisten, opettajien, arkkitehtien ja kalustesuunnittelijoiden vastuulla, ymmärtävätkö lapset, että koulu ja oppimisympäristö voi olla myös jotain muuta kuin se, mihin olemme perinteisesti
tottuneet. Kun kävin testaamassa ensimmäisiä prototyyppejäni
viidesluokkalaisten kanssa, totesi eräs poika: ”Siihen, että pulpetit
häviää, menee ainakin 200 vuotta!” Olen miettinyt, että jos meillä
ei olisi mallia siitä, että luokassa kuuluu perinteisesti olla pulpetit,
olisiko oppilaan oman tilan rajaaminen pulpetin kaltaisen kalusteen
avulla mielestämme – ja lastemme mielestä – paras vaihtoehto?
Testatessamme ensimmäisiä prototyyppejäni, suurin osa oppilaista ehdotti heti, että kyseiset kalusteet sopisivat esimerkiksi koulun
kirjastoon. Uskon, että oppilaiden on helppo nähdä niiden sopivan
kirjastoon, koska he ovat tottuneet näkemään koulunsa kirjastossa
samankaltaisia kalusteita, kuten pehmeitä Fatboy-istuimia. Juuri

koulujen kirjastoissa, auloissa ja ns. tiimitiloissa on ollut havaittavissa eniten muutosta pois perinteisestä koulukalustuksesta (Olin
2015).
On vaikea sanoa, olisinko päätynyt samanlaisen kalusteen suunnitteluun ilman yhteissuunnitteluprosessia. Pitää varmasti paikkansa, että muotoilun kentällä tutkittavat ongelmat ovat muuttuneet
ja uusien avausten tekemiseksi muotoilussa tarvitaan uudenlaisia
ratkaisuja ja luovia menetelmiä kuten Vaajakallio (2012 s.13) kirjoittaa. Minun on kuitenkin vaikea kuvitella, että muotoilijat, varsinkin
kalustemuotoilun saralla eivät olisi käyttäneet tähän mennessä luovia menetelmiä hyvän, käyttäjät kohtaavan muotoilun saavuttamiseksi.
En varsinaisesti halua osoittaa kritiikkinäni sitä kohtaan, että käyttäjät saavat olla vaikuttamassa heitä koskevaan muotoiluun. Pidän
sitä hyvinkin tärkeänä ja on merkittävää, että myös lapset ja nuoret
huomioidaan vakavasti otettavina käyttäjinä ja heidän mielipiteitään
kuullaan. On kuitenkin tärkeää, että muotoilija kantaa vastuunsa ja
toimii lopullisena muotoilun asiantuntijana.
Kuulin hauskan tarinan siitä, kuinka suunnittelukohteena olevan
koulun rehtori oli pitänyt äärimmäisen tärkeänä, että arkkitehti tapaa oppilaita. Oppilaiden huolella valmistellut toiveet olivat kuitenkin niinkin käyttökelpoisia, kuin suklaalähde ja karkkiautomaatti.
Koenkin, että se mitä minulla on edellisen koulutukseni ja työhistoriani tuoman ammattitaidon kautta tarjottavana yhteissuunnittelun
kentälle koulumaailmassa, on juuri niitä menetelmiä ja välineitä,
joilla vältetään suklaalähteen kaltaiset sudenkuopat. Niin, että osataan esittää oikeankaltaiset kysymykset ja käyttää sopivia menetelmiä, jotta löydetään karkkiautomaattien keskeltä lasten toimivat ja
hyödylliset ideat.
Uusi opetussuunnitelma, jonka mukaan oppilaiden on tarkoitus
kehittää omaa oppimisympäristöään, todennäköisesti saa aikaan
myös muutosta siihen suuntaan, että koulutilojen käyttäjät todella huomioitaisiin suunnittelussa. Oman tutkimukseni perusteella
voin täysin allekirjoittaa Kuuskorven (2012 s.171–172) ajatuksen

siitä, että oppimisympäristöjen käyttäjät kykenevät kehittämään uudenlaisia ratkaisuja, kunhan heidän vaan annetaan vaikuttaa. Olin
hämmästynyt siitä, kuinka hyvin oppilaat pystyivät arvioimaan ensimmäisten kalusteprototyyppieni toimivuutta, huomioida puutteita
sekä ideoida järkeviä kehitysehdotuksia. Lisäksi työpajojen aikana
oppilaat todella pohtivat sitä, missä ja miten on hyvä tehdä koulutehtäviä, eikä vain sitä, mikä olisi kivaa.
Opinnäytetyöni on osa Aalto-yliopiston kalustesuunnittelun tutkimushanketta, jonka parissa kalusteeni kehittely jatkuu opinnäytetyön valmistumisesta huolimatta. Seuraava vaihe on luonnollisesti
prototyyppien testaaminen käytännössä oppilaiden kanssa. Tämän
jälkeen kalusteen rakennetta ja teknisiä ratkaisuja tulee kehittää
niin, että kaluste soveltuu tuotantoon. Kouluihin menevän oppilastyöpisteen hinta saa olla 130 euroa (Olin 2015), joten jatkokehittelyssä tulee ottaa huomioon myös taloudelliset seikat.

10. LOPUKSI
Näiden parin vuoden aikana, kun opinnäytetyöprosessini on ollut
käynnissä, olen oppinut valtavasti. Keksiessäni ajatuksen, että
haluaisin hyödyntää aiemman koulutukseni tuomaa ammattitaitoa
myös taiteen maisterin opinnäytetyössä, en vielä tiennyt, miten
tämä käytännössä voisi tapahtua. Kun aloin penkomaan käyttäjäkeskeisiä suunnittelumenetelmiä avautui minulle kokonaan uusi
muotoilun osa-alue, jonka laajuutta en ollut osannut ajatellakaan.
Koska olen sosionomin koulutukseni ja työhistoriani kautta vuorovaikutuksen ja ihmissuhdetyön ammattilainen, voin hyvin nähdä
tulevaisuuteni muotoilijana yhteissuunnittelun parissa. Unohtamatta tietenkään kaikkea sitä, mitä vuodet Taikissa ja myöhemmin
Aalto-yliopistossa ovat minulle tila- ja kalustesuunnittelusta opettaneet. Sillä siinä asiassa minä en ole asiantuntija vain oman kokemukseni, vaan myös muotoilijan koulutukseni kautta.
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LIITTEET
LIITE 1
Työpaja 1 Ymmerstan koulu 5a, Syksy 2015
Tavoite: Oppilaat miettivät mikä on turvallinen ja mieluisa paikka
koulussa sekä pohtivat omaa tilaa ja reviiriään.
Toteutus: Lyhyitä design game – tyyppisiä työskentelyjä yksin, parin kanssa ja pienissä ryhmissä.
Opettaja kysyi luokkansa oppilaiden huoltajilta luvan tutkimukseen
osallistumiseen.
Tehtävä 1
Ryhmätyö
Ryhmät valitsivat annetuista esineiden kuvista viisi sellaista, joita
heillä saattaisi todennäköisimmin olla koulussa mukana. Sen jälkeen he valitsivat esineille paikan, missä sitä säilytettäisiin.
Esineet:
Avain, banaani, jalkapallo, kirjastokortti, kuulokkeet, lelu, lemmikin
valokuva, luistimet, pipo, potkulauta, puhelin, sarjakuvakirja, sisäkengät, tussit, tyhjä (piirrä itse puuttuva esine)
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Omat esineet sekä säilytyspaikka
1. Avain - reppu, kirjastokortti – tasku, puhelin- tasku, pipo-naulakko, tussit- reppu
2. Avain - reppu, kirjastokortti - tasku, pipo - naulakko, puhelin –
tasku, sisäkengät - jalassa
3. Avain – tasku, kirjastokortti – pulpetti, kuulokkeet – tasku, pipo
– naulakko
4. avain- tasku, kirjastokortti – reppu, pipo – naulakko, puhelin –
tasku, tyhjä = bokserit – jalassa
5. Avain – tasku, banaani – reppu, jalkapallo – luokan nurkka,
kirjastokortti – tasku, puhelin – tasku
6. Avain- tasku, kirjastokortti – tasku, puhelin – tasku, pipo – naulakko, tussit - pulpetti

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Yksilötehtävä
Oppilaat valitsivat annettujen ohjeiden mukaan mieluisimman, rauhallisimman ja turvallisimman paikan ja merkitsivät ne tietyn värisellä tarralla.

Parityö
Oppilaiden tuli parin kanssa valita
sopivin eri tunteita kuvaavista hymiöistä ja yhdistää se erilaisiin omiin
tavaroihin tai omaan reviiriin liittyviin
tilanteisiin.

Mieluisin paikka
vihreä tarra

Turvallisin paikka
violetti tarra

Rauhallisin paikka
punainen tarra

Luokan sohva 15

Luokan sohva 15

Luokan sohva 7

Oma pulpetti 1

Oma pulpetti 3

Oma pulpetti 1

Toisen oppilaan
pulpetti 1

Toisen oppilaan
pulpetti 2

Toisen oppilaan
pulpetti 2

Open satulatuoli 1

Open satulatuoli 2
Open pöytä 1

Open pöydän alla 3

Ikkunalauta 1

Ikkunalauta 3

Ikkunalauta käytävän
vieressä 1

Ikkunalauta käytävän
vieressä 1

Liitutaulu 4

Oman pulpetin alla 1

Käytävän sohva 5

Juomapisteen alla
käytävässä 1

Turvallisuusohjelappu 1

Wc 4

Ikkunalauta 2

Porrastasanne 2

Huolenut

Vihainen

Jos joku istuu
tuolillani

1

Jos en löydä tavaroitani

7

1

Jos joku lainaa
kynääni

1

3

Jos joku ottaa jotain
pulpetistani

Iloinen

Pelästynyt Surullinen

tyytyväinen

N

1

2

8

12

1

1

11

1

5

12

1
2

8

1

1

2

12

3

3

3

1

2

12

Jos joku lainaa
1
kumiani ilman lupaa

5

1

1

2

12

Jos ope on käynyt
pulpetillani

2

Tehtävä 4
Ryhmätyö
Oppilaat yhdistivät ryhmissä erilaisia työskentelytapoja kuvaavia
kortteja sopivaan koulutehtävään.
Kun luen kirjaa,
haluan, että on hiljaista 4
haluan olla rauhassa 4
en halua, että minua häiritään 3
en halua, että muut kuulevat 2
haluan tehdä yksin 1
Kun piirrän kuvistyötä
haluan tehdä parin kanssa 4
haluan olla omalla paikalla 2
haluan tehdä ryhmätyötä 2
haluan nähdä ulos ikkunasta 2

haluan tehdä yksin 1
haluan olla rauhassa 1
haluan istua omalla tuolilla 1
Kun kirjoitan vihkoon
Haluan olla omalla paikalla 2
Haluan istua omalla tuolilla 2
Haluan tehdä yksin 2
Haluan nähdä ulos ikkunasta 2
Haluan tehdä ryhmätyötä 1
Haluan kysyä kaverilta 1
Haluan olla open vieressä 1

Kun kirjoitan tietokoneella
En halua, että muut näkevät 3
Haluan tehdä ryhmätyötä 1
En halua, että muut kuulevat 1
Haluan kysyä kaverilta 1
En halua, että minua häiritään 1
Kun teen tehtäviä
Haluan mennä käytävään 4
Haluan tehdä parin kanssa 2
Haluan tehdä ryhmätyötä 2

Haluan nähdä ulos ikkunasta 1
Haluan olla omalla paikalla 1
Haluan kysyä kaverilta 1
Kun tarvitsen open neuvoa
Haluan olla open vieressä 5
Haluan kysyä kaverilta 2
En halua, että muut näkevät 2
En halua, että muut kuulevat 2
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LIITE 2
Työpaja 2 Ymmerstan koulu 5a, syksy 2015

LIITE 3

Työpaja Hansakallion koulu 3. luokat, kevät 2016

Tärkein kaluste

Tavoite: Oppilaat miettivät millaisia elementtejä omaan turvalliseen ja mieluisaan paikkaan ja tilaan liittyy.
Toteutus: Pohdinta pienessä ryhmässä ja oman paikan askarteleminen annetuista materiaaleista. Materiaaleja sai muokata haluamallaan
tavalla. Opettaja kysyi luokkansa oppilaiden huoltajilta luvan tutkimukseen osallistumiseen.
Tarvikepussista löytyvät materiaalit
• Liima, teippi, sakset
• Muovailuvahaa, eri värejä
• Askarteluhuopaa erivärisiä ja erikokoisia suorakaiteen ja ympyrän muotoisia paloja
• Kartonkia erivärisiä ja erikokoisia suorakaiteen, neliön, ympyrän ja soikion muotoisia paloja
• Erikokoisia massapaloja
• Erivärisiä puutikkuja
• Styrox paloja
• Korkkeja
• Tyhjiä lankarullia
• Puunappeja
• Pahvirenkaita
• Solumuovinen sylinteri
• Piippurassia
Osa oppilaista teki selkeän yksittäisen kalusteen, osa teki kokonaisen tilan. Kaikki yksittäiset kalusteet olivat istuimia ja jokaisesta suuremmasta tilasta myös löytyi vähintään yksi istuin. Yhdistävänä tekijänä monissa oppilaiden töissä oli se, että haluttiin pehmeitä materiaaleja ja
esimerkiksi istuimen pehmeyttä korostettiin. Toistuvaa oli myös pyöreys esimerkiksi pyöreäkulmaiset pöydät. Suurimmassa osassa oli myös
jonkinlainen seinä, verho tai muu näkösuoja. Oma paikka rakennettiin monessa työssä myös siten, että oltiin suhteellisen pienessä tilassa,
katon, katoksen tai vastaavan alla. Joissain töissä toistui myös se, että sisäänkäynti tapahtui yläpuolelta. Suuri osa sijoitti omaan paikkaan
myös jotain ruokaa tai juomaa. Yksi monia yhdistävä tekijä oli myös omaan paikkaan sijoitettu valaisin.

3E, luokassa ei omia paikkoja tai pulpetteja
3D, luokassa on omat pulpetit ja merkityt paikat
3A&B, A-luokassa on omat paikat ja pulpetit, B-luokassa ei.
A- ja B -luokkien oppilaat osallistuivat työskentelyyn sekaryhmissä.
Opettaja kysyi luokkansa oppilaiden huoltajilta luvan tutkimukseen
osallistumiseen.
Tavoite: Oppilaat miettivät miltä oma paikka ja paikattomuus tuntuu. Oppilaat pohtivat omaa reviiriään ja omien tavaroiden säilytystä koulussa. Oppilaat miettivät mitkä asiat ovat koulussa heille
tärkeitä ja mikä merkitys on sillä, että joku asia on oma tai yhteinen.
Toteutus: Oppilaat tekivät pienissä ryhmissä lyhyen design game
–tyyppisen työskentelyn.
Aloitus
Oppilaat valitsivat pussista sokkona itselleen pelinappulan. Jokaisessa nappulassa oli erilainen hymiö. Hymiöiden avulla käytiin tutustumiskierros, oppilaat esittelivät itsensä ja kertoivat onko heillä
tänään sellainen tunnetila, miltä hymiönappula näyttää?
Tehtävä A
Pöydällä oli kuvia luokassa olevista kalusteista. Oppilaat asettivat oman pelinappulansa sen kalusteen kohdalle, joka heistä on
tärkein. Sen jälkeen nappula siirrettiin vähiten tärkeän kalusteen
kohdalle

3e

3d

3a&3b

yhteensä

sohva

7

7

8

22

jumppapallo

2

3

7

12

tuoli

1

1

2

Bobles

1

1

2

jumppamatto

2

2

4

pulpetti

2

7

9

1

6

11

3d

3a&3b

yhteensä

3

3

2

3

laatikosto

4

Vähiten tärkein kaluste
3e
sohva
jumppapallo

1

tuoli

2

10

1

13

Bobles

5

1

9

15

8

8

4

6

12

1

2

3

jumppamatto
pulpetti
laatikosto

86

2
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Tehtävä B
3E:n ja 3B:n Oppilaat valitsivat hymiönappuloista tunteen, joka kuvasi heitä silloin, kun kuulivat, että omista pulpeteista luovutaan.
Sen jälkeen he valitsivat tunteen, joka kuvaa tilannetta nyt. 3D:n ja
3A:n oppilaat valitsivat hymiönappuloista tunteen, miltä tuntuisi, jos
nyt joutuisi luopumaan omasta pulpetistaan.
Pulpetittomat oppilaat
Muutamat oppilaat olivat kokeneet omasta pulpetista luopumisen
alusta asti positiivisena asiana. Suurin osa oppilaista valitsi annetuista tunteista kuitenkin surun, hämmennyksen ja vihan kuvaamaan sitä hetkeä, kun omasta pulpetista piti luopua. Suurin osa
oppilaista on sitä mieltä, että nykyinen systeemi on hyvä ja sitä olisi
kamala muuttaa takaisin perinteiseen. Muutamat oppilaat kaipaavat omaa pulpettia.
Pulpetilliset oppilaat
Tunteet jakautuivat vihan, hämmennyksen, epävarmuuden ja surun välillä. Suurin osa oppilaista valitsi kuitenkin näiden tunteiden
rinnalle myös iloisen tunteen. Oppilaat osasivat arvioida, että tunne muuttuisi varmaankin positiivisempaan suuntaan muutoksen
jälkeen. Muutama oppilas uskoi negatiivisten tunteiden säilyvän.
Molemmilla luokilla oli myös muutama oppilas, jotka olisivat heti
innolla ryhtymässä muutokseen
Tehtävä C
Oppilaat vetivät vuorollaan kortteja. Kortit sijoitettiin pelilaudalle
sen mukaan kuinka tärkeitä ne oppilaiden mielestä ovat. Oppilaat
myös keskustelivat ryhmässä siitä, miksi joku asia on tärkeä ja mihin se tulisi sijoittaa. Tehtävän tavoitteena oli pohtia sitä, tarvitseeko tiettyjen esineiden olla omia, voi voiko niitä käyttää yhteisesti.

omat
asiat

supertärkeä

tärkeä

melko
tärkeä

ihan
vähän
tärkeä

ei
ollenkaan
tärkeä

jumppapallo

3

6

3

2

1

kirja

4

1

2

1

koulu

1

kynä

3
4

5

1

3

1

1

Tehtävä D
Oppilaat kirjoittivat lapuille mikä on heidän mielestään koulussa mieluisin paikka työskennellä ja toiselle lapulle mikä on koulussa kaikista
eniten heidän omansa? Tehtävässä ei ollut valmiita vaihtoehtoja. Suurin osa oppilaista kirjoitti useamman asian.
Mieluisin paikka koulussa

Eniten omaa koulussa

TILAT

3e

3d

3a & 3b

yht.

Käytävä

2

5

6

13

luokka

2

1

9

12

liikuntasali

2

3

1

6

1

3

laatikko

5

6

luokka

9

3

koko koulu

2

luokkahuone

2

1

puutyöluokka

2

ruokala

1

naulakko

4

3

2

2

2

tekstiilityöluokka

ope

4

5

2

1

1

musiikkiluokka

paikka

2

7

3

1

ULKONA

penaali

2

2

5

4

3

3

pupetti

2

pad

1

pöytä

2

8
1

12

2

tietokone

1

1

vihko

6

kaverit

1

1

3

3

3

3

3

1

1
1

2

2

4

2

2

1

1

KALUSTEET

1

1

2

1

kenttä
välitunti

reppu
tuoli

piha

2
1

3

sohva

2

3

10

15

pulpetti

1

1

7

9

jumppapallo

1

1

jumppamatto

2
1

2

seisomapöytä

1

1

tuoli

1

1

sermi

1

1

tasapainolauta

1

1

naulakko

1

1

1

3e
3
2
1
2
5

reppu
kirjat
puhelin
avaimet
oma laatikko
pulpetti
penaali
2
oma kaveri
kynä
1
oma luokka
naulakko
pyörä
vaatteet, kengät
koulutarvikkeet
pöytä
pastillit
oma paikka
Bobles
pad
välipalakortti
koko koulu

3d
9
3
1

5

3a & 3b
15
9
9
7
2
1
4
3
2

3
2
1

2
2
2
2
1
1

1
1
1
1

yht.
27
14
11
9
7
6
6
3
3
3
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1

MUUTA
pöydän alla

5

oma paikka
lattialla

88

kaverin kanssa

1

5
4

4

1

2

1

1
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LIITE 4
Espoon kaupungin tutkimuslupa
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