
 

Tuuli Laakso 

”HISTORIAN OPISKELUN SUURIN HYÖTY ON 
EMPATIAN KEHITTYMINEN” 

Nuorten ja ohjaajien käsityksiä historiakerhoista ja 
kulttuuriperinnöstä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta 
                                                                Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma 

Maaliskuu 2021 



 
 

TIIVISTELMÄ 

Tuuli Laakso: ”Historian opiskelun suurin hyöty on empatian kehittyminen – Nuorten ja ohjaajien käsityksiä 
historiakerhoista ja kulttuuriperinnöstä-” 
Kasvatustieteiden pro gradu 
Tampereen yliopisto 
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta 
Maaliskuu 2021 

Tämän tutkimuksen toimeksiantaja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, toivoo saavansa tietoa siitä, 
millainen vaikutus seuran organisoimilla historiakerhoilla on ollut kerholaisille itselleen ja myös laajemmin 
kulttuuriperintökasvatuksen ja yhteiskunnan saralla. Historiakerhoja on tuotettu vuodesta 2016 lähtien ja niitä 
on ollut yhteensä 18 paikkakunnalla. 

Tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen tutkimus. Aineisto kerättiin historiakerholaisille osoitetun 
sähköisen kyselylomakkeen avulla loppuvuodesta 2019. Aineistoon lukeutuvat myös kerho-ohjaajien vuosina 
2016-2019 kirjoittamat raportit kustakin historiakerhokaudesta. Aineisto analysoitiin fenomenografista 
analyysitapaa hyödyntäen. Fenomenografisen analyysin tarkoituksena oli tuoda esiin historiakerholaisten ja 
historiakerho-ohjaajien käsityksiä historiakerhoista ja kulttuuriperinnöstä sekä niiden merkityksestä. 

Keskeisenä tuloksena tutkielmassani voidaan pitää sitä, että historiakerhotoiminnalla on merkitystä 
kerholaisille itselleen. Historiakerhojen ajoittuminen koulupäivän jälkeiseen aikaan, sen sisällölliset ratkaisut 
sekä koulutunnista poikkeava tekeminen nousevat ensisijaisesti esiin tarkasteltaessa kerhon 
merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta. Kerho luo nuorelle ajan ja tilan olla jossain, osallistuen niin halutessaan. 
Historiakerho myös osallistaa pohtimaan ja tuottamaan kulttuuriperintöä laajasti. Parhaimmassa tapauksessa 
historiakerhon teemasta täysin kiinnostumaton kerholainen onkin motivoitunut osallistumaan tavalla, jota 
tavallisella koulutunnilla ei ole tapahtunut. Historiakerho on myös vaikuttanut kerholaisten menestymiseen 
koulun historiantunnilla.  

Ohjaajille itselleen kerhon ohjaaminen on ollut mielekästä, vaikka haasteitakin on ollut. Suurimmat haasteet 
liittyvät ohjaajien näkökulmasta kerholaisten ikään, osallistujamääriin ja sopivan kerhoajankohdan 
löytämiseen. Opetussuunnitelman ulkopuolisena toimintana historiakerho vaikuttaisi olevan mielekäs 
aktiviteetti, muodostaen koululaiselle eheän koulupäivän. 

Aineistosta käy ilmi, että historiakerhoon on osallistunut nuoria, jotka eivät lähtökohtaisesti ole olleet 
kiinnostuneita historiasta, mutta silti he ovat osallistuneet kerhoon ja haluavat jatkaa siellä. Jokin elementti saa 
nämä nuoret palaamaan historiakerhoon kerta toisensa jälkeen. Kerho vaikuttaisi siis täyttävän jonkin 
oleellisen sosiaalisen tarpeen. Tällä on laajempi merkitys tarkasteltaessa esimerkiksi nuorten 
syrjäytymiskehitystä yhteiskunnassa. 
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1 JOHDANTO 

Suomen  Kulttuuriperintökasvatuksen seura on järjestänyt vuodesta 2016 

lähtien historiakerhoja yläkouluikäisille nuorille. Toiminnan taustalla on 

valtionavusteinen, opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraama Lastenkulttuurin 

saatavuuden parantaminen -kärkihanke, josta Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura sai erityisavustusta kerhotyön organisoimista 

varten. (Kulttuuriperintökasvatus 2016.) 

Seuran saaman avustuksen tarkoituksena on ollut lasten koulupäivän 

yhteydessä tapahtuvan taiteen ja kulttuurin harrastamismahdollisuuksien 

lisääminen. Ideana ja tavoitteena on ollut lasten luovuuden ja 

kulttuurikompetenssin vahvistaminen sekä taiteen ja kulttuuriperinnön 

tietoisuuden lisääminen. Lisäksi on arvioitu, että harrastustoiminnalla on lasten 

turvattomuutta hillitsevä vaikutus. Myös yksinäisyyden ja tekemisen puutteen 

vähentyminen ennen koulua ja sen jälkeen on nähty olevan toiminnalle 

tarkoituksellista, unohtamatta vaikkapa maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämistä. (Kulttuuriperintökasvatus 2016.) 

Historiakerhojen toiminnan perustana on lähiympäristöön ja sen 

ominaispiirteisiin tutustuminen. Myös monikulttuuriseen Suomeen tutustutaan 

mm. perinteiden, historian, kuvataiteen, musiikin, ruokien, muistitiedon 

keräämisen ja pienten retkien avulla. Kerholaisten toiveet toiminnan suhteen 

otetaan vahvasti huomioon, sillä harrastetunnit tulee järjestää lasten omien 

kiinnostuksenkohteiden pohjalta. Toiveita kysellään pitkin toimintakautta ja niistä 

myös tiedotetaan avoimesti. (Kulttuuriperintökasvatus 2016.) 

Toukokuussa 2020 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura sai valtiolta 

uuden rahoituksen historiakerhotoiminnan organisoimiseksi lukuvuonna 2020-

2021. Kyseessä on erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden 

toteuttamiseen. (Kulttuuriperintökasvatus 2020; OKM 2020.) Tämän rahoituksen 

tiimoilta historiakerhoja starttaa lukuvuoden 2020-2021 aikana yhteensä 14 
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kappaletta, joista kokonaan uusia on yhdeksän kerhoa. 

(Kulttuuriperintökasvatus 2020). 

Tämän tutkimuksen toimeksiantajan ominaisuudessa Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura toivoo saavansa selvityksen siitä, millainen 

vaikutus heidän toimeenpanemillaan historiakerhoilla on ollut. Tutkimuksessa 

syvennytäänkin siihen, millaiset käsitykset nuorilla itsellään on kerhoista, 

minkälaisen jäljen se on jättänyt heihin sekä millaisen merkityksen kerhotoiminta 

luo. Entä ovatko historiakerhot lisänneet nuorten osallisuuden kokemusta 

kulttuuriperinnön ylläpitämisessä ja toisaalta sen kehittämisessä?  

Historiakerhojen ohjaajat ovat tehneet kunkin lukuvuoden päätteeksi 

kirjallisen raportin oman kerhonsa toiminnasta. Ohjaajat ovat raportoineet 

tuntien sisällöistä sekä omista havainnoistaan. Raportit sisältävät myös 

ohjaajien omia kehitysehdotuksia. Näiden raporttien valossa tarkastelen sitä, 

millä tavoin kerho-ohjaajat kokevat historiakerhojen vaikuttavuuden ja 

merkityksen ja siten niiden onnistumisen. Raporteista mahdollisesti löytyvä 

yhteiskunnallinen ja kasvatustieteellinen näkökulma historiakerhotoimintaan 

nousee myös tarkastelun kohteeksi. Selvityksen myötä pohdin lopulta myös sitä, 

mitä kehitettävää kerhoissa ja niiden toiminnassa voisi olla.  

Lisäksi tässä tutkimuksessa avataan tieteellisen kirjallisuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin teorian kautta sitä, minkälainen vaikutus 

kerhotoiminnalla voi olla suomalaisen kasvatuksen kentällä. Tutkimuksessa 

pohditaan myös sitä, millä tavoin kulttuuriperintökasvatuksen käsite kytkeytyy 

demokratiakasvatukseen. Käsittelen tutkimuksessani koulun ulkopuolisen 

kerhotoiminnan roolia ja yhteyttä koulujärjestelmään. Lisäksi esittelen idean niin 

kutsutusta syventymisen koulusta, jonka sisällön voi nähdä toimivana mallina 

historiakerhotoiminnan rakentumisessa. Syventymisen koulun idea olisi 

soveltamiskelpoinen myös koulumaailmassa itsessään. Tutkimuksessa 

tutustutaan aiempaan ja kansainväliseen tutkimukseen kerhotoiminnasta. Myös 

kulttuuriperinnön ja kulttuuriperintökasvatuksen käsitteet luovat oleellisen 

teoreettisen viitekehyksen tälle tutkimukselle.  

Näiden viitekehysten valossa tutkimukseni tarkastelu rajautuu siis 

historiakerholaisten ja historiakerho-ohjaajien käsityksiin 

historiakerhotoiminnasta ja sen onnistuneisuudesta. Aineisto pyrkii selvittämään 

myös sitä, miten kerhotoiminta on lisännyt nuorten osallisuuden kokemusta 
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kulttuuriperinnön ylläpitämisessä ja kehittämisessä, unohtamatta kerholaisten 

käsityksiä siitä, miten historiakerholaisuus vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. 

Samalla tutkimus tulee pohtineeksi myös kulttuuriperinnön tulevaisuutta. Myös 

demokratiakasvatuksen rooli kerhotoiminnan rakenteissa nousee vahvasti 

keskiöön. 
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2 SUOMEN 

KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN 

SEURA 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on perustettu vuonna 2006. Se on 

valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio sekä avoin kansalaisjärjestö, joka 

osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedottamiseen. 

Seuran agendana on vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista osaamista ja 

toisaalta osallisuutta kulttuuriperintöön. Seura tukee opetus-, kasvatus- ja 

nuorisoalan toimijoiden ja myös organisaatioiden työtä 

kulttuuriperintökasvattajina. (Kulttuuriperintökasvatus 2019.) 

Seuran toiminta kattaa koko kulttuuriperinnön skaalan. Sillä on erilaisia 

keinoja tukea ja edistää niin kulttuuriperintökasvatusta kuin toisaalta 

maailmanperintökasvatustakin. Myös elävän perinnön tuntemus on oleellinen 

osa seuran pyrkimyksiä. Seura painottaa kulttuuriperintökasvatuksen olevan 

kestävää kasvatusta. Kulttuuriperintökasvatuksen seura kehittää jatkuvasti 

kulttuuriperintöpedagogiikkaa ja lisäksi se pyrkii lisäämään yhteistyötä erilaisten 

kulttuuri-, ympäristö- ja opetussektoreiden välillä. (Kulttuuriperintökasvatus 

2019.) 

Seuran toiminta on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, mutta toisaalta 

ylisukupolvisuus on keskeinen teema seuran periaatteissa. Myös kulttuuristen 

oikeuksien toteutumisen tärkeys on oleellinen osa kulttuurisen lukutaidon 

muodostumista. (Kulttuuriperintökasvatus 2019.) Näin ollen esimerkiksi 

ajatukset maailmankansalaisuudesta ja jokaisen oikeudesta omaan kulttuuriin ja 

kulttuuri-identiteettiin, nousevatkin merkittäväksi teemaksi. 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita 

ja tuottaa sekä julkaisee aineistoja, toimintaideoita -ja malleja ja 

oppimismateriaaleja. Seura on myös toimittanut Kulttuurin vuosikello -nimisen 

laajan materiaalipankin opetuksen ja kasvatuksen käyttöön. Se sisältää 
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materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi 

(Kulttuurinvuosikello 2020). Muita seuran tuottamia toimintaideoita- ja malleja 

ovat esimerkiksi erilaiset teemapäivät ja kilpailut.  

Seura organisoi koulutuksia sekä tapahtumia. Esimerkkinä mainittakoon, 

ajankohtainen, kasvattajille suunnattava koulutus, jonka seura toteuttaa 

lukuvuonna 2020-2021. Koulutus liittyy transformatiiviseen oppimiseen ja siinä 

pohditaan sitä, kenen äänellä opetus tapahtuu ja millaisesta arvomaailmasta 

käsin. Myös seuran viestintä sosiaalisessa mediassa on aktiivista. Seuralta voi 

tilata asiantuntijan puhumaan erilaisiin kulttuuriperintökasvatusta koskeviin 

tilaisuuksiin ja lisäksi se tarjoaa asiantuntemustaan seuran toimintaan liittyvissä 

kehittämisprosesseissa. Seuran jäseneksi voi liittyä niin yksityis- kuin 

yhteisöjäsenenä. (Kulttuuriperintökasvatus 2020.) 

2.1 Historiakerhot 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on organisoinut yläkoululaisille 

suunnattuja historiakerhoja syksystä 2016 alkaen. Hanke aloitti ensin kolmessa 

eri koulussa Tampereella, Kajaanissa ja Lohjalla, mutta se laajensi toimintaansa 

lukuvuonna 2017-2018 vielä kahteen muuhun kouluun Raumalla ja Naantalissa. 

Lukuvuonna 2018-2019 historiakerhotoimintaa järjestettiin myös Turussa, 

Jyväskylässä, Joensuussa, Helsingissä, Virroilla, Lammilla sekä 

Kööpenhaminassa. Osassa kerhotoimintaa on ollut vahva yhteistyö jonkin 

paikallisen museon kanssa esimerkiksi siten, että koko kerhotoiminta on 

toteutettu museon tiloissa. Virroille järjestynyt kerho oli suunnattu 

alakoululaisille. (Kulttuuriperintökasvatus 2020.) 

Kerhojen osallistujamäärät vaihtelevat 5-25 osallistujan välillä. 

Lukuvuonna 2018-2019 historiakerhoihin osallistui yhteensä noin 150 nuorta. 

Lammilla, Tampereella, Lohjalla ja Jyväskylässä kerhojen ohjaajina ovat 

toimineet historian opettajat, kun taas muiden kerhojen ohjaajat ovat olleet 

kulttuuri- ja museoalan ammattilaisia tai taide- tai historia-alan loppuvaiheen 

opiskelijoita. Lukuvuonna 2020-2021 aloittaneiden historiakerho-ohjaajien 

joukosta löytyy ammattilaisia niin kulttuuriperintömatkailun tuottajista kasvatus- 

ja kulttuurialan opiskelijoihin kuin kansantieteilijöihinkin. 

(Kulttuuriperintökasvatus 2019 & 2020). 
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Historiakerhojen sisällöt perustuvat kulttuurisen kestävyyden arvoille. 

Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan kasvatuksen näkökulmasta kasvatusta, 

jossa huomioidaan paikallisen kulttuurin merkitys, kulttuurinen monimuotoisuus 

ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, kulttuuriperinnön säilyttäminen ja 

sukupolvien välisyys. Kulttuurinen kestävyys nähdään osana kestävän 

kehityksen käsitettä. (Kulttuurinvuosikello 2019.) Edellä mainittujen lisäksi 

historiakerhotoiminnan tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä 

vaikuttavana toimijana niin maailmassa, yhteiskunnassa kuin omassa 

yhteisössäkin. (Kulttuuriperintökasvatus 2019.) 

Kerhojen pyrkimyksenä on kasvattaa nuorten osallisuuden kokemusta, 

vahvistaen heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan kulttuuriperinnön 

kehittämisessä ja myös sen määrittelyssä. Osallistujien kulttuurintuntemusta ja 

kulttuurista lukutaitoa pyritään niin ikään kehittämään. Myös idea jokaisen 

oikeudesta omaan kulttuuriinsa ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta on 

kerhotoiminnassa vahvassa keskiössä. (Kulttuuriperintökasvatus 2019.) 

Kerhojen kehitys- ja hallintotyö kuuluu Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuralle. Seuran rekrytoimat kerho-ohjaajat 

vastaavat siitä, että nuorten toiveet kerhon sisällöistä tulevat kuulluiksi ja, että 

heidän osallisuutensa siellä toteutuu. Ohjaajien tehtävänä on myös aktiivisesti 

kehittää kerhotoimintaa ja siten jokaisen kerhon toimintasuunnitelmat 

sisältöineen ovatkin erilaisia ja ennen kaikkea nuorten ja ohjaajien itsensä 

näköisiä. (Kulttuuriperintökasvatus 2019.) 

Kerholaiset ovat päässeet osaksi myös Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanketoimintaa. Osa kerhoista on ollut 

mukana esimerkiksi Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeessa, jossa kerhot suunnittelivat 

mobiilireitin yhteistyössä paikallisen museon kanssa. Lisäksi osa kerhoista on 

osallistunut seuran Heritage hubs -hankkeeseen, jonka ideana oli tutkia omaa 

kulttuuriperintöä ja jakaa se espanjalaisten ja serbialaisten koululaisten kanssa. 

Osa kerhoista taas osallistui seuran kulttuuriperinnön joulukalenterin 

videotuotantoon joulukuussa 2018 jne. (Kulttuuriperintökasvatus 2019.) 

Lukuvuonna 2020-2021 historiakerhoja starttaa yhteensä 14 kerhoa. 

Näistä jatkavia kerhoja ovat Tampereen, Lohjan, Killinkosken, Rauman ja 

Naantalin historiakerhot. Kokonaan uusia kerhoja on perustettu Helsinkiin (2 
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kpl), Jyväskylään, Riihimäelle, Raaseporiin, Kirkkonummelle, Hinnerjoelle, 

Sastamalaan ja Mänttä-Vilppulaan. (Kulttuuriperintökasvatus 2020.) 
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3 KULTTUURIPERINTÖ 

Kulttuuriperintö voi olla niin aineetonta kuin aineellistakin. Se käsittää joukon 

menneisyydestä perittyjä, omistuksesta riippumattomia resursseja, joihin 

ihmiset voivat identifioitua, tunnistaen ne jatkuvasti kehittyvien uskomustensa, 

arvojensa, tietojensa ja perinteidensä peilikuvaksi. Kulttuuriperinnön 

määritelmään lukeutuvat ympäristön ominaisuudet, jotka ovat seurausta 

ihmisten ja eri paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta. Liki kaikki 

kulttuuriympäristössämme koettu ja nähty; ihmiskunnan yhteinen kulttuuri ja 

menneisyys rakennuksineen, monumentteineen, kielineen, rituaaleineen, 

unohtamatta vaatetusta, ruokaa ja maisemia, ovat kulttuuriperintöä. (Vilkuna 

2002, 271-272.) Jokainen kokee kulttuuriperinnön omalla tavallaan. Jollekin 

tärkeintä kulttuuriperintöä on oman suvun historia, kun taas toiselle sitä 

edustavat esimerkiksi jokin tietty maisema tai taiteen laji. (Kulttuuriperintövuosi 

2018.) 

Kulttuuriperinnön käsite ja sen englanninkielinen vastine heritage ovat 

levinneet yleiskieleen kaikkialla. Kulttuuriperintö voidaan ymmärtää melkein 

minä vain ilmiönä, jonka jäljet johtavat menneeseen. Sen käyttöä osana tiedettä 

on kritisoitu juuri sen epämääräistymisen vuoksi. Ensin kulttuuriperinnöllä on 

viitattu eritoten aineelliseen perintöön, kuten esineisiin ja rakennuksiin, mutta 

sittemmin sen merkitys on laajentunut. Käsitteen määritteleminen on ollut 

hankalaa, sillä sen on helposti annettu kattaa kaikki mahdolliset historian jäljet, 

jolloin kulttuuriperinnöksi mielletään mikä tahansa asia ja ilmiö, joka viittaa 

menneeseen. (Tuomi-Nikula ym. 2013, 14-15.) 

Unesco (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) 

aktivoitui toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa toteuttamaan 

suojelutoimenpiteitä globaaliksi ja yhteiseksi koetun maailmanperinnön 

suojelemiseksi, sillä sodan pommituksissa oli hävinnyt valtava määrä aineellista 

kulttuuria. Unesco on kuitenkin osaltaan aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan 
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kulttuuriperinnön käsitteen laajenemiseen myös aineettoman perinnön aseman 

tunnustamiseksi. (Smith 2006, 13; Tuomi-Nikula ym. 2013, 16.) 

Juuri aineellisen ja aineettoman jaottelut ovat osaltaan muodostaneet lisää 

ristiriitaisuutta kulttuuriperinnön käsitteen käytön suhteen asiantuntijoiden 

keskuudessa. Aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä ei ikään kuin voida 

irrottaa toisistaan, vaan ne ennemminkin kuuluvat yhteen, täydentäen toinen 

toistaan ja muodostaen siten kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksia. 

Kulttuuriperinnön ei siis nähdä olevan vain objekti vaan ennemmin sosiaalinen 

ja kulttuurinen prosessi sekä diskurssi. Tämä huomioon ottaen kulttuuriperintö 

olisi toisaalta aina aineetonta, eikä se olisi sisäsyntyinen sen saadessa 

merkityksensä juuri kulttuurisen ja sosiaalisen prosessin kautta. Merkitys 

rakennetaan kulttuuriperintöprosessissa, kun kohteeseen liitetyt arvot tekevät 

siitä kulttuuriperintöä. (Smith 2006, 12-14; Tuomi-Nikula ym. 2013, 19.) 

Kulttuuriperinnön käsitteen voi jakaa kahteen kategoriaan. Jako määrittyy 

kulttuuriperinnön yhteiskunnallisen merkityksen sekä julkisuusarvon perusteella. 

Ensimmäiseen kategoriaan lukeutuvat esimerkiksi julkisesti tai yhteisöllisesti 

tunnustetut perintökohteet, joita ovat muun muassa Unescon 

maailmanperintökohteet ja luonnonkohteet sekä maisemat, unohtamatta 

arkeologista kulttuuriperintöä. Myös arkistojen sekä museoiden kokoelmat ja 

suojelustatuksen saaneet rakennukset lukeutuvat tähän kategoriaan. (Tuomi-

Nikula ym. 2013, 15.) 

Toiseen kategoriaan lukeutuvat näkymättömämmät ja hyvin paljon 

yksityisen piirissä olevat kulttuuriperinnöt. Tällaisia ovat esimerkiksi arjen 

kulttuuriperintö, kuten tapakulttuuri sekä esimerkiksi suvun ja yhteisöjen oma 

perintö. (Tuomi-Nikula ym. 2013, 16.) Menneisyyden perinnöllä voi siis olla 

instituutioista riippumatonta arvoa esimerkiksi kulttuuri-identiteetin 

muodostumisen kannalta. 

Kulttuuriperintö voi myös olla ”vaikeaa”. Tällöin puhutaan jostain, joka 

synnyttää yhteisössään häpeää, muistuttaen vaikeasta menneisyydestä tai 

tapahtumista. Tällaisia vaikeaan kulttuuriperintöön liittyviä teemoja voivat olla 

esimerkiksi sotakokemuksiin, orjuuteen ja sortoon liittyvät tapahtumat. Nämä 

aiheet ovat hankalia jo niiden tuottaman kärsimyksen vuoksi, mutta myös siksi, 

että ne voivat vaikuttaa yhä nykyhetkeen ja nykyisen yhteiskunnan sosiaalisiin 

rakenteisiin. (Rose 2016, 28.) 
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Kulttuuriperintötutkimuksen piiristä löytyy myös kritiikkiä erityisesti 

humanistisen tieteenalan saralla (Critical Heritage Studies). Siinä keskiöön 

nousee kulttuuriperinnön määrittelemiseen liittyvien valta-asetelmien 

haastaminen. Tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, millä perusteella tietty perinteen 

kohde valikoituu kulttuuriperinnöksi ja jokin toinen perinneaines tai jälki 

menneisyydestä saa kadota. Kulttuuriperintö on siis jatkuvan määrittelyjen ja 

rajanvetojen tulosta, eikä ole siten pysyvää. (Tuomi-Nikula ym. 2013, 21.) 

 Selvitykset esimerkiksi maailmanperintökohteiden määräytymisestä 

osoittavat, ettei kohteen ainutlaatuisuus muihin vastaaviin kohteisiin verrattuna 

ole aina oleellisin kriteeri. Ennemmin kyse on siitä, mitkä tahot ovat ajamassa 

kohdetta maailmanperintölistalle. On myös kyse siitä, millaiset poliittiset, 

henkiset ja taloudelliset resurssit kulloinkin ovat käytettävissä, jolloin kysymys 

on vahvasti rahasta, vallasta ja politiikasta. On havaittu, että taloudellisesti 

vahvat ja kehittyneet läntisen kulttuurin maat ovat maailmanperintökohteiden 

listalla vahvemmin edustettuina kuin köyhemmät, kolmannen maailman 

kehittyvät valtiot. (Tuomi-Nikula ym. 2013, 21-22.) 

Huomionarvoista on tarkastella myös kulttuuriperintökohteiden 

matkailullista aspektia. Kuinka eettistä on tuotteistaa matkailulle, turismille ja 

siten myös markkinoille jokin kulttuuriperinnöllisesti arvokas kohde? Tällöin on 

myös aiheellista pohtia, kuka saa menneisyydestä taloudellista voittoa, kuka sen 

omistaa ja kenellä sitä on oikeus hyödyntää. Erityisen ongelmallisena tässä 

yhteydessä on nähty alkuperäiskansojen elämänpiiriin tunkeutuminen 

kulttuuriperintömatkailun nimissä. Tällaiset matkat tapahtuvat usein 

matkailijoiden ehdoilla ja niihin liittyvät matkanjärjestäjien taloudelliset edut, jotka 

valitettavan usein perustuvat paikallisten ihmisten hyväksikäyttöön. Myös 

luontoon ja sen kohteluun liittyy ongelmia näissä yhteyksissä. (Tuomi-Nikula ym. 

2013, 23-24.) 

Aura Kivilaakso (2018) toteaa, kuinka kulttuuriperintö edustaa yhteistä 

hyvää. Hänen mukaansa se luo vastapainoa kaupallisuudelle ja individualistisille 

intresseille, omaten kuitenkin samaan aikaan hyvin tärkeän työ- ja 

elinkeinopoliittisen sekä matkailullisen merkityksen. Tässä tietoisuuden 

lisääminen on tärkeää. Kivilaakson mukaan kulttuuriperinnön ja sen hyvien 

vaikutusten hahmottaminen auttavat ihmisiä tiedostamaan oman arkensa 
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tärkeydet ja merkityksellisyydet, niin itselleen kuin muillekin. 

(Kulttuuriperintövuosi 2018.) 

 

3.1 Kulttuuriperintökasvatus 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura määrittelee 

kulttuuriperintökasvatuksen olevan kasvatusta, jonka tavoitteena on tukea 

jokaisen kulttuurista identiteettiä ja sen tasapainoista kehittymistä. Jokaiselle 

tulisi antaa mahdollisuus tuntea itsensä osaksi ympäröivää kulttuuria, oli hänen 

taustansa kuinka moninainen tahansa. Kulttuuriperintökasvatus huomioi siis 

kulttuurisen moninaisuuden. (Kulttuuriperintökasvatus 2015.) 

Saukkonen (2013, 109) viittaa Tornbergin ja Venäläisen (2008) 

kirjoitukseen, jossa todetaan, kuinka kulttuuriperintö on jo sinällään 

kasvatuksellista toimintaa, kun sillä pyritään vaikuttamaan halutusti yksilön 

kehittymiseen ja arvomaailmaan. He toteavat, että kun puhutaan 

kulttuuriperintöön liittyvästä opetuksesta, tarkastellaan silloin sitä mitä 

kulttuurista perintöä ja perinnettä toisen halutaan oppivan ja myös sitä millä 

keinoin oppimista saadaan aikaiseksi. 

Kulttuuriperintökasvatus on arvokasvatusta. Yhteiskunnalle tärkeät ja 

arvokkaat asiat tuodaan oppijoiden tietoon ja ylipäätään asioiden 

ylisukupolvisen säilymisen merkitys korostuu (Tornberg & Venäläinen 2008, 69). 

Puolamäki (2008, 62) toteaa kulttuuriperintöä käsittelevien asioiden ja 

näkökulmien olevan niin koulussa käsiteltäviä asioita kuin myös 

lähiympäristössä ja laajemmin koulun ulkopuolellakin opetettavia asioita. Hän 

puhuu alueellisesti laajenevien sosiaalisten kehien mallista, joiden mukaisesti 

kulttuuriperintökasvatus voi edetä lähitoiminnasta paikallisemmalle tasolle, 

yhteiskuntaan ja lopulta globaalille tasolle asti. Kulttuuriperintöön kytkeytyviä 

erilaisia näkökulmia löytyy jokaisesta sosiaalisesta kehästä, joita ovat mm. 

ekologinen, eettinen, kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen, teknologinen, 

esteettinen sekä fyysinen näkökulma. (Puolamäki 2008, 62.) 

Kulttuuriperintökasvatus ottaa huomioon myös monikulttuurisuuden. 

Kansainvälisen vuorovaikutuksen ja kulttuurien välisen yhteyden laajentuessa 

on selvää, että myös kulttuuriperintökasvatuksen tehtäväkenttä kasvaa.  
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Kasvatuksen tulisi olla yhä enemmän kulttuuriset ja kansalliset rajat ylittävää. 

Kulttuuriperintökasvatuksen näkökulmasta oleellista on, että aidon kulttuurien 

välisen oppimisen perustana on oman havainnoinnin, ajattelun sekä 

käyttäytymisen tiedostaminen. Vasta tällöin oman kulttuurisidonnaisuuden 

tiedostaminen voi johtaa omien ennakkoasenteiden hahmottamiseen ja siten 

myös erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen. (Pitkänen 2013, 9-10.) Empatian 

kehittyminen näkyy siis oleellisena osana kulttuuriperintökasvatusta. 

Pitkäsen mukaan kulttuuriperintökasvatuksen ehkä olennaisin tehtävä 

onkin opettaa kasvatettavalle omien tulkintatapojen tiedostamista ja erityisesti 

niiden kriittistä tarkastelua. Hän viittaa Gadameriin (1979), jonka mukaan 

käsitykset itsestä ja ympäröivästä maailmasta rakentuvat aina historiallisessa 

yhteydessä siihen kulttuuritraditioon, jonka piirissä kukin elää. Tämän vuoksi 

tarvitaan kriittisyyttä niin omien ajatuksellisten lähtökohtien kuin myös 

perinteisten ajattelumallien ja toiminnantapojen vaihtoehtojen arvioinnissa. 

(Pitkänen 2013, 11.) 

3.2 Kulttuuriperintö ja nuoret 

Kulttuuriperinnön käsite on ylirajainen. Se viittaa menneisyyden ja nykyisyyden 

kautta tulevaisuuteen, siksi jokaista näistä tasoista on tarkasteltava 

yhtäaikaisesti. Kulttuuriperinnön on perusteltava paikkansa niin nykyisyydessä 

kuin tulevaisuudessa. Sen tulevaisuutta tarkasteltaessa on ennen kaikkea 

tärkeää hahmottaa juuri lasten ja nuorten osallisuuden näkökulma. Työtä 

opetuksen, nuorisotyön ja kansalaisyhteiskunnan piirissä tulee toteuttaa, jotta 

rakenteet muuttuvat lasten ja nuorten osallisuutta yhä paremmin 

huomioivampaan suuntaan. (Salmela & Lämsä 2018.) 

Vuonna 2017 tehdyn kulttuuriperintöbarometrin mukaan kulttuuriperinnön 

säilyttämistä pidettiin poikkeuksetta tärkeänä jokaisessa kyselyn 

vastaajaryhmässä. Kulttuuriperintöbarometri on kysely, jossa selvitetään 

suomalaisten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä sekä kulttuuriympäristöstä. 

Kyselyssä on haastateltu yhteensä 2066 18-79 -vuotiasta henkilöä. 

Huomionarvoista on myös se, että alle 30-vuotiaiden vastaajien keskuudessa 

kulttuuriperintö -käsitettä piti ”melko tuttuna” peräti 51% vastaajista. 

(Kulttuuriperintöbarometri 2017.) Kulttuuriperintöbarometri kertoo kuitenkin 
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myös sen, että toisin kuin vanhempi väestö, nuorten suomalaisten keskuudessa 

koetaan yhä harvemmin kulttuuriperintö osana omaa henkilökohtaista tai 

suomalaista identiteettiä. Siksi kulttuuriperinnön on perusteltava oma arvonsa 

myös eri sukupolville. (Salmela & Lämsä 2018.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012) on julkaisussaan sivunnut tämänkin 

tutkimuksen kannalta oleellista osallisuuden kokemuksen käsitettä. Puhuttaessa 

osallisuuden kokemuksesta, voidaan sillä tarkoittaa montaa asiaa, riippuen 

missä yhteydessä termiä käytetään. Tunne osallisuudesta syntyy vaikuttamisen 

ja osallistumisen kokemuksen kautta. Lapsen ja nuoren on mahdollista kokea 

osallisuuden kokemuksia, kun hän on mukana osana omaa yhteisöä ja 

yhteiskuntaa. Hän käy koulua, opiskelee, harrastaa, käy ehkä myös töissä ja 

näin tehdessään vaikuttaa niin omiin asioihinsa kuin myös omaan yhteisöönsä 

ja laajemmin yhteiskuntaan. (OKM 2012, 6.) 

Kulttuuriperintöbarometri viestii siitä, että nuorten tämän hetkinen 

suhtautuminen kulttuuriperintöön on rinnasteinen poliittiseen järjestelmään 

suhtautumisen ja siinä koettujen vaikuttamismahdollisuuksien kanssa, sillä 

vuoden 2013 nuorisobarometrin mukaan aatteita ja ideologioita pidetään 

vähäisenä yhteiskuntaan vaikuttamisen motiivina. Tärkeämpää on itselle 

merkittävän asian ajaminen sekä mahdollisuus edistää yhteistä hyvää. Myös 

sosiaalisuus ja hauskanpito ovat oleellisia motiiveja. Näin ollen nuorten omat 

näkemykset kulttuuriperinnöstä haastavatkin rajoja, kun hauskanpito voidaan 

nähdä kritiikkinä vakavana ja elitistisenä pidettyä aikuisten kulttuuriperintöä 

kohtaan. (Salmela & Lämsä 2018.) 

Kuitenkin kulttuuriperinnön käsite on laajentunut tarkoittamaan kehittyvää, 

elävää ja dynaamista merkitystä, johon kaikilla yhteisöillä ja yksilöillä on 

mahdollisuus olla osallisena. Jostain syystä tämä uudenlainen käsite ei ole 

tavoittanut ihmisiä. Uudessa asetelmassa on tarkoituksen mukaista hahmottaa, 

että esimerkiksi kieli- ja kulttuuriperinnön periytyminen vanhemmalta lapselle ei 

ole enää niin itsestään selvää. Kun maailma muuttuu, ovat myös niin sanotut 

perinteiset kulttuuriin, uskontoon ja esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvät 

identiteetit läpikäymässä murrosta. (Salmela & Lämsä 2018.) 

 Identiteetit muodostuvat yhä enenevässä määrin suhteessa omaan 

vertaisryhmään ja ikätovereihin ja se nähdään kulttuuriperinnön tapaan 

jatkuvasti muuttuvana. Myös nuorten uskonpuute omasta ja maapallon 
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tulevaisuudesta esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten suhteen 

on kasvanut. Identiteettien rakentumisen prosessi on tullut tietyllä tapaa 

haastavammaksi ja siihen kulttuuriperintökasvatuksella voisi olla aineksia 

vaikuttaa. (Salmela & Lämsä 2018.) 

Siivosen mukaan aineeton kulttuuriperintö mullistaa tulevaisuuden, sillä 

nykyinen murros nostaa aineettomasta kulttuurista esille uusia piirteitä, liittäen 

sen uudenlaisiin yhteiskunnallisiin rooleihin. Aineettoman kulttuuriperinnön 

kansallinen painoarvo heikkenee, sillä erilaiset paikalliset sekä yksilölliset 

ominaisuudet rinnastuvat yhteen rajoja ylittävissä kohtaamisissa. Näin ollen 

aineeton kulttuuriperintö löytää uusia yhteyksiä saaden sitä kautta taas 

uudenlaisia merkityksiä. Murros aiheuttaa häkellystä, mutta myös 

innostuneisuutta, kun muutoksesta muodostuu totuttua arkea. (Siivonen 2018.) 

3.3 Kulttuuriperintökasvatus osana demokratiakasvatusta ja niiden 

yhteys historiakerhotoimintaan 

Tässä tutkimuksessa kulttuuriperintökasvatus nivoutuu varsin voimakkaasti 

myös demokratiakasvatukseen. Olen nähnyt tämän perusteltuna valintana siksi, 

että kulttuuristen ja historiallisten ilmiöiden sekä syy-seuraus -suhteiden 

hahmottaminen luo vahvaa perustaa yhteiskunnallisten kehityskulkujen 

ymmärtämiselle ja siten myös oman kansalaisuutensa hahmottamiselle. 

Aktiivinen kansalaisuus ja sen valmiudet sekä sosiaalisen osallisuuden 

kokemukset ovat niin politiikan kuin yksilön kasvunkin keskiössä (OKM 2012, 6). 

Demokratiakasvatuksen tavoitteena on kasvattaa tiedostavia, vastuullisia 

ja aktiivisia kansalaisia, jotka hahmottavat maailman muutoskykyisyyden ja 

asioihin vaikuttamisen mahdollisuudet (Junttila-Vitikka & Peitso 2016, 5). 

Demokratia ja esimerkiksi ihmisoikeudet voidaan nähdä kulmakivinä 

yhteiskunnalle, sillä juuri niiden perustalle on rakennettu 

hyvinvointiyhteiskunnan ideaali (Männistö, Rautiainen & Vanhanen-Nuutinen 

2017).  

Kansalaisyhteiskunta ja hyvinvointi ovat vahvassa liitoksessa 

pohjoismaalaista mallia tarkasteltaessa. Jotta hyvinvointi toteutuu 

yhteiskunnassa, tarvitaan juuri kansalaisyhteiskuntaa (Ahonen 2000, 11). Suomi 

on rakentunut vahvaksi hyvinvointivaltioksi, joskin siirtyen yhä enemmän kohti 
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uusliberalismia. Se on näkynyt myös koulutuksen uudelleen muotoutumisena, 

ilmentäen tulosvastuullisuutta, yksilöllisyyttä ja markkinoiden lähentymistä 

koulun kanssa. Uusliberalistinen politiikka sisältää sellaisia käsityksiä 

kansalaisuudesta, joissa tasa-arvoisuus väistyy yksilöllistymisen ja 

erilaistumisen tieltä. (Gordon, Holland & Lahelma 2000, 23-24.) 

1990-luvun alun laman jälkeen Suomeen on syntynyt heikon 

kansalaisaktiivisuuden omaava ryhmä. Tämän voidaan nähdä olevan seurausta 

yhteiskuntaopin opetuksen vähentymisestä, joka johti kansalaiskasvatuksen 

heikentymiseen (Hellsten & Martikainen 2002; Suutarinen 2006, 6). Myös 

hyvinvointivaltion kriisin voidaan nähdä liittyvän kansalaisten aktiivisuuden 

hiipumiseen ja hyvinvointivaltiomallin kritiikin yhtymäkohdat niin ikään liittyvän 

selvästi ajatukseen osallistuvasta kansalaisesta. Aktiivisen kansalaisuuden 

idean mukaan jokaiselle on mahdollistettava parhaat mahdolliset 

vaikuttamisentaidot, jotta he voivat itse osallistua yhteistä hyvää käsittelevään 

keskusteluun. (Rekola 2007, 23.)  

Tässä yhteys myös edellä mainitun uusliberalistisen koulumurroksen 

kanssa on huomionarvoinen. On aiheellista pohtia, tuottaako yksilökeskeinen 

käsitys kansalaisuudesta sellaista kasvatusta, jossa vaikkapa 

ilmastokasvatuksen perimmäiset viestit globaalista ja kollektiivisesta 

muutoksentarpeesta jäävät paitsioon. Harju toteaa, kuinka aktiivisen 

kansalaisuuden edellytyksenä on myös avoimuus ja uteliaisuus maailmaa 

kohtaan. Avoimuus on hänen mukaansa ehdottomuus oppimiselle. Se auttaa 

kulttuurien kohtaamisessa, lisää moniarvoisuuden kunnioittamista ja edistää 

suvaitsevaisuutta. Avoimuus myös vapauttaa ennakkoluuloista ja voi siten 

vähentää esimerkiksi muukalaisvihamielisyyttä. (Harju 2004, 27.) 

Tarkasteltaessa kulttuuriperintöä osana demokratia- ja 

kansalaisaktiivisuuskasvatusta, tukee kulttuuriperinnön idea sosiaalisesti 

kestävää kehitystä yksilötasolla niin paremman elämänlaadun kuin aktiivisen 

kansalaisuudenkin kautta. Farossa Portugalissa vuonna 2005 tehdyssä 

yleissopimuksessa kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä 

todetaan, että kulttuuriperintö tukee myös yhteiskunnan yleistä vakautta, sillä 

sitä voidaan hyödyntää rauhallisen ja demokraattisen yhteiskunnan 

tukemisessa, unohtamatta konfliktien ehkäisyä sekä ihmisten ja 

kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen edistämistä. Kestävän 
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kulttuurin kehityksen osana ovat aktiivinen kansalaisuus, identiteettien 

kunnioittaminen, moniarvoisuus sekä kulttuuriperinnön elämää rikastuttava 

käyttö. (Salmela, Matikka, Latvala & Kauppi 2014, 21 & 42.) 

Edellä mainitut seikat ja käsitteet huomioitaessa, on 

historiakerhotoiminnan yhteys demokratia- sekä kulttuuriperintökasvatukseen 

ilmeinen. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteyden demokratiakasvatukseen 

voidaan nähdä rakentuvan rauhallisen ja demokraattisen maailman 

ylläpitämisen eetokseen. Tuntemalla menneisyyden ja ymmärtämällä 

nykyisyyttä, saa eväitä myös tulevan hahmottamiseen, sillä kulttuuriperintö on 

ajallisesti hyvin monitasoinen käsite sen edustaessa niin mennyttä, jotain 

säilytettävän arvoista kuin alati kehittyvää ja uudistuvaakin. Eräässä tämän 

tutkimuksen aineistoihin sisältyvässä, kerho-ohjaajan kirjoittamassa 

kerhotoimintaraportissa todetaan, että ”historian opiskelun suurin hyöty on 

empatian kehittyminen”. Tarkasteltaessa esimerkiksi kulttuurienvälistä 

vuoropuhelua ja yhteisymmärryksen edistämistä, voidaan todeta erityisesti juuri 

empatiakyvyn olevan oleellinen osa niiden toteutumista. Lisäksi sen voidaan 

nähdä lukeutuvan vahvaksi osaksi niin demokratiakasvatusta kuin 

kulttuuriperintökasvatustakin. 

Kulttuurienvälisen vuoropuhelun tulisi olla merkittävässä roolissa 

esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa. Tässä tutkimuksessa 

on tarkoitus tuoda ilmi historiakerhojen kaltaisten koulun ulkopuolisten 

toimijoiden rooli myös kotoutumisen tukena ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Eräänä 

sivuhuomiona tutkimuksessa tuleekin olemaan yhden kerho-ohjaajan kokemus 

maahanmuuttajanuorten kanssa toteutetusta historiakerhosta. 

 Syventymisen koulun idea 

Tässä tutkimuksessa pohditaan historiakerhotoimintaa myös koulun 

opetussuunnitelman ulkopuolisena toimijana. Onkin mielenkiintoista tarkastella 

sitä, millaisia yhteneväisyyksiä ja eroja historiakerhotoiminnan ja 

opetussuunnitelman mukaisen historiatunnin välillä on. Huomionarvoista on 

tarkastella myös sitä, voisiko historiakerhotoiminnan kaltainen ohjaus ja opetus 

olla jotain sellaista, josta voisi ammentaa jotain myös kouluopetukseen? Tämän 
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vuoksi esittelen seuraavaksi syventymisen koulun ideaa, sillä joitain sen piirteitä 

on noussut esiin tutkimukseni aineistosta. 

Tervasmäki toteaa, kuinka sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset 

globalisoitumisesta johtuvat muutosvaateet kohdistuvat myös kouluihin, vaatien 

”notkeaa moderniutta”, mutta koululla voi olla hankaluuksia vastata näihin 

vaateisiin. Opetus ilmiönä ja koulu instituutiona eivät kuitenkaan ole irrallisia 

muusta yhteiskunnasta, vaan ne ovat pikemminkin vuorovaikutteisia sen 

kanssa. (Tervasmäki 2017, 120.) Koulutusjärjestelmillä on kautta historian ollut 

jännitteitä niin yhteiskunnan uusintajina kuin myös instituutioina, jotka tähtäävät 

muutokseen. Tämän ristiriidan keskiönä ja ratkaisijana on lopulta opettaja, joka 

joutuu tasapainottamaan keskenään vastakkaisia asetelmia. (Tomperi & 

Piattoeva 2005, 257-258.)  

Koulumaailman edustaessa yhä enenevässä määrin erinomaisuuden, 

tuloksellisuuden ja tehokkuuden toimintakenttää, muodostuu tarve ”riittävän 

hyvän koulun” eetokselle. Simola (2015, 126-127) toteaakin, että 

koulutuksellista erinomaisuutta voisi syntyä tällaisten riittävän hyvien koulujen 

sivutuotteena. Simola esittää, kuinka vanhojen koulumallien sijaan voitaisiin 

siirtyä niin kutsuttuun syventymisen kouluun, jossa keskitytään harvempiin, 

mutta keskeisiin kysymyksiin hitaasti, syvemmälle pyrkien ja myös 

monipuolisesti. Myös Tervasmäen (2017, 120-121) mukaan syventymisen 

koulun tehtävänä olisi opettaa tärkeitä ja merkityksellisiä, mutta myös vaikeita 

asioita yhteisöllisellä tavalla aikuisten ja lasten yhteistyönä, sillä kompleksisien 

asioiden käsittely vie aikaa ja tällöin oppiminen vaatii joskus myös ponnistelua.  

Näitä kiperiä käsiteltäviä teemoja voisivat olla mm. syrjäytyminen, 

eriarvoisuus, köyhyys, kärsimys, rasismi, väkivalta, tai luonnon tuhoutuminen. 

Syventymisen koulun ideaalina on myös aidolla tavalla inklusiivinen ja yhteinen 

lähikoulu, joka ottaa myös eri taustoista tulevat oppilaat vastaan sellaisinaan, 

järjestäen mahdolliset tukimuodot oppilaiden tarpeiden mukaan. (Tervasmäki 

2017, 121.) 

Tervasmäki kirjoittaa yhteisymmärryksen vahvistavan demokraattista 

suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden kunnioitusta. Kuitenkaan ymmärrys ei synny 

aivan itsestään, sillä se vaatii vuorovaikutussuhteiden analysointia, 

itsetuntemuksen havainnointia ja myös viestinnän harjoittelemista oppilaiden ja 

opettajien keskuudessa. (Tervasmäki 2017, 121.) Opettajan tehtävänä on 
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sosiaalistaa ja siten tuoda oikeutetuksi oppilaita ympäröivä yhteiskunnallinen 

todellisuus. Kuitenkaan opettajankoulutus ei ole ehkä onnistunut opettajien 

yhteiskuntatietoisuuden herättämisessä, sillä esimerkiksi demokratia on 

näyttäytynyt luokanopettajaopiskelijoille itsestään selvänä ja valmiina asiana, 

jota ei tarvitse edes kyseenalaistaa. (Tomperi & Piattoeva 2005, 258-259.) 

Syventymisen koulun idea ja historiakerhot liittyvät toisiinsa. Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran järjestämien historiakerhojen eräänä 

ydinideana on nuorten oma vahva vaikuttaminen historiakerhojen sisältöön. 

Kerhot suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan, heidän 

mielenkiinnonkohteitaan huomioon ottaen. Tällöin kerholaisille mahdollistuu 

kokemus siitä, että toiminta on tarkoitettu aidosti heille. Asioita käsitellään 

heidän kanssaan, ei ikään kuin ylhäältä alaspäin tapahtuvana autoritäärisenä 

tapahtumana. Toiminta on demokraattista. Myös aiemmin mainitun vaikean 

kulttuuriperinnön käsitteen alaiset kipeät ja hankalat menneisyyden tapahtumat 

ja teemat voivat vaatia osakseen syventymistä ja siihen tukevan ympäristön. 

Näin ollen historiakerhon kaltainen toiminta kulttuuriperintökasvatuksessa voi 

luoda tälle oivalliset puitteet. 

Syventymisen koulussa kyse on myös koulupäivän radikaalista 

rauhoittamisesta (Simola 2015, 127). Voidaankin siis todeta, että historiakerho 

voisi antaa mahdollisuuden ja ympäristön toimia syventymisen koulun 

rauhoittamisen idealla. Kerhossa keskitytään nuorten mielenkiinnon kohteisiin 

kiireettömästi ilman suorituspaineita ja tehokkuuden määrittelemää paineistusta, 

nuorten rytmillä, aikuisten ja lasten yhteistyönä. Historiakerho voisi tällöin 

näyttää mallia myös koulujärjestelmän mallintamille opetuksen rakenteille. 
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4 OPETUSSUUNNITELMAN 

ULKOPUOLINEN KERHOTOIMINTA 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui alkuvuodesta 2015 professori ja emerita Lea 

Pulkkisen tekemään selvitystä joustavan koulupäivän parhaiten toimivista 

käytännöistä sekä antamaan kehitysehdotuksia. Selvitystä tultiin hyödyntämään 

perusopetuksen kehittämistyössä sekä opetussuunnitelmauudistuksen 

toimeenpanossa. (OKM 2015.)  

Suomalaisten koululaisten tyytyväisyys kouluun on kansainvälisesti 

tarkasteltuna heikompaa. Lisäksi koulumenestyksessä on havaittu laskusuunta. 

Tutkimusten mukaan koulussa järjestetyn, oppiaineiden ulkopuolisen toiminnan 

hyvinvointivaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat kiistatta positiivisia oppilaan 

persoonallisen kehityksen, koulumenestyksen sekä myös yhteisön kannalta. 

(Pulkkinen 2015, 5.) 

Osaksi koulupäivää tarvitaan kannustavien lähi-ihmissuhteiden ohessa 

monipuolista toimintaa oppilaiden innostuksen virittämiseksi, jotta halu 

oppimiseen ja oman tulevaisuuden rakentamiseen kasvaisi. (Pulkkinen 2015, 5.) 

Näin ollen koulupäivän ulkopuolisen toiminnan painoarvoa ja sen vaikuttavuutta 

ei voi väheksyä yhteiskunnallisesta ja kasvatuksellisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna. Historiakerhotoiminta pyrkii rakentumaan ajatukselle eheästä 

koulupäivästä, mikä osaltaan tukee Pulkkisen määritelmiä. 

4.1 Suomalainen kerhotoiminta koulun ulkopuolisena toimijana 

Koulut ovat perinteisesti tehneet yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa. 

Ehkä yleisin yhteistyökumppani on ollut kirkko, mutta muita vakiintuneita 

kumppaneita ovat esimerkiksi kirjastot, kunnan nuoriso-, kulttuuri -ja vapaa-

aikatoimi ja toisaalta erilaiset kansalaisjärjestöt, joiden kanssa yhteistyö on 

aktiivisempaa yläkoulujen kuin alakoulujen parissa. Kerhotoiminnalla on tärkeä 

roolinsa aivan kaikkien nuorten saavuttamisessa. Niiden avulla mahdollistuu 
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parhaimmillaan monipuolinen harrastusten kirjo. (Karhuvirta & Kuusisto 2013, 

11.) Huomionarvoista on hahmottaa myös se, että koulun kanssa yhteistyössä 

järjestettävät kerhot, kuten historiakerhot, ovat kerholaisille maksuttomia. Tällöin 

lapselle ja nuorelle mahdollistuu harrastus perheen tulotasosta riippumatta, mikä 

taas osaltaan vähentää syrjäyttävää, eriarvoistavaa ja ulossulkevaa 

yhteiskuntakehitystä. 

Erityisesti juuri järjestöjen roolia kerhotoiminnan toteuttajana ei ole 

juurikaan analysoitu. Tunnetuin kerhojen organisoija järjestöpuolelta lienee 

kuitenkin 4H-liitot. Yhteistyö koulun ja kansalaisjärjestöjen kesken muodostuu 

hedelmälliseksi, mikäli toiminnan suunnittelussa hyödynnetään 

molemminpuolista asiantuntijuutta. Kansalaisjärjestöillä on valtavasti 

asiantuntemusta toimialoiltaan ja sen saattaminen koulutoiminnan käyttöön 

hyödyntäisi koulun kerhotoimintaa sekä opetusta. Opettajien pedagogisen 

keinovalikoiman rikastuminen rakentuisi lopulta koko yhteiskunnan hyväksi. 

Kansalaisjärjestöjen tuominen osaksi koulutyötä demokratiakasvatuksen 

hengessä, saattaisi toimia hyvänä mallinnuksena järjestötoiminnan ja koulujen 

yhteistyön syventämiseksi. (Karhuvirta & Kuusisto 2013, 13.) 

Kansainväliset tutkimukset koulun ulkopuoliseen toimintaan osallistumisen 

merkityksestä oppilaille kertovat muun muassa, että oppilaiden kiinnittyminen 

kouluun lisääntyy ja kiinnostus oppimiseen laajenee. Oppilaiden 

työskentelytaidot kehittyvät esimerkiksi keskittymisen, kotitehtävien tekemisen 

ja koulunkäynnin säännöllisyyden osalta. Itsetunto ja emotionaalinen kehitys 

vahvistuvat, jolloin esimerkiksi masennus ja sosiaalinen ahdistus vähenevät. 

Myös oppilaiden sopeutuminen kouluyhteisöön ja yhteiskuntaan ylipäätään 

parantuvat, vähentäen näin riskikäyttäytymistä, kuten rikollisuutta ja päihteiden 

käyttöä. (Pulkkinen 2015, 33.) 

4.2 Extra Curricular (EC) -toiminta ja After School Programs (ASP) 

-toiminta 

Erityisesti anglosaksisissa maissa on paljon kokemusta koulun ulkopuolisen 

toiminnan toteuttamisesta ja niissä toiminnan merkitys oppilaille myönteisen 

kehityksen kannalta on tunnistettu. Kansainvälisesti on tehty tutkimusta siitä, 

millainen merkitys koulun ulkopuolisella toiminnalla on oppilaille (Pulkkinen 



 25 

2015, 70). Seuraavaksi kerron, Pulkkista mukaillen, näille tutkimuksille 

keskeisistä Extra-Curricular ja After-School Programs -toiminnoista, jotka 

kuvaustensa perusteella ovat varsin verrannollisia suomalaiseen koulun 

ulkopuoliseen kerhotoimintaan. Käsitteillä ei kuitenkaan viitata suomalaisesta 

järjestelmästä tuttuun koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan (Pulkkinen 2015, 33). 

Pulkkinen nojaa selvitystyössään Farbin ja Matjaskon (2012) artikkeliin EC-

toiminnasta sekä Littlen, Wimerin ja Weissin (2008) katsaukseen ASP-

toiminnasta. Tutkimustulokset olisi syytä ottaa laajemmin huomioon 

Suomessakin, tarkasteltaessa juuri kerhotoiminnan vaikuttavuutta lapsiin ja 

nuoriin. 

 Extra-Curricular -toiminnalle ei ole suomalaisessa järjestelmässä selkeää 

suomenkielistä vastinetta, joten siitä puhutaan termillä EC-toiminta. EC-

toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, josta on mahdollisuus saada kirjaus 

todistukseen ja jolla siten voi olla vaikutus jatkokoulutuspaikan saamiseen. Se 

tarjoaa mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja, kokeilla mahdollisia 

uravalintoja avaavia toimintoja sekä saada myönteisiä oppimiskokemuksia 

niiden oppilaiden keskuudessa, joiden koulumenestys ei ole erityisen hyvää. 

(Pulkkinen 2015, 70.) 

EC-toiminta on vapaaehtoista, maksutonta sekä filantrooppista ja se 

järjestetään koulun tiloissa. Toiminnalle on tyypillistä, että se ohjautuu oppilaiden 

itsensä organisoimana, opettajan ohjauksessa. EC-toiminta voi olla hyvin 

monen tyyppistä, sisältäen esimerkiksi koulun sanomalehden tekoa, 

näytelmätoimintaa, robotiikkaa ja kirjoitustyöpajoja. (Pulkkinen 2015, 70.) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että mitä pidempään EC-

toimintaa harrastetaan, sitä useammin opiskelua jatketaan oppivelvollisuusiän 

päätyttyä. Tuloksia onkin tulkittu siten, että EC-toimintaan osallistuminen luo 

mahdollisuuksia kontakteihin niin ikätovereiden kuin aikuistenkin kanssa ja 

nämä taas luovat mahdollisuuksia sellaisten asenteiden ja taitojen 

omaksumiseen, joita voi soveltaa elämän eri osa-alueilla. (Pulkkinen 2015, 74.) 

After-School Programs (ASP) -toiminta ei sekään omaa suoraa vastinetta 

suomen kielessä. Sen tavoitteet voivat vaihdella ohjelmasta riippuen, mutta 

usein toiminnan ideana on taata lapsille ja nuorille turvallinen ympäristö koulun 

päättymisen jälkeen. Toiminnassa korostetaan aikuisten läsnäoloa, toimintojen 
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valvontaa sekä mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen, koulumenestyksen ja 

terveyden edistämiseen. (Pulkkinen 2015, 71.) 

ASP-toiminta sai alkukimmokkeensa Yhdysvalloissa käydystä 

keskustelusta siitä, millä tavoin voitaisiin laajentaa oppilaiden ajankäyttöön 

liittyviä mahdollisuuksia. Tarkastelussa oli se, mikä olisi paras tapa saada 

oppilaat osallistumaan koulussa ja sen ulkopuolella oppimista ja kehitystä 

tukevaan toimintaan. Tämän toiminnan tuli tapahtua päivittäin koko vuoden ajan 

esikouluikäisestä lukioikäiseksi. (Pulkkinen 2015, 83.) 

Yhdysvaltalaiset ajankäyttötutkimukset olivat nimittäin osoittaneet, että 

nimenomaan iltapäivätunnit ovat riskialtista aikaa nuorten kehityksen kannalta. 

Tuona aikana tapahtuu suurin osa nuorisorikollisuudesta. Suurin osa nuorista oli 

ilman aikuisen läsnäoloa jopa yli neljä tuntia päivittäin. On todettu, että niillä 

nuorilla, joiden valvomaton viikkotuntimäärä ylitti 30 tuntia, oli suurempia 

kehityksellisiä riskejä kuin heillä, joiden valvomaton aika oli vähäisempää. 

(Pulkkinen 2015, 71.) 

ASP-ohjelmia järjestetään koulupäivän ulkopuolisena toimintana ja koulun 

ohessa järjestäjätahona voivat olla niin järjestöt kuin kaupalliset organisaatiotkin. 

Niitä organisoidaan koulun tiloissa, mutta myös esimerkiksi koulun 

ulkopuolisissa tiloissa kuten kirjastoissa, puistoissa, tai kirkoissa jne. 

Toiminnassa on keskinäisiä eroja ohjelmien tavoitteiden moninaisuuden vuoksi. 

Ne sisältävät kouluoppimisessa tukemista, liikuntaa, taiteita, teknologiaa, 

kansalaiskasvatusta ja ylipäätään toimintaa, joka tukee tervettä sosiaalista ja 

emotionaalista kehitystä. (Pulkkinen 2015, 71 & 83.) 

Tarkasti tehdyt ja suurten otantojen tutkimukset sekä kymmenien 

tutkimusten meta-analyysit ja toiminta-arvioinnit osoittavat, että ASP-toimintaan 

osallistuneille lapsille ja nuorille oli siitä monenlaista hyötyä. Suoritukset 

standardoiduissa matemaattisissa testeissä paranivat työskentelytaitojen ja 

toiminnan pitkäjänteisyyden ohessa. Myönteisiä tuloksia tuottivat toiminnat, 

jotka painottivat mm. oppimisen rikastamista, taiteita ja virkistystä. (Pulkkinen 

2015, 84.) 
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5 KERHOTOIMINNAN 

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 

Tässä tutkimuksessa pohditaan sitä, millainen vaikutus Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toimeenpanemilla historiakerhoilla on ollut. 

Tämän selvittämisen tueksi käyn seuraavaksi läpi hieman teoriaa siitä, millä 

tavoin juuri kerhotoiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida. Sen tiedon valossa 

voin tarkastella aineistoani myös vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. 

Kun tarkastellaan aineettomia tekijöitä, joilla on vaikuttavuutta esimerkiksi 

kokijan hyvinvointiin, on haasteellista saada tätä vaikutusta mitatuksi jollakin 

asteikolla. Kuitenkin sosiaalisin kriteerein hyvinvointia tuottavien yhdistysten 

tulee voida jollain tavalla osoittaa toimintansa yhteiskunnallinen arvo. 

Palveluiden merkitys tulisi voida perustella. (Rajahonka 2013, 2.) 

Puhuttaessa vaikuttavuuden arvioinnista, on oleellista ymmärtää toiminnan 

tulosten ja vaikutusten lisäksi se prosessi, jota kautta vaikutukset syntyvät. 

Lisäksi arvioitaessa toiminnan vaikuttavuutta, ei sitä voida tehdä käsittelemättä 

myös toiminnalle asetettuja tavoitteita. Vaikutusprosessia voi kuvailla kaaviona, 

jonka osia ovat panos, tuotos, tulokset sekä vaikutukset. Kerhotoimintaa 

arvioitaessa voidaan panoksena nähdä esimerkiksi toimintaan sijoitetut 

henkilöresurssit ja taloudellinen panos. Tuotosta edustaisi kerhopäivien 

lukumäärä ja tuloksia saavutetut oppimistulokset. Vaikutuksia kuvaisi 

esimerkiksi osallistujan pärjääminen elämässä sekä hänen elämänhallintansa 

paraneminen. Myös toiminnan kestävyyttä voi olla aiheellista arvioida. Toiminta 

saa lisäarvoa ja hyötyä siitä, kuinka hyvin sen vaikutukset vastaavat 

kohderyhmän tarpeisiin. (Rajahonka 2013, 2 & 12.) 
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Kuvio 1. Vaikutusketjuajattelu: vaikutukset ja vaikuttavuus syntyvät 
monivaiheisessa prosessissa. Vaikuttavuusarvioinnissa pyritään ymmärtämään 
tämä prosessi. (Lähde: Rajahonka 2013, 13 ja mukaillen Merenmies ja 
Kostilainen, 2007).  

Kuten kuviossa 1 esitetään, voidaan puhua myös niin sanotusta 

vaikutusketjusta. Siinä erilaisten toimintojen kautta panokset muuntuvat 

tuotoksiksi, joiden myötä ketju etenee tuloksiin, vaikutuksiin ja lopulta 

vaikuttavuuteen. Nämä tulokset ja vaikutukset ovat monitasoisia. Esimerkiksi 

kerhotoiminta voi yksilötasolla aiheuttaa heti, mutta lyhytkestoisesti hyvää mieltä 

ja kauaskantoisena taas sosiaalisten taitojen ja itseluottamuksen lisääntymistä. 

Yhteisötasolla luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunne voi pitkällä tähtäimellä 

niin ikään lisääntyä. Itsessään vaikutusten arvioinnin tehtävänä onkin osoittaa 

se, onko tavoitteen mukainen muutos käynyt toteen. Tällöin on selvitettävä 

lähtötilanne, jota sitten verrataan lopputilanteen tuloksiin. Näin voidaan osoittaa 

mahdollinen muutos, eli vaikutus. (Rajahonka 2013, 13-14.)  

Historiakerhojen vaikuttavuutta tarkasteltaessa, voidaan siis edellä 

mainitun perusteella tutkia esimerkiksi sitä, ovatko historiakerhot lisänneet 

kerholaisten osallisuuden kokemusta kulttuuriperinnön vaalimisessa ja 

edistämisessä. Aineistoni osana on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen 

seuran laatima työsuunnitelma historiakerhojen toteuttamisesta. Tämän 

suunnitelman sisältämiä tavoitteiden ja panosten toteutuneisuutta ja 

onnistumista voi jossain määrin hahmottaa historiakerholaisilta saamistani 

kyselylomakevastauksista. Näin pystytään varsin karkeasti arvioimaan edellä 

mainitun panos, tuotos, tulokset ja vaikutukset -kaavion toteutumista seuran 

organisoiman historiakerhotoiminnan osalta. On kuitenkin tiedostettava, että 

jokaisen kokemus sellaisenaan arvioituna ei voi kaiken kattavasti kertoa koko 

totuutta kerhon vaikuttavuudesta, mutta tällä yksinkertaistetulla tarkastelutavalla 

voitaneen saada jonkinlainen suuntaa antava käsitys siitä, millainen vaikutus 

historiakerhotoiminnalla on ollut. 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen toimeksiantajana on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen 

seura, joka historiakerhojen toimeenpanijan ominaisuudessa toivoo saavansa 

selvitystä siitä, millainen vaikutus kerhoilla on ollut niin nuorille itselleen kuin 

laajemmassakin, yhteiskunnallisessa merkityksessä. Tutkimuksen avulla 

pyritään saamaan vastaus siihen, kannattaako historiakerhoja jatkaa ja tuottaa 

vielä tulevaisuudessa. Näin ollen tutkimuksessa näkyy myös tulevaisuuteen 

tähystelevä korostuminen nuorten näkökulmia huomioon otettaessa. 

Tutkimuksella on myös laajempi tarkoitus sen pohtiessa kerhotoiminnan 

vaikuttavuutta suomalaisen kasvatuksen ja yhteiskunnan kentällä ylipäätään. 

On aiheellista pohtia sitä, millainen vaikutus lapsille ja nuorille suunnatulla 

kerhotoiminnalla on esimerkiksi syrjäytymisen ja osallisuuden näkökulmista, 

jolloin eritoten kansalaisaktiivisuus- ja demokratiakasvatuksella on sijansa 

tutkittavan ilmiön kentällä. Myös maahanmuuttajanuorten kotoutumisen 

kannalta kerhotoiminnalla voi olla merkityksellinen asema. 

6.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 

 

1. Millaisia käsityksiä kerholaisilla ja kerho-ohjaajilla on Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toimeenpanemista 

historiakerhoista? 

1.1  Miten toiminta on vaikuttanut kerholaisten tulevaisuuden 

näkymiin? 

1.2  Miten historiakerhotoiminta on onnistunut kerho-ohjaajien 

näkökulmasta? 
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2. Millainen yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen merkitys 

historiakerhotoiminnalla on? 

2.1  Miten toiminta on lisännyt nuorten osallisuuden 

kokemusta kulttuuriperinnön ylläpitämisessä ja 

kehittämisessä? 

2.2  Millainen rooli kerhotoiminnalla on koulun 

opetussuunnitelman ulkopuolisena toimijana esimerkiksi 

demokratiakasvatuksen näkökulmasta? 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa esittelen tutkimusstrategisia linjauksiani. Kerron tutkimukseen 

keräämästäni aineistosta, sen keruusta, analyysista sekä metodologisista 

valinnoistani. 

7.1 Tutkimusaineisto ja sen keruu 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 23 historiakerholaisen 

kyselylomakevastauksista sekä kaikkien vuosina 2016-2019 toiminnassa 

olleiden historiakerhojen kerho-ohjaajien kerhovuosien varrella kirjoittamista 

kerhoraporteista. Lisäksi aineistossa on mukana yhden kerho-ohjaajan 

kirjoittama historiakerhotoimintaan liittyvä blogiteksti. Kerholaisten vastauksia 

kertyi tulostettavaksi 21 sivua ja kerho-ohjaajien raportteja (+ blogi) 27 sivua 1,5 

rivivälillä ja Courier New -fontilla. 

Yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa lähestyin eri 

puolilla Suomea järjestettävien historiakerhojen kerho-ohjaajia. Olin ohjaajiin 

yhteydessä sähköpostilla, jossa esittelin lyhyesti tutkimukseni aihetta ja 

tiedustelin ohjaajien halukkuutta tuoda kerholaisensa osaksi tutkimustani. 

Kuudesta syksyllä 2019 toiminnassa olevasta historiakerhosta tutkimukseen 

osallistui lopulta kolme historiakerhoa. Neljäs kerho olisi myös osallistunut, 

mutta kyseinen kerho oli suunnattu alakoululaisille, joten päädyin rajaamaan 

kerhon tutkimuksen ulkopuolelle historiakerhojen ollessa pääasiassa 

yläkouluikäisten parissa tapahtuvaa toimintaa. Pohdin asiaa myös siitä 

näkökulmasta, voisiko ala- ja yläkoululaisille esittää samoja kysymyksiä, vai 

osoittautuisivatko ne haastaviksi kaikkein pienimmille osallistujille. 

Historiakerhojen vaikuttavuutta kerholaisten näkökulmasta selvitettiin 

kerholaisille osoitettujen E-lomakkeiden avulla (Liite 1), joihin he vastasivat 

osana jotakin historiakerhokertaa syyslukukauden 2019 aikana. E-lomakkeisiin 

vastasi lopulta yhteensä 23 historiakerholaista kolmesta eri kerhosta. 
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Kerholaisille osoitettu E-lomake piti sisällään niin monivalintakysymyksiä kuin 

avoimiakin kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa vapaasti käsityksiään 

omista näkökulmistaan. Tutkimukseni onkin luonteeltaan vahvasti kvalitatiivinen 

kvantitatiivisesta aineistonkeruusta huolimatta, sillä sen ideana on tarkastella 

käsityksiä ja merkityksiä historiakerhojen vaikuttavuudesta, joihin lomakkeen 

avoimet kysymykset antavat materiaalia.  

Aineisto koostuu myös kerho-ohjaajien kirjoittamista raporteista kunkin 

kerhon lukuvuodesta. Raportteja on yhteensä 13 kappaletta ja niitä on 

kirjoittanut yhteensä 10 ohjaajaa. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 

pyysi lukuvuoden lopuksi kutakin kerho-ohjaajaa kirjoittamaan omin sanoin 

raportin, jossa he kertovat tuntien sisällöistä ja omista havainnoistaan. 

Raportteja kertyi lukuvuonna 2016-2017 neljä, lukuvuonna 2017-2018 kolme ja 

lukuvuonna 2018-2019 kuusi kappaletta. 

Raporteista löytyvä palautetta ja kehitysideoita koskeva osuus on myös 

tarkasteluni keskiössä. Oleellista raporteissa on hahmottaa myös mahdolliset 

huomiot historiakerhojen vaikuttavuudesta ja merkityksestä yhteiskunnallisessa 

ja kasvatuksellisessa mielessä. Näitä raportteja on kertynyt historiakerhojen 

perustamisvuodesta 2016 ja niistä tuoreimmat on laadittu keväällä 2019. Olen 

ottanut huomioon kaikki olemassa olevat raportit, riippumatta siitä, ovatko 

kyseisten kerho-ohjaajien kerholaiset olleet mukana teettämässäni 

kyselytutkimuksessa. 

Tutkimusluvat hain kustakin kunnasta, jossa historiakerhoa järjestettiin. 

Kun tutkimukseen osallistuu alaikäisiä, tulee tutkimuslupa pyytää tällöin myös 

lasten vanhemmilta. Tässä tutkimuksessa niin ei kuitenkaan tehty, johtuen 

tutkimusteeman yleisluontoisuudesta. Tutkimuksessa käsiteltävät teemat ja 

kyselytutkimuksen kysymykset eivät olleet luonteeltaan sensitiivisiä. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (Tenk) toteaa seuraavaa: 

Eettiset perusteet tehdä tutkimus alle 15-vuotiaille ilman vanhempien 
lupaa/informointia. Välttämätön ehto:  

Tutkittaviksi aiotut alaikäiset pystyvät ymmärtämään tutkimuksen aiheen ja 
sen mitä tutkimukseen osallistuminen heiltä konkreettisesti edellyttää. • 
Tutkimusaihe ei ole arkaluonteinen ja vanhempien tai muun huoltajan 
suostumuksen pyytäminen on käytännössä vaikeaa (esimerkiksi 
nuorisokerhojen tai koululaisten vapaa-ajan kerhotoiminnan ja vastaavien 
tutkimus). • Tutkitaan asioita, joista ei saada kattavaa tutkimustietoa 
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edellyttäessä aina vanhempien lupaa lasten osallistumiselle tutkimukseen 
(esimerkiksi perheväkivalta, sosiaaliset ongelmat ja vastaavat) tai joista 
alaikäiset tutkittavat eivät itse halua vanhempiensa tietävän (esimerkiksi 
päihteiden käyttö, seksuaalinen suuntautuminen ja vastaavat). (Kuula-Luumi 
2014.) 

Vanhemmilta kysyttävän tutkimusluvan sijaan perheille lähetettiin tiedote (Liite 

2). Tiedotteessa todettiin, että mikäli lapsen ei haluta osallistuvan 

kyselytutkimukseen, tulisi siitä ilmoittaa joko minulle tai kerho-ohjaajalle. 

Yhtäkään yhteydenottoa tämän tiimoilta ei tullut. 

Tutkimusaineistoni on siis kirjallista niin kerholaisten kuin kerho-

ohjaajienkin osalta. Tutkimuksessa käytän laadulliselle tutkimuksenteolle 

tyypillistä sekä kasvatustieteissä usein käytettyä fenomenografista 

tutkimusmenetelmää.  Fenomenografiassa voidaan hyödyntää erilaisia 

kirjallisessa muodossa olevia aineistoja (Huusko & Paloniemi 2006, 164). Näin 

ollen merkitysten ja käsitysten hahmottamiseksi kerholaisten käsittämät, kerhon 

tuottamat merkityksellisyydet, joita he kyselytutkimuksessa tuovat ilmi, ovatkin 

tarkastelun keskiössä, samoin kerho-ohjaajien kerhoista kirjoittamat palautteet 

ja kehitysehdotukset. Huomion arvoista on myös se, että kerholaisten 

tulevaisuusvisioiden hahmottaminen tuottaa osaltaan merkityksiä. 

 Sähköinen kysely aineistonkeruumenetelmänä 

Kyselylomake on eräs perinteisimmistä tavoista kerätä aineistoa, sillä sitä on 

käytetty aineistonkeruumenetelmänä jo 1930-luvulta alkaen. Nykyään paperisen 

lomakkeen rinnalle on tullut monia sähköisiä tapoja toteuttaa kysely. 

Kyselylomakkeen käyttäminen keruumenetelmänä on yhä perusteltua, vaikka 

sen suosio viime vuosikymmeninä onkin ollut vähenemään päin eritoten 

ihmistieteiden ja laadullisen tutkimuksen kentällä, jossa toisenlaiset menetelmät 

ovat hallinneet tutkimuskenttää. (Valli 2018, 92.) 

Tätä tutkimusta suunnitellessani, minulle oli varsin selvää, että haluaisin 

käsitellä kirjallista aineistoa. Lisäksi tiesin, että aineistoa tulisi kerätä 

useammasta paikasta, hyvin eri puolilta Suomea. Näin ollen tiesin tarvitsevani 

sähköisiä menetelmiä aineistonkeruuni avuksi, joten kyselylomake muodostui 

itselleni selkeäksi ja hyväksi aineistonkeruuvaihtoehdoksi. 
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Sähköisen kyselyn etu on mm. sen taloudellisuus. Sähköinen vastaus on 

myös käännettävissä suoraan tutkijan käyttöön tiedostoksi, mikä pois sulkee 

esimerkiksi lyöntivirheet, joita voi tulla aineistoa syötettäessä. Sähköisessä 

kyselyssä on mahdollisuus myös siihen, että vastaaja vastaa jokaiseen 

kysymykseen. Häntä ei päästetä etenemään lomakkeella eteenpäin ennen kuin 

hän on tuottanut vastauksen edelliseen kysymykseen. Tässä on kuitenkin 

riskinsä, sillä vastaaja voi turhautua ja jättää kyselyyn vastaamisen kokonaan 

kesken. (Valli 2018, 102.) Laatimassani kyselylomakkeessa ei toimittu edellä 

mainitulla tavalla, vaan vastaaja sai halutessaan jättää vastaamatta. 

Tutkimukseni aineisto koostui isolta osin tästä sähköisestä 

kyselylomakkeesta, jonka historiakerholaiset täyttivät osana jotakin 

kerhokertaansa syksyn 2019 aikana. Lomake muodostui yhteensä 21 

kysymyksestä, jotka olin jakanut seuraaviin teemoihin: ”Kerhosta”, 

”Kulttuuriperinnöstä”, ”Tulevaisuudesta”, ”Yhteiskunnasta”, ”Kerhon 

merkityksestä”. Lomakkeessa on 16 avointa kysymystä ja viisi 

monivalintakysymystä. 

Kyselylomakkeen kysymykset voivat olla joko strukturoituja, eli 

monivalintakysymyksiä, jolloin kysymykseen on laadittu valmiit 

vastausvaihtoehdot, tai ne voivat olla avoimia kysymyksiä, jolloin vastaaja 

vastaa omin sanoin (Ronkainen ym. 2013, 114). Laatimassani 

kyselylomakkeessa on molempia. 

Vaikka kyselylomake koostuukin pääasiassa avoimista kysymyksistä, 

tuntui mielekkäältä lisätä siihen myös monivalintakysymyksiä. Tämä johtui siitä, 

että halusin ensinnäkin kysyä joitain sellaisia kysymyksiä, joihin vastattiin esim. 

”kyllä” tai ”ei”. Toisekseen, kohderyhmän iän huomioiden, tuntui järkevältä antaa 

heille välillä myös helpompia vastausmahdollisuuksia, avoimen ja kirjallisen 

vastaamisen sijaan. Koin, että tällainen vaihtelu kysymysten muodoissa toisi 

lomakkeeseen myös mielekkyyttä. 

Historiakerholaisten ikäjakauman ollessa n. 13-15 vuotta, tunnistin 

avointen kysymysten vaaraksi sen, että kerholaisilla ei välttämättä olisi 

mielenkiintoa vastata kovinkaan polveilevasti esittämiini kysymyksiin. Myös Valli 

toteaa, kuinka avoimen kyselyn eräänä haasteena on se, että niihin saatetaan 

jättää jopa kokonaan vastaamatta (Valli 2018, 114). Samalla tiedostin kuitenkin 

sen, että jokainen kerholainen on omasta halustaan osallistunut kerhoon ja jo 
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siten omaa jonkin tasoisen kiinnostuksen kyseistä toimintaa kohtaan. Jokin 

kerhossa saa heidät saapumaan paikalle. Tällöin heillä saattaisi myös olla 

sanottavaa siitä. Lopulta 23 historiakerholaisen antamista vastauksista vain 

muutama oli sellainen, jossa kysymyksiin vastattiin hyvin minimaalisesti, jos liki 

ollenkaan. Kuitenkin näidenkin vastaajien joissain vastauksissa oli materiaalia 

tutkimukseni aineistoon, erityisesti juuri monivalintakysymysten kautta. 

Uskalsin lähestyä historiakerholaisia sähköisen kyselylomakkeen 

muodossa myös siksi, että tiedostan lasten ja nuorten olevan hyvin luontevia 

digitaalisten laitteiden parissa. Lisäksi pidin todennäköisenä, että suurimmalla 

osalla kerholaisista on jokin digitaalinen laite, älypuhelin tai tabletti, jolla kyselyyn 

vastaaminen olisi vaivatonta. Tästä syystä lomakkeeseen vastaaminen olisi 

heille todennäköisesti sekä helppoa, että miellyttävää. Myös Valli toteaa 

sähköisen kyselyn olevan enemmän nuorten kuin iäkkäämpien suosiossa, 

minkä vuoksi kyselyn kohderyhmä tuleekin miettiä tarkasti (Valli 2018, 102). 

Kyselylomakkeen laatijan tulee omata hyvää teoreettista perehtyneisyyttä 

tutkimaansa aiheeseen (Ronkainen 2013, 114). Vallin mukaan kyselylomakkeen 

kysymysten laatimisessa tulee olla aivan erityisen tarkka. Tämä johtuu siitä, että 

ne luovat oikeastaan koko perustan tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten 

muotoon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä vastaajan ja tutkijan tulisi 

ajatella kysymys samalla tavalla, muutoin tulokset voivat vääristyä. Ennen 

kyselylomakkeen tekoa, tulisi tutkimusongelmat olla jo selvillä, sillä silloin 

tiedetään mitä tietoa aineistonkeruulla on tarkoitus löytää. (Valli 2018, 93.) 

7.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen metodologiseksi menetelmäksi valikoitui fenomenografia. 

Myös aineiston analyysi noudattaa fenomenografian peruspiirteitä. Päädyin 

valitsemaan menetelmäkseni juuri fenomenografian siitä syystä, että 

tutkimukseni keskeisenä tarkoituksena on tarkastella käsityksiä ja kokemuksia. 

Tähän fenomenografia tarjoaakin hyvät tutkimukselliset raamit. 

Seuraavaksi kuvailen tarkemmin sitä mistä fenomenografiassa on 

kysymys. Kuvailen myös fenomenografisen analyysimenetelmän 

perusperiaatteet ja niiden muovautumisen omaan tutkimukseeni. 
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 Fenomenografia 

Fenomenografinen tutkimussuuntaus on saanut alkunsa Göteborgin 

yliopistossa 1970-luvulla, kun Ference Marton kollegoineen tutki eri 

tieteenalojen tiedonmuodostumista ja opiskelijoiden erilaisia käsityksiä 

oppimisesta (Huusko & Paloniemi 2006, 163; Metsämuuronen 2008, 35). 

Fenomenografia -termi muodostuu sanoista fainomenon ”ilmiö” ja graphein 

”kuvata”. Se vakiintui Martonin myötä 1980-luvulla (Syrjälä ym. 1994, 115). 

Fenomenografia tarkoittaa ajattelussa ilmenevien ja maailmaan liittyvien 

käsitysten tutkimista ja se lukeutuu laadullisen tutkimuksen kenttään. Sen 

tarkastelukohteena ovat ihmisten erilaiset käsitykset. Tämän 

tutkimussuuntauksen tavoitteena on kuvailla, ymmärtää ja myös analysoida eri 

ilmiöistä muodostuneita erilaisia käsityksiä ja niiden keskinäisiä suhteita. 

Samaan ilmiöön liittyvät käsitykset vaihtelevat aina henkilöstä toiseen. (Syrjälä 

ym. 1994, 113-114; Huusko & Paloniemi 2006, 163.)  

Niikko toteaa fenomenografian olevan suosittua kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa. Hänen mukaansa se tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutkia muun 

muassa lasten ja nuorten käsityksiä ja kokemuksia monenlaisista 

kasvatustieteen ilmiöistä. (Niikko 2003, 7.) Huusko & Paloniemi (2006, 162-163) 

toteavat fenomenografian mahdollistavan erilaisten arkipäivän ilmiöiden ja niistä 

muodostuvien erilaisten käsitysten sekä ymmärtämisen tapojen tutkimisen. 

Syrjälä ym. (1994) viittaavat Martonin (1986 &1993) ja Uljensin (1992) 

todenneen, että ei ole olemassa ilmiöitä tai ongelmia ilman niitä kokevaa ja 

käsittävää ihmistä. On olemassa vain yksi maailma, joka kuitenkin ilmenee hyvin 

erilaisin tavoin ihmisten käsityksissä (Syrjälä ym. 1994, 116). 

Fenomenografia on siis kiinnostunut tutkimaan ihmisten käsityksiä ja 

kokemuksia. Tällöin puhutaan toisen asteen näkökulmasta, jossa orientoidutaan 

tarkastelemaan ihmisten ajatuksia ja kokemuksia ympäröivästä maailmasta. 

Silloin tutkimuksessa oleellisesti painottuu toisten ihmisten tapa kokea jotakin. 

Tässä näkökulmassa kuvataan jotakin todellisuuden ilmiötä siten, kuinka jokin 

tietty ryhmä ihmisiä sen käsittää ja kokee. Sen sijaan ensimmäisen asteen 

näkökulmassa tutkija kuvaa todellisuutta suoraan, ikään kuin sellaisenaan, 

jolloin ilmiöt ovat faktisia. (Niikko 2003, 25.) Tutkimukseni painottaa toisen 

asteen näkökulmaa.  
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Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ennemmin 

ajattelun sisällöstä kuin sen prosessista, tai siihen liittyvistä havainnoista. (Niikko 

2003, 29.) Myös Huusko & Paloniemi kirjoittavat fenomenografian olevan 

kiinnostunut yksilön tilanteista rakentamista tulkinnoista, jotka pohjaavat hänen 

aiempiin käsityksiinsä, kokemuksiinsa ja tietoihinsa. (Huusko & Paloniemi 2006, 

164.) 

Fenomenografialle tyypillistä aineistonkeruutapaa ei ole määritelty, mutta 

sille on pidetty luontevimpana teemahaastattelun tapaista muotoa. Kuitenkin 

myös kaikki muukin kirjalliseen muotoon tuotettu aineisto on hyödyllistä 

fenomenografisessa tutkimuksessa. Keskeisintä aineiston keräämisessä on 

kysymystenasettelun avoimuus, jolla erilaisten käsitysten esiin tuleminen 

mahdollistuu. (Kakkori & Huttunen 2011, 8; Huusko & Paloniemi 2006, 163-164.) 

7.3 Aineiston analyysi 

Analyysini saattaa sisältää piirteitä sekä fenomenografiasta, että toisaalta 

teoriaohjaavasta sisällönanalyysista, mikä on yleensä suotavaa, mikäli valinnat 

osataan perustella (Huusko & Paloniemi 2006, 162). Tässä tutkimuksessa 

analyysi etenee fenomenografian säännönmukaisuuksia noudattaen, mutta 

joitain poikkeavuuksiakin löytyy. Analyysi etenee pääasiassa Niikon sekä myös 

Huusko ja Paloniemen kuvaileman tavan mukaan. 

Niikko viittaa aikaisempiin tutkimuksiin todetessaan, että 

fenomenografisessa analyysissa aineistoa tulisi tarkastella sellaisenaan, hyvin 

aineistolähtöisesti. Analyysia ei tulisi tehdä valmiiseen luokittelurunkoon tai 

pohjata sitä teoriaan. Tällöin tutkija käy jatkuvaa keskustelua aineistonsa 

kanssa. Tutkija siis tulkitsee aineistoaan empiriasta nousevan teorian valossa, 

hyödyntäen myös omaa teoreettista ajatteluaan. Näin ollen tutkimuksen 

lopullinen teoria syntyy aineiston analyysiprosessin myötä. (Niikko 2003, 34-35.) 

Myös Huusko & Paloniemi toteavat, että fenomenografisessa analyysissa 

tiedonintressi ohjaa empiiristä tutkimusta, jolloin tutkijan on mahdotonta lähestyä 

aihetta ilman ennakko-oletuksia. Tutkijan tulee siis olla tietoinen omista 

käsityksistään ja toisaalta olla avoin tutkittavien käsityksille. (Huusko & 

Paloniemi 2006, 166.) 
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Aiemmin viittaamani poikkeus analyysin teossa liittyy siis teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin ujuttautumisesta analyysin tekooni. Erityisesti 

sisällönanalyysille ominainen teemoittelu näkyy analyysissa. Tuomi & Sarajärvi 

kirjoittavat teemoittelun tarkoittavan laadullisen aineiston pilkkomista ja 

ryhmittelyä eri aihepiirien mukaan. Ideana on myös etsiä tiettyä teemaa 

kuvaavia näkemyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Tällaisen rakenteen 

muotoon analyysini fenomenografiset kategoriat ja kuvauskategoriat ovat 

muodostuneet. 

Kuitenkin analyysini poikkeamat liittyvät myös teoreettisen viitekehyksen ja 

tutkimukselle asettamieni tutkimuskysymysten muodostamaan erityiseen 

”koodauskehikkoon”. Tämän koodauskehikon avulla aineistosta etsitään 

teemoja, malleja, tai rakenteita ja säännönmukaisuuksia. Koodauskehikon voi 

ajatella asettuvan analysoitavan aineiston ”päälle”, jolloin aineiston ”sisälle” olisi 

helpompi nähdä (Kananen 2017, 137).  Tällöin teoriaohjaavuus on siis vahvasti 

läsnä tavassa, jolla aineistoa lähestyn. Se ei kuitenkaan muodostu määrääväksi 

tekijäksi, vaan toimii hentona kehyksenä taustalla, kuten muutkin aiheeseen 

liittyvät ennakko-oletukset, jotka minun tulee tutkijana tiedostaa. Ilmiöön liittyvät 

oleelliset ilmaisut tulee ottaa huomioon, kun fenomenografian toisen asteen 

näkökulman mukaisesti pohditaan sitä, miten käsitykset jostain tietystä ilmiöstä 

muodostuvat. Tutkimuskysymysten ja ilmiön ympärillä olevan teorian hennon 

viitekehyksen avulla koen voivani löytää aineistostani oleelliset merkitykselliset 

ilmaisut. 

 Merkitykselliset ilmaisut 

Fenomenografinen analyysi etenee vaiheittain. Merkitysten jäljittäminen sekä 

niiden tulkitseminen tapahtuvat usealla tasolla samaan aikaan. 

Fenomenografisen aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistosta 

etsitään merkityksellisiä ilmaisuja, eli merkitysyksiköitä. Aineisto luetaan 

huolellisesti moneen otteeseen läpi. Näin hahmotetaan tutkittavien 

kokonaiskäsitys suhteessa tutkimuskysymyksiin. Merkityksellinen ilmaisu voi 

olla sana, tai jopa kokonainen haastattelu. Huomionarvoista on tiedostaa, että 

alusta alkaen analyysissa tulee keskittyä ilmauksiin, ei tutkittaviin itseensä. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166; Niikko 2003, 33.) 
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Kuvio 2. Erilaiset kuvauskategorioiden abstraktiotasot Huuskoa ja Paloniemeä 
(2006, 167) sekä Uljensia (1989, 41) mukaillen.  

Aloitin aineiston läpikäymisen ohjeiden mukaisella tavalla ja luin sitä tarkasti läpi 

useaan otteeseen. Jo ensimmäisellä lukukerralla merkityksellisiä ilmaisuja 

ilmeni ja nousi esille. Ryhdyin lukukertojen karttuessa alleviivaamaan teksteistä 

näitä merkityksellisyyksiä. Seuraavilla lukukerroilla alleviivatuista merkityksistä 

alkoi pikkuhiljaa nousemaan esiin teemallisia kokonaisuuksia, joita ryhdyin 

alleviivaamaan eri värein. Tässä vaiheessa edellä mainittu, Kanasen kuvailema 

koodikehikko asettui aineistoni ylle ja auttoi minua havaitsemaan näitä 

merkityksellisiä kokonaisuuksia. 

 Kategoriat 

Fenomenografisen analyysin seuraavassa vaiheessa aineistosta löytyneitä 

merkityksellisiä ilmaisuja jaotellaan kategorioihin. Niikon mukaan 

merkitysyksikköjä vertaillaan koko aineistoon ja tämän tuloksena muodostuneet 

merkitysryhmät tai teemat muuntuvat kategorioiksi. (Niikko 2003, 36.) Edellä 

mainitut eri värein alleviivaamani ilmaisut teemoittuivat alustavasti kategorioiksi. 

Aiempiin tutkimuksiin viitaten Huusko & Paloniemi kuvailevat, että tässä 

vaiheessa analyysia oleellista on variaatioiden löytäminen, jolloin tunnistetaan 

samanlaisia ja erilaisia ilmauksia (Huusko & Paloniemi 2006, 168). 
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Eri värisiä teemaryhmiä kertyi tässä vaiheessa viisi, mutta lopulliseen 

analyysiin ne muuntuivat hieman, erityisesti sisältöjen ja rajanvetojen kautta. 

Jokin päälinja kokonaisuuksien muodostumisessa kuitenkin pysyi. Eri väreillä 

tehdyn alleviivauksen jälkeen ryhdyin kirjoittamaan sitaatteja ja ilmauksia 

erilliseen tekstitiedostoon, otsikoiden jokaisen värikokonaisuuden. Tässä 

vaiheessa näiden kokonaisuuksien otsikot muodostuivat seuraavaan muotoon: 

”Historianopiskelun suurin hyöty on empatiakyvyn kehittyminen”, 

”Historiakerhon ero tavalliseen koulutuntiin, eli opetussuunnitelman 

ulkopuolisena toimijana”, ”Viitteet demokratiakasvatukseen ja 

kulttuuriperintökasvatukseen ja niiden yhteiskunnalliset ja kasvatukselliset 

aspektit”, ”Historiakerhojen onnistumiset ja karikot”, ”Tulevaisuuden näkymät”. 

Merkityksellisiä ilmauksia muodostui yhteensä 40 sivun verran, 1,5 riviväliä ja 

Courier New -fonttia käyttäen. 

Aineistosta nousi esiin paljon sellaisia ilmauksia, jotka saattoivat 

samanaikaisesti kuulua useamman edellä mainitun otsikon alle. Erityisen 

kiinnostavaa oli havaita, kuinka empatiateemaan ja demokratiakasvatukseen 

liittyviä ilmaisuja oli lukuisia ja ne myös punoutuivat yhteen. Tästä teinkin 

johtopäätöksen, että empatiakyvyn kehittyminen on varsin oleellinen osa niin 

kulttuuriperintökasvatuksen kuin demokratiakasvatuksenkin ydintä. Itse asiassa 

demokratiakasvatuksen teeman alaisuuteen määritellyt ilmaisut saattoivat 

leikata vahvasti muidenkin teemojen läpi. Jollain tavalla siitä siis muodostui 

ilmiönä eräs oleellinen osa tätä tutkimusta. 

 Kuvauskategoriat 

Analyysin seuraavassa vaiheessa aiemmin määriteltyjä kategorioita yhdistetään 

teorian lähtökohdista käsin laaja-alaisemmiksi kuvauskategorioiksi. 

Kuvauskategoriat sisältävät käsitysten ja kokemusten ominaispiirteet sekä 

niiden empiiriset yhteydet aineistoon suorien sitaattien avulla. Näistä muodostuu 

myös tutkimuksen päätulos ja niin kutsuttu tulosavaruus. (Niikko 2003, 36-37; 

Huusko & Paloniemi 2006, 168.) 

Mankki, Mäkinen & Räihä (2018, 9) kirjoittavat artikkelissaan 

kuvauskategorian alle kehittyvistä alakategorioista, jotka tuottavat tutkimukselle 
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monipuolisempaa käsitteen kokemusta. Tässä tutkimuksessa yhteensä 11 

alakategoriaa muodostavat neljä eri kuvauskategoriaa: 

 

8.1 Historiakerhon vaikuttavuus 

8.1.1 Kerholaisten tulevaisuuden näkymät esimerkiksi ammatillisesti 

8.1.2 Kerholaisten osallisuuden kokemukset kulttuuriperinnössä 

8.1.3 Empatia 

 

8.2 Kerholaisten ja kerho-ohjaajien käsitykset historiakerhosta 

 8.2.1 Onnistumiset 

 8.2.2 Haasteet 

 8.2.3 Kehitysideoita 

 

8.3 Historiakerho opetussuunnitelman ulkopuolisena toimijana 

 8.3.1 Erot koulutuntiin 

 8.3.2 Yhtäläisyydet koulutuntiin 

 

8.4 Demokratiakasvatus ja historiakerho 

 8.4.1 Syventymisen koulu 

 8.4.2 Kulttuuriperintökasvatus 

 8.4.3 Yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen merkitys 
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8 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimustyöni keskeiset tulokset ja fenomenografisen 

analyysini lopputulokset. Tätä tulosaluetta esitellessä nousevat 

tutkimusaineistosta poimitut suorat sitaatit keskiöön. Niikko viittaa aiempiin 

tutkimuksiin ja toteaa, että kuvauskategorioiden yhteyteen liitettävät autenttiset 

ilmaukset auttavat lukijaa seuraamaan tutkijan päätelmiä ja perusteluja (Niikko 

2003, 39). Kunkin kuvauskategorian alaisen kategorian sisältämät sitaatit 

liittyvät teemaan, mutta voivat olla keskenään niin yhteneväisiä kuin eroavaisia, 

kuten käsitykset yleensäkin ovat. 

Aineistosta poimitut suorat lainaukset ovat joko kerholaisen, tai kerho-

ohjaajan tekstiä. Sitaatin päätteeksi kerholaiset on merkitty tunnuksella ”(K)” ja 

kerho-ohjaajat tunnuksella ”(KO)”. 

8.1 Historiakerhon vaikuttavuus 

Kerholaiset tunsivat myötätuntoa aikalaisia kohtaan. Tällöin minulle heräsikin 
mieleen yliopistosta opittu seikka, että historian opiskelun suurin hyöty on 
empatian kehittyminen. (KO3) 

Tarkasteltaessa historiakerhon vaikuttavuutta, tulee keskiöön nostaa juuri 

kerholaisten näkökulmat ja heidän kokemuksiinsa oleellisesti vaikuttaneet 

tekijät. Kuitenkin myös kerho-ohjaajien huomiot ovat validi osoitus siitä, mikä 

historiakerhotoiminnan vaikuttavuudessa voi myös olla merkityksellistä.  Kerho-

ohjaajat havaitsevat jotain kerholaisen kokemuksen ulkopuolelta, sieltä käsin 

tarkkailevana havainnoijana. 

Historiakerhon vaikutus historiakerholaisen ajatuksiin tulevaisuudesta 

liittyy tässä aineistossa eritoten tulevaisuuden näkymiin ammatillisesti, mutta 

myös ajatuksiin siitä, kokevatko kerholaiset historiakerhosta olevan heille hyötyä 

tulevaisuudessa. Tulevaisuus liittyy tietyllä tavalla myös siihen, minkälaiset 

käsitykset kerholaisilla on kulttuuriperinnön säilyttämisestä, tuottamisesta ja 

toisaalta myös sen ylläpitämisestä. Tällöin hahmottuvat kerholaisten käsitykset 
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ylipäätään siitä, mitä kulttuuriperintö on, unohtamatta kerholaisten käsityksiä 

osallisuuden kokemuksistaan kaikessa siinä kokonaisuudessa mitä 

kulttuuriperintö käsitteenä ja ideana edustaa. 

Yllä esiteltyyn sitaattiin empatiasta kiteytyy varsin paljon 

historiakerhotoiminnan ideaa ja siten sen vaikutuskenttää. Kuten jo aiemmin 

todettua, empatian teemat näyttäytyivät monessa kohtaa tämän tutkimuksen 

aineistoa ja siksi sillä on iso roolinsa historiakerhon vaikuttavuuden 

kategoriassa. 

 Kerholaisten tulevaisuuden näkymät esimerkiksi ammatillisesti 

Ylipäätään historiankerhosta tullut yleissivistys on hyödyllistä joka 
tapauksessa, käy tulevaisuudessani mitä hyvänsä. Historiankerho on myös 
lisännyt historian kiinnostustani, mikä on etu tulevaisuutta kohden. 
Tulevaisuuden hyötyjä ajatellen epäilen, että historiakerho saattaa 
mahdollisesti vaikuttaa ammattivalintaani jollakin tavalla tai vähintään antaa 
harkitsemisen varaa. (K3) 

Kaikesta oppimastani voi olla hyötyä. (K20) 

Historiakerholaiset näkevät historiakerhosta saadun hyödyn sekä 

yleissivistävänä seikkana, että suoraan eri ammatinvalintoihin liittyvänä: 

…en usko, että minusta mitään historioitsijaa tulee, mutta olen miettinyt eri 
uria kuin aikaisemmin. (K18) 

No onhan se [historiakerho] avannut näkökulmaa laajalti, auttanut näkemään 
monia erilaisia ammatteja. (K1) 

Olen kiinnostunut museotoiminnasta ja reformoinnista. (K15) 

Se on innostanut minua kaksin verroin arkeologiaan, taidehistoriaan, 
kulttuuriin ja museotyöhön. (K8) 

Vaikutusta ei välttämättä ole ollut: 

Ei ole vaikuttanut omalla kohdallani. (K9) 

 

Tulevaisuuteen liittyvissä ammatillisissa pohdinnoissa historiakerhon roolin voi 

nähdä olevan oletettua isomman. Historiakerholaiset ovat suurimmaksi osaksi 

lähtökohtaisesti historian ja kulttuuriperinnön teemoista kiinnostuneita, jolloin 

myös tulevaisuuden näkymät voivat jo valmiiksi liittyä samoihin asioihin. Olisi 
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kiinnostavaa hahmottaa, onko historiakerhossa muista syistä mukana olevilla 

kerholaisilla itse kerhon sisällöt herättäneet myös ammatillista kiinnostusta 

tulevaisuutta ajatellen. 

 Kerholaisten osallisuuden kokemukset kulttuuriperinnössä 

 

 

Kuvio 3. Historiakerholaisten vastausjakauma kysymykseen siitä, kuinka tuttu 
kulttuuriperinnön käsite heille on. 
 

Historiakerholaisten käsitykset kulttuuriperinnön käsitteen tuttuudesta (Kuvio 3) 

toimii johdatuksena tarkastelulle siitä, missä määrin kulttuuriperinnön idea on 

näkynyt historiakerhotoiminnan sisällöissä. Nämä taas osaltaan antavat viitteitä 

siihen, millaiset osallisuuden kokemukset kerholaisilla on kulttuuriperinnön 

kokemisessa, sen tekemisessä ja ylläpitämisessä.  

Kuvion kolme vastausjakaumasta käy ilmi, että isolle osalle kerholaisista 

kulttuuriperinnön käsite on varsin tuttu. On kuitenkin havaittavissa myös se, että 

kulttuuriperinnön sisältö ei ole kaikille ollut ennestään selkeä, eikä se siten ehkä 

ole käsitteen tasolla ollut pääroolissa kaikissa historiakerhoissa. Tällöin kerhon 

sisällöt ovat voineet kuitenkin liittyä kulttuuriperintöön, mutta itse termiä ei ole 

käytetty tai avattu kerholaisille sen kummemmin. 

30.4 %

69.6 %

Onko käsite kulttuuriperintö sinulle tuttu?

Ei On
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Kulttuuriperintö terminä tuo kerholaisille mieleen: 

Tavat, tottumukset, pukeutuminen, maailmankatsomus, moraali, 
uskomukset, tarinat, taide, musiikki, rakennukset, ympäristö. (K20) 

Historian dokumentointi. (K2) 

Kulttuurin arvot, historia ja miten se näkyy nykyään. (K6) 

Se on tärkeää kulttuurille. (K4) 

Yleissivistystä ja kulttuuria, vanhaa ja uutta, sukupolvelta toiselle säilynyttä. 
Kulttuuriperintö-sanasta tulee mieleen vanhoja taidenäytteitä ja perinteitä, 
kansallisruokia, -eläimiä, -kasveja jne. (K3) 

Vanhoja rakennuksia ja esineitä, jotka ”periytyvät” jollekin henkilölle tai 
yhteisölle tai kaupungille. (K14) 

[kulttuuriperintö on] Raha? (K15) 

Omia asioita Suomelle. (K13) 

Elävää perinnettä? Esineitä yms. (K9) 

Kaikki miten kulttuuri kautta aikain on meille opettanut ja jättänyt jälkiä 
historiaan. (K8) 

Toisaalta kerholaisten mielikuvat kulttuuriperinnöstä käsitteenä ovat varsin 

laaja-alaisia.  Toiset ovat pohtineet käsitettä kirjaimellisesti sanana, toiset 

laajempana ilmiönä. 

Historiakerholaisten pohdinnat siitä, millä tavoin he haluaisivat olla mukana 

kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja toisaalta uuden kulttuuriperinnön 

tekemisessä sekä ajatukset kulttuuriperinnön säilyttämisen tärkeydestä, antavat 

viitteitä siihen, minkälaiset heidän osallisuutensa kokemukset kulttuuriperinnön 

parissa ovat. Toisaalta kysymys herätti myös paljon epätietoisuutta ja joillain 

kerholaisilla oli hieman haasteita kertoa itselle sopivista tavoista 

kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja tuottamiseksi: 

Muistamalla ja opettamalla tuleville sukupolville mitä on tapahtunut ja mitä 
itse olen tehnyt. (K6) 

Haluan pitää kiinni joistain vanhoista tavoista, tyyleistä, musiikista, mutta olla 
avoin ja tukea uusia ideoita ja ajatuksia. (K20) 

[kulttuuriperinnön säilyttämisen tärkeys] Kyllä! Mutta uusien tekeminen on 
aivan yhtä tärkeää. (K18) 
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No tietyt kulttuuriperinnöt on mielestäni tärkeä säilyttää, mutta kieltämättä 
osa tuntuu hieman hölmöltä säilyttää väkisin. (K1) 

Vaikka jos ulkona olevassa perintökohteessa on kunnostustalkoot nii 
sellaseen voisin osallistua (K11) 

Tuomalla niitä [kulttuuriperintö] enemmän esille. (K18) 

En ole ihan varma, mutta haluaisin olla mukana. (K19) 

Tarkasteltaessa sitä, onko historiakerhossa puhuttu kulttuuriperinnöstä (Kuvio 

4), vaikuttaisi kulttuuriperinnön käsitteen tuttuus juuri historiakerhon kautta 

olevan kiistaton.  

 

 

Kuvio 4. Historiakerholaisten vastausjakauma kysyttäessä kulttuuriperinnön 
käsittelemisestä historiakerhoissa. 
 

Jos vertaa Kuvio 3:n ja Kuvio 4:n vastausjakaumaa, voidaan päätellä saman 

vastaajan todenneen kulttuuriperinnön olevan käsitteenä tuntematon, mutta 

olevan kuitenkin tuttu historiakerhosta. Tämä viittaa siihen, että käsite ei ole 

avautunut selkeästi kaikille kerholaisille, mutta he tunnistavat siitä puhuttaneen 

juuri historiakerhossa.  

Eräät kerho-ohjaajat kommentoivat kerhoraporteissaan kulttuuriperinnön 

roolista seuraavasti: 

21.7 %

78.3 %

Onko historiakerhossa puhuttu kulttuuriperinnöstä?

Ei On
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Aloitimme tapaamiset melko perinteisellä luennolla, jossa käsittelimme 
kulttuuriperintöä käsitteenä. Ilmeisesti kyseinen käsite yläasteen historian 
opetukseen ei kuulu, sillä oppilaat eivät tienneet aiheesta käytännössä 
mitään, vaikkakin ymmärsivät ja sisäistivät termin nopeasti. Myöhemmin 
keväällä kuulin heillä olleen koulussa tehtävänä pitää esitelmä 
maailmanperintökohteista, jossa heitä oli auttanut osallistuminen 
historiakerhoon. (KO10) 

Puhuimme myös aineettoman kulttuuriperinnön muuttuvasta luonteesta ja eri 
perintöjen sekoittumisesta yhteen, joka tuntui erityisesti kiinnostavan 
oppilaita, tästä he keksivät itsekin runsaasti esimerkkejä. (KO10) 

Historia ja paikallinen kulttuuriperintö kiinnostavat. (KO3) 

Voidaan siis todeta, että kulttuuriperintö käsitteenä ei ole ollut kerholaisille 

itsestään selvästi tuttu ennen historiakerhoon osallistumista. Itse kerhoissa 

käsitteen esille tuominen vaikuttaisi olleen oleellinen asia ja useille kerholaisista 

sen idea on sisäistynyt. Tästä voi päätellä, että historiakerholla on ollut vaikutus 

kulttuuriperinnön käsitteen levittämisessä. Kuitenkaan nuorten ajatukset omasta 

osallistumisesta kulttuuriperinnön ylläpitämiseen ja tuottamiseen eivät ole vielä 

muodostuneet ainakaan itsestään selviksi. Tämä tukeekin 

Kulttuuriperintöbarometrista (2017) saatuja tuloksia siitä, kuinka 

kulttuuriperintöä käsitteenä yhä harvemmin koetaan osaksi omaa 

henkilökohtaista identiteettiä (ks. Salmela & Lämsä 2018). 

Historiakerhotoiminnalla voisi olla mahdollisuus tuottaa nuorille jatkossa 

entistäkin voimallisemmin osallisuuden kokemuksia juuri kulttuuriperinnön 

parissa ja tähän tulisikin kiinnittää jatkossa huomiota. 

Uudessa peruskoulujen opetussuunnitelmassa, joka otettiin käyttöön 

2016, mainitaan kulttuuriperintö useammassa kohtaa. Opetussuunnitelmassa 

todetaan muun muassa, kuinka oppilaille tullaan avaamaan uusia 

mahdollisuuksia tutustua muun muassa kulttuuriperintöön ja saada käsityksiä 

esimerkiksi kansainvälisyydestä. Opetussuunnitelmassa nähdään tärkeäksi 

pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja kulttuuriin voi vaikuttaa. (OPH 

2014.) Jatkotutkimusten kannalta olisikin mielenkiintoista selvittää, kuinka hyvin 

edellä mainittu suunnitelma on toteutunut koulussa käytännössä. Kuten aiemmin 

tässä luvussa käy ilmi, historiakerholaisille kulttuuriperinnön käsite ei ole ollut 

yksiselitteisen selkeä. 
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 Empatia 

Myös sodista on saanut realistisemman kuvan eikä siitä heitä enää ”läppää” 
samalla tavalla. Kasvattanut henkisesti. (K18) 

Tämän tutkimuksen työnimenä toimi liki alusta alkaen erään historiakerho-

ohjaajan esittämä oivallinen ajatus siitä, kuinka historian opiskelun suurin hyöty 

on empatian kehittyminen. Kuten jo todettua, olen kokenut kyseisen sitaatin 

olevan eräänlainen punainen lanka tämän tutkimuksen sisällöissä niin 

teoreettisessa viitekehyksessä kuin aineistonkin sisällä. Empatialla tarkoitetaan 

ihmisen kykyä eläytyä toisen ihmisen asemaan tämän näkökulmasta.  

 

Kyllä Bismarc (laiva) sai minut ymmärtämään, että historiassa sanotut luvut, 
ovat olleet oikeita henkilöitä ja heillä on ollut omat tarinansa. (K2) 

…laajempi tietämys historiasta auttaa tietysti ymmärtämään vielä lisää. (K3) 

Parempi yleissivistys auttaa ihmissuhteissa, töihin pääsyssä jne. Oikeastaan 
kaikessa. (K18) 

…palkitsevaa nähdä kerholaisten sosiaalisten taitojen kasvavan. (KO4) 

Monet olivat kyselleet kotona enemmän omien esivanhempiensa roolista 
sodassa teatterimatkan jälkeen ja näin he pääsivät ikään kuin ompelemaan 
myös itsensä tarinaan. (KO6) 

Mietimme myös miten nykyään jokin vastaavanlainen konflikti vaikuttaisi 
kerholaisten elämään, ja miten se eroaisi sadan vuoden takaisesta. (KO10)  

[kerho] on antanut minulle yhteyksiä muihin ihmisiin. (K6) 

[kerhosta on hyötyä tulevaisuudessa] Pääasiassa henkilökohtaisista syistä 
kuten ihmisenä kasvamisena ja tulevaisuuden kannalle. (K6) 

Samaan aikaan tietty henkilökohtaisuus, joka tuli rakennusten omistajien ja 
työntekijöiden kautta toi kerhotoimintaan yllättävää välittömyyttä ja 
vierailuihin henkilökohtaista näkökulmaa. (KO2) 

Tutkimusaineistoa ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran 

historiakerhojen toimintaideaa tarkasteltaessa voi todeta, että empatiakyvyn 

ylläpitäminen ja kehittäminen liittyy oleellisesti seuran ja kerhojen tekemiseen. 

Myös seuran laatimassa työsuunnitelmassa vuonna 2016 

historiakerhotoiminnan alkuun saattamiseksi todetaan seuraavasti: 

Kerhot vahvistavat osallistujien kulttuurihistorian ja -perinteen tuntemusta 
sekä kulttuurin lukutaitoa, joilla tarkoitetaan kykyä lukea ympäristön 
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kulttuurisia viestejä ja tunnistaa erilaisia arvoja. Kulttuuristen taitojen 
kehittyminen luo tervettä identiteettiä, vahvistaa ymmärrystä omaa taustaa 
ja erilaisia kulttuureita kohtaan sekä valmistaa elämään monikulttuurisessa 
Suomessa ja globaalissa maailmassa.  

Historiakerhotoiminnassa niin empatian kuin demokratiakasvatuksenkin ilmiöt 

nivoutuvat sekä toisiinsa kuin muihinkin tutkimukseni kannalta oleellisiin osa-

alueisiin. 

 

8.2 Kerholaisten ja kerho-ohjaajien ajatuksia historiakerhon 

onnistumisesta 

Pohdinnat historiakerhosta itsestään jakautuivat aineistossa hyvin selkeästi 

onnistumisten, haasteiden ja toisaalta kehitysideoiden muodostamien teemojen 

ympärille. Tarkasteltaessa historiakerhon vaikuttavuutta ja siten myös sen 

merkitystä kerholaisille itselleen heidän itsensä näkökulmasta, on Kuvio 5 varsin 

yksiselitteinen. Siinä kuvataan kerholaisten vastauksia kyselylomakkeen 

kysymykseen ”Kuinka tärkeä historiakerho on sinulle”. 

 

 

 

Kuvio 5. Historiakerholaisten vastausjakauma kysyttäessä historiakerhon 
tärkeyttä heille. 
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 Onnistumiset 

Kerho-ohjaajien kokemukset kerhon onnistumisista nivoutuvat niin kerholaisilta 

saatuihin palautteisiin kuin ohjaajien omiin kokemuksiin ja ajatuksiin kerhosta. 

Koulumme historian kerhon positiivinen toiminta on saanut huomiota 
[paikkakunnan nimi] kaupungissa. (KO1) 

…yksi opettavaisimmista työtilaisuuksistani. (KO4) 

Kokonaisuudessaan palaute oli erinomaista. Kaikki viihtyvät ja kertoivat, että 
kerhossa oli todella mukavaa. (KO3) 
 
Palautteissa näkyivät yksilöiden omien toiveiden toteutuminen. (KO8) 

Eväiden tarjoamista kerhossa pidettiin todella positiivisena uudistuksena… 
[…] …kun ei ollut omaa rahaa niin oli hienoa, että kerho tarjosi eväät. (KO3) 
 

Ohjaajien teksteistä käy ilmi, että kysyntää kerhotoiminnan jatkolle olisi: 
 

Pari 9. luokkalaista haluaisivat myös jatkaa kerhossa, vaikka siirtyvätkin 
toiselle asteelle. (KO3) 
 
Uskon että tämän kaltaiselle iltapäiväkerhotoiminnalle on kysyntää. (KO9) 

Sisällöllisissä onnistumisissa korostuu kerholaisten motivoituneisuuden taso: 

Koin palkitsevaksi historiasta jo lähtökohtaisesti kiinnostuneiden nuorten 
opettamisen. Jokaisella tapaamiskerralla oli hyvä ja aktiivinen tunnelma, ja 
nuoret selkeästi nauttivat ja olivat kiinnostuneita historiasta ja siihen 
liittyvistä paikoista, ilmiöistä ja esineistä. Toivon, että sain syvennettyä 
heidän ymmärrystään historiasta. (KO10) 
 
Oppilaat pitivät tärkeänä säännöllisiä viikoittaisia tapaamisia sekä tämän 
vuoden teemaa, aineetonta kulttuuriperintöä. (KO7) 
 
Vierailujen taso ja kiinnostavuus kerholaisten kannalta oli jopa yllättävän 
kova. Samaan aikaan kerhotoimintaa väritti rento ja välitön meininki. (KO2) 

Oppilailla oli itsellään ilahduttavan paljon ideoita, ja sain itsekin niistä 
inspiraatiota kerhon suunnittelua varten. (KO10) 

Kerholaisten kokemuksia: 

Tuttavani myös kertoi mitä kaikkea kerhossa tehdään ja innostuin siitä todella 
paljon. (K9) 

Olen kiinnostunut historiasta ja tämä oli mahtava mahdollisuus päästä 
näkemään eri historiallisia paikkoja, kun niitä kuitenkin [paikkakunnan nimi] 
löytyy. (K22) 

Odotukset ovat täyttyneet, jolleivat jopa ylittyneet. (K3) 
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Hissakerho ei ole ollenkaan tylsää, rakastan kun tutkimme eri paikkoja 
koulun ulkopuolella. Ei siis mitenkään sellaista kuten odotin. (K9) 

[historiakerho on] …auttanut minua kiinnostumaan tietyistä asioista 
(historiasta). (K21) 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran historiakerhotoiminnan eräänä 

oleellisena ideana on tuottaa lapsille ja nuorille ohjelmaa koulupäivän jatkoksi. 

Näin rakentuu niin sanottu eheä koulupäivä. Tämän koululaisia osallistavan, 

iltapäiviin ajoittuvan toiminnan on nähty kansainväliselläkin tasolla olevan 

merkittävä apu ajateltaessa esimerkiksi nuorten syrjäytymiskehitystä estäviä 

toimenpiteitä. On todettu, että mielekkäällä vapaa-ajan harrastamisella on 

lapsiin ja nuoriin parhaimmillaan itsetuntoa ja oman minän kehitystä vahvistava 

vaikutus. Lisäksi se edistää vuorovaikutustaitoja sekä lisää ylipäätään 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. (OKM 2012, 19.) 

Myös historiakerholaisten antamista vastauksista voi huomata 

historiakerholla olevan tärkeä ja merkityksellinen rooli päivän kulussa: 

…onhan tämä nyt paljon hauskempaa kuin yksin kotona oleminen! (K18) 

…historiankerho sisältyy yksiin parhaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja on koko 
viikon kohokohta. (K3) 

…kiva täyte päivään. (K22) 

Kuvio 6 antaa varsin kiistattoman kuvan siitä, että historiakerholla on tärkeä rooli 

kerholaisten arjessa ja elämässä. Historiakerhoon halutaan osallistua niin nyt 

kuin tulevaisuudessakin. Tämän voi nähdä erityisenä mainintana 

historiakerhotoiminnan onnistuneisuudesta. 
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Kuvio 6. Historiakerholaisten vastausjakauma kysyttäessä heidän 
kiinnostustaan olla historiakerhotoiminnassa mukana myös jatkossa. 
 

 Haasteet 

Historiakerhotoiminnan haasteet liittyvät erityisesti kerhokertojen organisointiin 

liittyviin tekijöihin. Kaikille osanottajille sopiva ajankohta ei ole useinkaan ottanut 

löytyäkseen. Lisäksi kerholaisten ikä on joissain tapauksissa osoittautunut 

haasteeksi tämän kaltaiselle kerhotoiminnalle. Osallistujien lukumäärä on 

saattanut joissain kerhoissa jäädä hyvinkin vähäiseksi, minkä kerho-ohjaajat 

ovat kokeneet ajoittain ongelmalliseksi. Oma haasteensa on myös siinä, että 

kerhokerta ajoittuu pitkän koulupäivän päätteeksi, jolloin kerholaisten 

jaksaminen on voinut ajoittain olla koetuksella. Toisaalta mikä tahansa muukin 

harrastus ajoittuu aina koulupäivän jälkeiseen aikaan. 

Kerhossa on ollut kivaa, mutta ongelma on siinä, että kaikkien koulu loppuu 
eri aikaan, joten aikataulutus menee vähän vaikeaksi välillä. (K22) 

…suurimmaksi haasteeksi muodostui tapaamiskertojen organisointi. (KO10) 

Yläkoululaiset ovat haastava ikäryhmä vapaaehtoiselle kerhotoiminnalle. 
Kiinnostusta tuntui kuitenkin riittävän, mutta menot ja pitkät koulupäivät 
rajoittavat osallistujamäärää. (KO3) 
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…etenkin kerhokertojen loppupuolella monella oli ollut vaikeampi keskittyä 
aiheeseen. (KO4) 

…haaste on oppilaiden vaihteleva määrä kerhossa. (KO1) 

…tärkeämmät harrastukset ajavat helposti ohi historiakerhosta ja osallistujia 
tulee keskeyttämään lukuvuoden aikana. (KO9) 

Useampi ohjaaja tuli huomanneeksi, että myös vuodenajoilla ja 

toiminnallisuuden tasolla voi olla merkitystä kerhokertojen onnistumiselle: 

…kevään ja lämpimien ilmojen tullessa yläkouluikäisiä on vaikea motivoida 
pidempiin projekteihin. (KO4) 

Kerholaiset tosin eivät ole olleet kovin kiinnostuneita kirjallisesta 
materiaalista, jota olen kerroille tuonut mukanani. (KO5) 

On kuitenkin hyvä, että opastuksia ei ole joka kerta. Tunnin kierros etenkin 
tylsän oppaan johdolla on puuduttava. (KO3) 

 Kehitysideoita 

Historiakerhon toiminnallisuutta ja osallistamisen menetelmiä kannattaa 
jatkossa kehittää. (KO9) 

…mielestäni oppilaiden on tärkeä ymmärtää kulttuuriperinnön käsite ennen 
varsinaisia vierailuita. Oppilaat olivatkin ilahduttavan innoissaan aiheesta ja 
saimme keskustelua syntymään mm. heille itselleen 
tärkeästä kulttuuriperinnöstä. (KO10) 

Kerhon vetäjien raporteissa toistuu liki kaikkien ohjaajien kohdalla se, kuinka 

etukäteissuunnittelu on ensiarvoisen tärkeää: 

Osa oppilaista on kerhossa jo ns. kolmatta vuotta ja sitten on ensimmäistä 
vuotta olevia. Osa jutuista oli niitä mitä tehtiin viime vuonna jo ja 
ensikertalaisille ne olivat kivoja, mutta viime vuotisille jo kertaalleen tehty ja 
nähty. Vuositasolla täytyy tulla aika paljon uusia ideoita ja vanhoja on 
muokattava niin, että ne ei muistuta liikaa viime vuotisia. Pitää olla ”hauskaa” 
asettaa myös hieman haasteita toiminnan suunnitteluun. (KO1) 

Tulevaa historiakerhotoimintaa ajatellen vierailukohteita kannattaa valita ja 
varata jo aikaisemmin, ja syksyn aluksi listata kaikki kiinnostavat paikat, 
joissa kerhon kanssa olisi mielenkiintoista vierailla. Oppilaiden omat 
kiinnostuksen kohteet, joita kyllä kartoitin syksyn alussa, tulee myös pyrkiä 
ottamaan entistä paremmin huomioon. (KO10) 

Toiminnan kehittämiseksi ja kerhon kiinnostavuuden nostamiseksi voisi 
kuitenkin olla tehokkaampaa ja houkuttelevampaa luoda pidemmälle valmis 
kerho-ohjelma vierailukohteista jo etukäteen. (KO2) 
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Toisaalta myös spontaanit ideoidenmuutokset ovat mahdollisia: 

Pidin kerhon ohjelman auki. (KO6) 

…saatoin vastata helposti kerholaisten toiveisiin ja toimia viimehetken 
ideoiden mukaan. (KO6) 

Suuremmalla porukalla ohjelma olisi ollut toisen näköinen. (KO6) 

Raporteista voi tehdä sen päätelmän, että kerho-ohjelman etukäteissuunnittelu 

tulee tarpeeseen ja joidenkin kerhojen kohdalla se on myös tarpeen, sillä 

ajoittain kerholaisten omien ideoiden määrä on ollut vähäinen. 

Etukäteissuunnittelu luo myös selkeyttä ja kerholaisten itsensäkin kannalta 

tietynlaista helppoutta. Eräs kerho-ohjaaja toteaakin, että kerholaisten oli aina 

helpointa valita joistain annetuista vaihtoehdoista kerho-ohjelmaa yhdessä 

suunniteltaessa. Toisaalta koko historiakerhon ideana on herkästi kuulla ja 

toteuttaa juuri kerholaisten omia toiveita, jolloin mahdollisuus kerhon ohjelman 

nopeaankin muuttamiseen aina tarvittaessa voisi olla hyväkin tapa. Tällöin 

ongelmaksi voi toki muodostua ryhmäkokoon liittyvät asiat. 

Ryhmien suhteen ohjaajien raporteista käy ilmi, että ryhmäkokojen pienuus 

ja toisaalta lukuvuoden aikainen vaihtelevuus osallistujamäärässä olivat 

haasteita: 

Meidän kerhossa osallistujamäärä väheni maaliskuun tienoilla. Pitäisinkin 
tärkeänä, että tulevaisuuden historiakerhot aloittaisivat toimintansa 
mahdollisimman pian syksyllä heti lukuvuoden alettua. (KO3) 

Syksyn mittaan suurimmaksi haasteeksi muodostui tapaamiskertojen 
organisointi. Kaikki kerholaiset olivat tahoillaan kiireisiä, ja aikataulujen 
sovittaminen yhteen tuntui paikoitellen hankalalta. Aluksi yritimme aina 
löytää ajankohdan, joka sopisi jokaiselle kerholaiselle, mutta nuorten muut 
harrastukset tekivät tämän vaikeaksi. Keväällä päädyin päättämään 
tapaamispäivät runsaasti etukäteen, ja hyväksyin mahdollisten poissaolojen 
mahdollisuuden. (KO10) 

Vaikka kerhoon osallistui pääosin sopiva määrä väkeä, oli myös kertoja, 
jolloin olisin kaivannut enemmän osallistujia. Ainakin suurin osa minun 
kerhoni oppilaista oli muutenkin aktiivisia harrastajia. (KO3) 

Toisaalta pienissä ryhmissä on ollut myös puolensa: 

Pienen kerhon hyviin puoliin kuului myös helppo liikuteltavuus. (KO6) 
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Historiakerhojen mainostaminen ja markkinointi nousi ohjaajien raporteissa 

esiin: 

Jo yhden nuoren mukaan saaminen voi olla merkittävää toiminnan kannalta, 
sillä tämä nuori voi tuoda mukanaan kavereita! (KO3) 

Mainontaan ja markkinointiin tulee ehkä satsata kerhon osalta enemmän 
ensi vuonna. Jotta hyvä vire jatkuu. Jokin projekti voisi ryhdittää myös 
toimintaa ja se voisi sitouttaa käymään pitkäjänteisesti kerhossa. (KO1) 

Myös kerholaisten kokemuksista löytyy samanlaisia ajatuksia: 

Historiankerhon mainostus sai minut kiinnostumaan. (K3) 

Se [historiakerho] kuulosti mukavalta ja mielenkiintoiselta. (K7) 

En odottanut oikein mitään sellaista mikä ei olisi toteutunut. (K8) 

Kuten aiemmasta luvusta käy ilmi, liki kaikki kerho-ohjaajat toistavat samaa 

ongelmaa aloitusajankohdan sopimisesta. Tähän suurin syy on ollut 

kerholaisten muut harrastukset, jotka menevät historiakerhon edelle. Kuitenkin 

jokainen kerho-ohjaaja toistaa viestiä siitä, että keräämänsä palautteen 

perusteella kerholaiset haluavat jatkaa tulevaisuudessakin historiakerhoon 

osallistumista. Tätä seikka käy ilmi myös kuvioissa 5 & 6. 

Kerholaisten muut harrastukset voivat olla sitouttavampia ja maksullisia, 

jolloin niiden väliin jättämiselle voi olla korkea kynnys. Historiakerho taas on 

maksuton harrastus. Kerhon maksuttomuus on kuitenkin myös sen valtti ja etu. 

Silloin se tavoittaa laajemmin lapsia ja nuoria, joille harrastaminen voisi muuten 

olla mahdotonta. Historiakerhoon osallistuminen on näin ollen matalan 

kynnyksen toimintaa. Maksuttomuus lisää myös yhdenvertaisuutta. Lisäksi 

monissa muissa harrastuksissa ilmenevä tavoitteellisuus ja kilpailullisuus voivat 

muodostua toisille lapsille ja nuorille esteeksi harrastamiselle. Myös tässä 

historiakerho onnistuu luomaan vaihtoehdon. 

8.3 Historiakerho opetussuunnitelman ulkopuolisena toimijana 

Historiankerhossa tehdyt asiat ovat kaikki mukavia, eikä minulla ole mitään 
sitä vastaan, että niitä tehtäisiin myös koulussa. Toisaalta historiankerhossa 
käyneitä ihmisiä kiinnostaa käydä historiaa, joten samat asiat eivät 
välttämättä kiinnosta kaikkia oppilaita. Mutta olisi mielekästä, jos koulussakin 
havainnollistettaisiin vielä laajemmin käytyjä asioita. (K3) 
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Kerhotoiminta onkin arvokasta, ei ainoastaan historianeroille, vaan sellaisille, 
jotka eivät perinteisessä opetuksessa ja oppikirjan lukemisessa pärjää. 
(KO3) 

Historiakerhon rooli opetussuunnitelman ulkopuolisena toimijana muodostaa 

kolmannen kuvauskategorian tälle tutkimukselle. Aineistosta nousi selkeästi 

esiin käsitykset etenkin historiakerhon eroavaisuuksista suhteessa 

opetussuunnitelman mukaiseen koulun historianopetukseen. Näiden käsitysten 

mukaan historiakerholla on oma sijansa koulun ulkopuolisena toimijana siksi, 

että sen toimintatavat ovat erilaiset, joskin hyvin paljon myös sellaiset, joita voisi 

osaltaan hyödyntää enenevässä määrin koulun historianopetuksessa. Lisäksi 

historiakerholla on paikkansa koulupäivän jälkeisenä harrastuksena.  

Pulkkinen toteaa selvityksessään, kuinka mielihyvää tuottava 

kerhotoiminta on lisännyt oppilaiden koulumyönteisyyttä sekä sitoutumista 

koulunkäyntiin. Hän mainitsee esimerkin opettajista, jotka olivat perustaneet 

sählykerhon koulupinnareiden kanssa, jonka seurauksena pinnarit olivat 

palanneet takaisin koulutunneille. Oppilaille oli muodostunut tilaisuus tutustua 

opettajaan hänelle ominaisella kiinnostuksen alueella ja näin oppilaat olivat 

voineet tuoda itsestään esiin sellaisia puolia, joita opettajat ja koulutoverit eivät 

yleensä olleet nähneet. (Pulkkinen 2015, 113.) 

Koulun ja harrastuksen yhteen saattamista on nyt käsitelty myös 

ajankohtaisesti valtioneuvoston tasolla, kun on pohdittu COVID-19 -pandemian 

aiheuttamia jälkihoidollisia toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvointia ajatellen. 

Lapsistrategian koronatyöryhmän raportissa lapsen oikeuksien toteutumisesta 

todetaan, että koulun ja harrastusten yhteyttä tulisi vahvistaa tuomalla 

harrastukset kouluihin. Tämä tapahtuisi esimerkiksi vahvistamalla koulujen 

kerhotoimintaa ja lisäämällä kouluajan ulkopuolista harrastamista koulun 

tiloissa. Myös järjestöt ja muut harrastusten tuottajat halutaan tuoda kouluihin. 

(STM 2020, 28.) 

Kuten jo aiemmin todettua, eräs historiakerhotoiminnalle tärkeä perusidea 

on, että kerhotoimintaa suunnitellaan yhdessä kerholaisten kanssa, heitä 

kuunnellen. Myös Pulkkisen selvityksessä todetaan, kuinka koulussa olisi 

mahdollisuus antaa tilaa oppilaiden itseohjautuvuudelle nimenomaan 

oppituntien ulkopuoliseen toimintaan. Tällöin lapsi nähdään aktiivisena oman 

toimintaympäristönsä rakentajana ja hänen osallistumistaan koulun puitteissa 
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tapahtuvan toiminnan suunnitteluun ja organisointiin pidetään tärkeänä. Koulu 

myös avautuu moniammatillisuudelle, kun oppituntien ulkopuoliseen toimintaan 

osallistuu koulun ulkopuolisia tahoja. (Pulkkinen 2015, 22.) 

 Erot koulutuntiin 

Historiankerhossa käydään kerholaisia kiinnostavia asioita, ei 
opetussuunnitelman määräämiä. (K3) 

Ohjaajien raporteissa esiin nousevat toiminnan rentous, vierailuiden laatu ja 

määrä sekä koulun historiatunnin tietty kaava: 

Pidin siitä, että saimme jonkin pitkäaikaisemman projektin kerhoon, vaikka 
kerholaiset ovatkin pitäneet kerhon hyvänä puolena juuri sen 
monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. (KO3) 

…kyse ei ole historiatiedon pänttäämisestä ja koulumaisesta opiskelusta, 
vaan rennosta toiminnasta ja tutustumisesta mielenkiintoisiin paikkoihin. 
(KO3) 

Oman muistikuvani mukaan peruskoulun ja lukionkin historianopetus 
keskittyy lähinnä suurten historiallisten linjojen kronologiseen opetteluun, 
jossa varsinkin erilaisten aseellisten konfliktien merkitys korostuu. (KO10)  

Myös eräällä historiakerholaisella on vastaava mielikuva: 

Historian tunneilla käydään natseja, maailmansotia, diktatuuria jne. Mutta 
historiankerhossa käydään 10 kertaa laajemmin historiaa ja näytetään ettei 
historia ole pelkkää sotaa. (K18) 

Mitä muuta historiakerho on, muodostuessaan koulun historiatunnista eroavaksi 

toiminnaksi: 

…kerhon ajatus vierailuista paikkoihin mihin ei tavallisesti pääse toimi 
hienosti. (KO2) 

[kerholaiset] saivat vapaasti osallistua, jos asia kiinnosti. (KO1) 

…mukava vetää oppitunteja vapaampaa toimintaa. (KO3) 

…päästiin luokasta ns. ulos eli tutustumaan ja näkemään paikkoja, joissa 
historiaa on tehty tai sitä säilytetty. (KO1) 

Historian- ja yhteiskuntaopin opettajina päätyönään toimivat ohjaajat pohtivat 

raporteissaan koulutunnin ja historiakerhon välistä eroa: 
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pitäisi keksiä ”kivaa ja erilaista” toimintaa verrattuna perustunteihin. (KO1) 

Historian tunneilla olenkin antanut piirustus ja valokuvaustehtäviä, mutta 
historiakerhossa niitä olisi voinut toteuttaa pitkäjänteisesti jonkin projektin 
muodossa. (KO3) 

Aiemmin tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä esittelin Lea Pulkkisen 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle toteuttaman selvityksen, jossa esitellään mm. 

kansainvälisesti tunnetumpia EC (Extra Curricular activity) ja ASP (After School 

Programs) -toimintaa ja niiden vaikutuksia. Tutkimustulokset koulupäivän 

ulkopuolisen toiminnan merkityksistä oppilaille kertovat toimintaan 

osallistumisen tuottavan sitoutumista koulunkäyntiin. Myös koulumenestyksen 

on todettu kasvaneen. Taidot toiminnoissa, joita oppilaat itse valitsevat ja joita 

he pitävät tärkeinä, ovat niin ikään kehittyneet. 

Historiakerhossa on oikeasti motivoituneita tyyppejä. (K20) 

Eräällä kerho-ohjaajalla on vahva kokemus valmiiksi historian teemoihin 

motivoituneista kerholaisista kuin myös sellaisista kerholaisista, jotka ovat vasta 

kerhotoiminnan kautta kiinnostuneet aiheesta kovasti: 

Osallistujista valtaosa oli hyviä historiassa ja siitä erittäin kiinnostuneita 
yläkoululaisista erottuvia persoonia, mutta mukana oli myös sellaisia, jotka 
eivät historian oppiaineessa loista ja tykkäsivät muuten toiminnastamme. 
(KO3) 

Tunneilla he eivät viitanneet koskaan ja toinen sai kokeista numerolla 5 
alkavia tuloksia. Silti historia kiinnosti erittäin paljon ja he pälättivätkin 
yllättäen niitä näitä! (KO3) 

Moni omassa luokassaan arka nuori pääsee historiakerhossa toteuttamaan 
itseään omien mielenkiinnonkohteiden parissa. (KO3) 

Aineistosta saa varsin yhteneväisen käsityksen: Kerhoihin osallistuu nuoria, joita 

ei välttämättä missään vaiheessa kiinnosta historiakerho itsessään, mutta silti 

he haluavat olla kerhossa osallisena ja parhaimmillaan saattavat myös 

kiinnostua valtavasti jostain historiakerhokerran teemasta. Jonkin tarpeen 

historiakerho siis täyttää myös näiden nuorten kohdalla. Se voi olla kokemus 

mukaan ottamisesta ja osallisuuden kokemuksesta, tai tärkeästä sosiaalisesta 

yhdessä olemisesta muiden kanssa. Sama ohjaaja oli keksinyt erään kätevän ja 

toimivan työskentelytavan kerholaisten parissa: 
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Ne [Lego education] ovat todella hyvä keino vaihtelevalle opetukselle ja 
oppilaan mielikuvituksen kehittämiseen sekä luovuuden esille tuomiseen. 
Legojen rakentelussa sellaiset oppilaat, jotka eivät normaalisti aktivoidu, 
saattavat innostua aiheesta hullun lailla. (KO3) 

Historiakerhossa voidaan keskittyä koulutuntia tarkemmin ja syvemmin 

pienempiin yksityiskohtiin: 

[käsityksistä ympäröivästä maailmasta] Suurempi osa tulee 
historiantunneilta, sillä käsitykseeni maailmasta on vaikuttanut historian 
tietämys maailman kehityksestä menneisyydestä nykyaikaan. (K3) 

Eräällä kerho-ohjaajalla on samansuuntainen ajatus: 

…tutustuminen paikallishistoriaan oli ollut antoisaa, sillä historiantunnilla 
koulussa asioita katsotaan usein hiukan laajemmassa perspektiivissä. (KO6) 

Erona koulutuntiin: 

[historiakerho on] Rennompaa ja hitaampi tempoista. (K2) 

Siellä [historiakerhossa] oli paljon tietoa, jota koulussa ei opetettu. (K7) 

[erona koulutuntiin] Tää ei oo tylsää. (K16) 

[erona koulutuntiin] Esimerkiksi historiankerhossa tutkimme vanhaa 
sanomalehteä, ja yritimme lukea fraktuuraa siitä. Tämä oli hieno kokemus. 
(K3) 

[historiakerhosta olisi mukava sisällyttää historian tunnille] Vapaampien ja ei 
niin tärkeiden mutta kiinnostavien asioiden tutkiminen. (K6) 

Käymme usein näyttelyissä ja museoissa, olisi mukavaa tehdä niin joskus 
myös koulussa. (K7) 

Toiminta on enemmän vapaata ja ei niin koulumaista ja stressaavaa. (K22) 

Kysyttäessä historiakerhossa tehtäviä asioita, joita olisi mukavaa tehdä myös 

koulutunneilla, vastaavat eräät kerholaiset: 

Ei meidän luokan kanssa ei pysty tekemään mitään. (K12) 

…on kiva pitää kerhotoiminnat kerhoissa. (K15) 

Historiakerhon toimintatavat ja tapa osallistaa kerholaisiaan sekä toisaalta 

varmasti myös sen pieni osallistujamäärä mahdollistanee siis sen, että joitain 

toimintoja voidaan toteuttaa koulutuntia paremmin, koululaisen kannalta hyvällä 
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tavalla. Olen tässä tutkimuksessa viitannut useasti ajatukseen siitä, että 

historiakerhon toimintatavoissa voisi olla hyödyntämisen varaa myös koulun 

opetuksessa. Toisaalta tulee muistaa, että kerhon tarkoitus ei ole ollakaan 

kouluopetusta ja koulun taas tulee toteuttaa opetussuunnitelmaa, mutta 

toisaalta, kuten Pulkkinenkin toteaa, kerhotoiminta tukee varsin itsestään 

selvästi koulunkäyntiä. Eli jotain mallia kerhotoiminnasta voisi ottaa: 

…historiankerhossa on koko ajan leppoisa ja humoristinen tunnelma, joten 
aiheita käsitellään usein myös hyvin hauskalla tavalla, eikä kenelläkään ole 
turhia paineita kerhossa. (K3) 

Täällä saa olla avoimempi, ja tehdä asioita mielenkiintoisemmin. (K15) 

Monipuolisuutta on ja jäsenten ideoita kuunnellaan. (K8) 

Historiakerhossa emme vain istu luokassa ja kirjoita muistiinpanoja, käymme 
erilaisissa historiallisissa rakennuksissa ja otamme historiaan erilaisen 
näkökulman kuin koulussa. (K7) 

Opettajana tämä [historiakerho] antoi mahdollisuuksia tehdä sellaisia asioita 
joita normaalisti ei voisi tehdä kun oppilasryhmät ovat niin suuria ja 
järjestelmä ns. byrokraattinen ja kankea. (KO1) 

Jännempää kuin koulussa… (K12) 

…tehdään enemmän ja oppilailla on suurempi valta päättää mitä tehdään. 
(K19) 

 Yhtäläisyydet koulutuntiin 

…kiinteämpi yhteistyö koulujen kanssa voisi tuoda asiaan [vuosikurssien 
erilaisuuteen] muutoksen. Kerholaiseni vaikuttivat melko kunnianhimoisilta 
myös kouluopinnoissaan ja jonkinlainen pieni lisähyöty saattaisi kasvattaa 
osallistumisastetta ja sitoutumista kerhon toimintaan. (KO6) 

Kävimme esim. sisällissotamuseossa ja se auttoi aika paljon, kun koulussa 
käytiin samaa aihetta (ja oli mukava kokemus). (K22) 

[historiakerho] …auttaa historian opiskelussa. (K5) 

Olemme käyneet opastuksilla näyttelyissä, joiden aiheita on käsitelty 
koulussa. (K8) 

Tietenkin kasvattaahan tämä intoa opiskella historiaa vielä paremmin 
koulussakin. (K22) 

Olen oppinut tavaroiden entisöimisestä, josta oli hyötyä historian kokeessa. 
(K15) 
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Aineistosta käy ilmi, kuinka kerholaisilla ja kerho-ohjaajilla on varsin vähän 

käsityksiä historiakerhon ja tavallisten historian koulutuntien yhteneväisyyksistä. 

Yhteneväisyydet liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa jostakin historiakerhossa 

opitusta on ollut hyötyä koulutunnilla. Näin ollen sisällöllisiä yhtäläisyyksiä on 

toki muodostunut. Yhteneväisyyksien harvalukuisuudesta johtuen voi päätellä, 

että historiakerhon tapaiselle opetussuunnitelman ulkopuoliselle toiminnalle on 

oma perusteltu paikkansa, eikä kerho profiloidu esimerkiksi ”ylimääräisenä 

historiantuntina”. Se on siis onnistunut muodostamaan jonkin erityisyyden, jossa 

historiakerho onnistuu olemaan eräänlainen sulavaliikkeinen toiminto tavallisen 

opetussuunnitelman mukaisen historianopetuksen ja rennon yhteisen 

iltapäiväoleilun välissä. Historiakerhotoiminta on siis onnistunut erottautumaan, 

vaikka lopulta juuri sisällöllisesti historiakerho ja koulun tunnit voisivat olla 

identtiset. 

8.4 Demokratiakasvatus ja historiakerho 

Tämä olisi juuri uuden opetussuunnitelman hehkuttamaa ”monialaisuutta” ja 
toimintaa, jossa oppilas on aktiivinen tiedonhakija ja sisällöntuottaja. (KO3) 

Asioihin otetaan myös muita kantoja, mikä laajentaa käsitystä kyseisestä 
aiheesta. (K3) 

Halki tämän tutkimuksen aineiston sekä teoreettisen viitekehyksen, on 

demokratiakasvatuksen idealla ollut tärkeä sija eräänä oleellisena 

tutkimuksellisena käsitteenä. Fenomenografisen aineistonanalyysini edetessä 

juuri demokratiakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja ilmaisuja on noussut vahvasti 

esille ja siten siitä on muodostunut selkeä oma kuvauskategoriansa. 

Teoreettista käsitteistöä esiteltäessä, olen esitellyt tässä tutkimuksessa 

syventymisen koulun ideaa. Varsinaisesti suoraan juuri syventymisen koulun 

käsitteeseen aineistossa ei viitata, mutta sen ideaan kyllä. Yhdessä 

kulttuuriperintökasvatuksen käsitteen ja toisaalta aineistosta esiin nousseiden 

yleisten yhteiskunnallisten ja kasvatuksellisten merkitysten kanssa 

syventymisen koulun idea muodostaa demokratiakasvatuksen määritteen tässä 

tutkimuksessa. 
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 Syventymisen koulu 

…sarja vierailuja oli kehittyvä kertomus, jossa kaupungin tarina syveni 
vierailu vierailulta. (KO2) 

…joka toinen viikko olisi vierailu ja joka toinen viikko jonkun sisällön 
tuottaminen koetusta, voisi kuitenkin olla kokeilemisen arvoinen ajatus. 
Nyt uusia elämyksiä ahnehdittiin, mutta tekeminen oli vähäisempää. (KO2) 

Nuorten ei kuitenkaan tule välttämättä mentyä moniin paikkoihin ilman 
ohjattua toimintaa. (KO3) 

Myös Simolan määritelmässä syventymisen koulusta ideoidaan oppimisen 

rakennelmaa siten, että puolet ajasta olisi niin sanottua strukturoitua opetusta, 

jonka pääpainot olisivat yhteiskunnallisissa merkityksissä, tieto-taito -aspektin 

syvällisyydessä sekä oppilaislähtöisessä mielekkyydessä. Toinen puoli olisi 

toiminnallisempaa ja projektiluontoista, yhteisöllisesti ja yksilöllisesti, painottuen 

oppisisältöihin. Syventymisen koulun eettisenä päämääränä olisi tukea jokaisen 

oppilaan onnistumisen kokemuksia ja myös auttaa jokaista löytämään omat 

vahvuusalueensa ja mielenkiinnonkohteensa (Simola 2015, 128).  

 

 

 

Kuvio 7. Historiakerholaisten vastausjakauma kysyttäessä heidän 
mielenkiinnon kohteidensa huomioonottamista kerhotoiminnassa 

 

 

Syventymisen koulun ideassa osallistaminen ja oppijan omien 

mielenkiinnonkohteiden kautta oppimaan tukeminen nousee keskiöön ja näin 
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ollen myös historiakerhotoiminnasta löytyy tätä tukevia elementtejä, sillä 

kerholaisten kuuleminen kerhon sisällöissä on eräs kerhon tärkeimmistä 

ideoista. Kuvio 7 osoittaa, että kerholaisten kiinnostuksen kohteet ovat heidän 

mielestään tulleet vahvasti huomioiduiksi. 

Aineisto nostaa esille myös muita Syventymisen koulun ideaa tukevia 

sitaatteja: 

Monesti itse tutkiminen on paras vaihtoehto. (KO3) 

…tieto on sisäistetty, jolloin sitä voi välittää eteenpäin. (K3) 

Mutta muuten kenties se [historiakerho] on jo auttanut aloittamaan monta 
mielenkiintoista keskustelua ja onhan se aina yleissivistävää tietää 
historiasta. (K1) 

Niin historian kuin muunkin opetuksen on muututtava yhteiskunnan mukana. 
(KO3) 

…laajennan tietoani. (K22) 

Simola viittaa myös opettajan auktoriteettiasemaan syventymisen koulun 

ideaalissa. Opettajan tehtävänä on toimia ikään kuin valmentajana, joka on 

oppilaan puolella opettaen merkityksellisiä tietoja ja taitoja. (Simola 2015, 128.) 

Myös Pulkkinen puhuu kerhotoiminnan ohjaajan merkityksestä. Hän toteaa, että 

kokemus myötätunnosta, huolenpidosta ja myös yksilöllisten tarpeiden 

huomioon ottamisesta lisää toiminnassa jatkamisen todennäköisyyttä. 

(Pulkkinen 2015, 34.) 

No, yleinen keskustelu asioista, oppilaat vedetään mukaan keskusteluihin, 
jota ei yleensä oppitunneilla tapahdu. (K1) 

Tärkeimpänä ohjenuorana mieleen jäi oppilaiden toiveiden kuunteleminen. 
(KO3) 

Kerhon toimintaan ei kuulunut erillisiä tunteja, joissa koettua olisi purettu. 
(KO2) 

 Kulttuuriperintökasvatus 

Olen oppinut historiaa, joka itsestään on opettanut. (K6) 

Huomaamattamme vaikutamme historiakerhotoiminnalla isoihin asioihin. 
(KO3) 
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Kulttuuriperintökasvatus ei ole automaattisesti vain historiaan kytköksissä 

olevaa kasvatusta. Kuten aiemmin kulttuuriperintökasvatuksen teoriaa 

esitellessäni toin esiin, on kulttuuriperintökasvatuksen yksi tärkein tehtävä 

opettaa omien näkökulmien ja oman ajattelumaailman kriittistä tarkastelua (ks. 

Pitkänen 2013). Tähän liittyy oleellisesti myös kyky toisten näkökulmiin ja 

kokemuksiin eläytymiseen, mikä johdattaa jälleen jo aiemmin korostamaani, 

tämän tutkimuksen punaiseen lankaan: empatiaan. Historiaan ja 

kulttuuriperintöön painottuva opetuksellinen toiminta edesauttaa toisten 

ihmisten kokemuksiin eläytymistä. 

Historia kiinnostaa ja sen oppiminen ja kokeminen kehittävät ajattelua, 
empatiakykyä, rakentavat juuria, joista nuoren on hyvä ponnistaa. (KO3) 

Yleistietämys erilaisista historian asioista on tärkeää ja historiaan törmää 
oikeastaan kaikkialla missä olet ja katsot. (K9) 

…käsitykseni historiasta ja sen vaikutuksesta nykyisyyteen selveni. (K8) 

…tällainen mahdollisuus syventää tietämystä kotipaikkakuntansa historiasta 
on todella arvokas nuorille. (KO6) 

…nuoret selkeästi nauttivat ja olivat kiinnostuneita historiasta ja siihen 
liittyvistä paikoista, ilmiöistä ja esineistä. (KO10) 

Kyllä, on tärkeää tietää päivistä ennen tätä, tai niin ainakin minä pidän 
[tärkeänä]. (K9) 

[miten säilyttäisi ja tekisi uutta kulttuuriperintöä] Ottamalla enemmän selvää 
ja tutkimalla asioita tarkemmin. (K2) 

 Yhteiskunnallinen merkitys 

Kerhotoiminnalla tuotetaan nuorille mielekästä vapaa-ajan viettoa sekä 
tuetaan paikallisia toimijoita! (KO3) 

Lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastaminen ja siihen kohdistuva politiikka otti 

ison harppauksen keväällä 2019, kun valtaan astunut hallitus päätti edistää 

edellisen hallituksen aluille laittaman harrastustakuun toteutumista varaten sitä 

varten 40 miljoonaa euroa. Tämän harrastustakuun tehtävänä on edistää 

yhdenvertaisuutta, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä 

syrjäytymiskehitystä. (Haanpää 2019, 8.) Harrastustakuun ideana on, että 



 65 

jokainen lapsi ja nuori saa ainakin yhden mieleisen harrastuksen tulotasosta 

riippumatta (OKM 2017). 

Harrastusten merkitystä on painotettu kansalaiskasvatuksen välineenä jo 

viime vuosisadan alkupuolella. Myöhemmin harrastamisen terveys- ja 

hyvinvointivaikutukset ja sosiaaliset hyödyt ovat nousseet laajemmin keskiöön. 

Lapsen ja nuoren harrastamisen on nähty lisäävän hänen osallisuuttaan 

yhteiskunnassa. (Haanpää 2019, 8.) Tästä kielii myös tutkimukseni aineisto: 

Ennen kaikkea kerhotoiminta osallistaa nuoria! (KO3) 

Vastaavan konseptin voisi kehittää jopa aikuisyleisölle 
kansalaisopintotoimintana tai vastaavana. (KO2) 

Haanpää toteaa, että harrastustakuun lähtökohdat nousevat 

harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista, sillä yhteiskunta on eriytynyt 

rakenteellisesti ja myös sen kaupallistuminen on muovannut 

harrastusinstituutiota. Näin ollen kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole ollut 

mahdollisuutta osallistua mieluisaan ja hyvinvointia edistävään toimintaan. 

(Haanpää 2019, 8.) 

Historiakerhossa toteutuu monialaisuus sekä joissakin tapauksissa myös 
kodin ja koulun yhteistyö. (KO3) 

Aineistosta käy ilmi, että historiakerholla on jonkun verran merkitystä 

kerholaisten yhteiskunnallisuuteen. Toisaalta eräs vastaaja ei nähnyt kerholla 

olevan vaikutusta yhteiskunnallisista asioista kiinnostumiseen: 

[historiakerhon vaikutus yhteiskunnallisista asioista kiinnostumiseen] 
Politiikkaan ja ihmisoikeuksiin yms. kulttuurin ja taiteen kautta. (K8) 

[historiakerhon vaikutus yhteiskunnallisista asioista kiinnostumiseen] Ei, en 
pidä yhteiskunnasta. (K15) 

[historiakerhon vaikutus yhteiskunnallisista asioista kiinnostumiseen] Ei 
oikeastaan sen enempää kun jo valmiiksi. (K22) 

[historiakerhosta hyödynnettävää koulussa] On, lähestulkoon kaikki. Ja vielä 
enemmän vapaa-ajalla! (K18) 

Eräs kerho-ohjaaja ohjasi historiakerhon myös koulun valmistavan luokan 

oppilaille. Valmistavalla luokalla tarkoitetaan suomen kielen alkeita opiskelevien, 

hiljattain maahan muuttaneiden lasten ja nuorten ryhmää. 
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Kerhotoiminta voisi merkittävästi edesauttaa maahanmuuttajien 
kotoutumista. (KO3) 

Nuori on tullut sotaa pakoon täysin vieraaseen ympäristöön. Hänellä ei ole 
muuta kontaktia Suomeen ja suomalaisiin kuin sosiaaliohjaaja, 
sosiaalityöntekijä tai opettaja. Elämä koostuu aluksi vain koulusta ja kodista. 
(KO3) 

Valmistavan kerholaiset sanoivat lähteneensä mukaan nimenomaan siksi, 
että halusivat opiskella uuden kotimaansa ja asuinpaikkansa historiaa. (KO3) 

…jokaisella tytöllä on aiempaa koulutaustaa kotimaasta ja se myös näkyy. 
Haastavampaa kerhoa voisi olla pitää niille, joilla koulutaustaa ei ole. Itse 
asiassa juuri sellaiset pojat jättäytyivät kerhosta ensimmäisen kerran pois. 
(KO3) 

En ole nuoren opettajanurani aikana saanut yhtä innostavaa vastakaikua 
historian opetukselle kuin kerhon afgaani- ja syyrialaistyttöjen kanssa. (KO3) 

Valmistavan historiakerho voisi hyvin olla vakituisempi osa koulun toimintaa. 
(KO3) 

Hedelmällistä voisi myös olla välillä yhdistää kerhoja ja järjestää jonkinlaista 
toistensa kulttuureihin tutustumista suomalaisten kanssa. Tämä voi tapahtua 
vaikka piirtämällä tai valokuvilla, jos kielimuuri on liian suuri. (KO3) 

Kulttuuriperintökasvatuksen ja laajemmin myös demokratiakasvatuksen 

vahvassa ytimessä on myös vieraiden kulttuurien huomiointi ja kohtaaminen. 

Yllä mainittuihin kerho-ohjaajan kokemuksiin viitaten, voi tehdä sen 

johtopäätöksen, että kotouttamispolitiikan kannalta historiakerhotoiminnan 

kaltaiset toimenpiteet voisivat tuottaa hyvää koko yhteiskunnan kannalta, mutta 

eritoten maahan muuttaneiden ihmisten näkökulmasta. Erityisesti varsin nopea 

osallistaminen harrastuksen pariin, tai muuhun toimintaan voisi vähentää 

mahdollista syrjäyttämisen ja syrjäytymisen riskiä. 
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9 POHDINTA 

Tässä luvussa teen tutkimustuloksistani syntyneitä johtopäätöksiä ja nostan 

esille keskeisiä tuloksia. Pohdin tutkimuksessani esiin nousseita, oleellisia 

piirteitä ja siten myös koko tutkimusprosessia.  

9.1 Johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran vuonna 2016 laatimassa Opetus- 

ja kulttuuriministeriölle osoitetussa historiakerhotoiminnan työsuunnitelmassa 

todetaan seuran saaman avustuksen käyttötarkoituksesta seuraavaa: 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran suunnittelemat ja toteuttamat 
historiakerhot tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä vaikuttaviksi 
toimijoiksi omassa ympäristössään ja yhteisössään sekä yhteiskunnassa ja 
maailmassa. Ne mahdollistavat lasten ja nuorten osallistumisen 
kulttuuriperinnön kehittämiseen ja uuden luomiseen sekä sen määrittelyyn. 
Kerhot vahvistavat osallistujien kulttuurihistorian ja -perinteen tuntemusta 
sekä kulttuurin lukutaitoa, joilla tarkoitetaan kykyä lukea ympäristön 
kulttuurisia viestejä ja tunnistaa erilaisia arvoja. Kulttuuristen taitojen 
kehittyminen luo tervettä identiteettiä, vahvistaa ymmärrystä omaa taustaa 
ja erilaisia kulttuureita kohtaan sekä valmistaa elämään monikulttuurisessa 
Suomessa ja globaalissa maailmassa. Historiakerhot tukevat 
paikallisidentiteettiin kasvamista, joka tukee hyvinvointia ja jolloin lapsessa 
ja nuoressa syntyy vastuuntuntoa omasta ympäristöstä, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä.  

Tähän tutkimukseen keräämäni aineiston perusteella voi todeta olevan vahvoja 

viitteitä siitä, että seuran asettamat tavoitteet ovat monessa kohtaa toteutuneet. 

Tämän tutkimuksen eräänä tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että 

historiakerhotoiminnalla on merkitystä historiakerholaisille itselleen. Tämä kävi 

ilmi jo varsin varhaisessa vaiheessa, kun aineistonkeruu oli tapahtunut ja 

kerholaisilta kerätyt kyselylomakevastaukset olivat luettavissa (Ks. kuviot 5 & 6). 

Historiakerhojen ajoittuminen koulupäivän jälkeiseen aikaan, sen sisällölliset 

ratkaisut sekä koulutunnista poikkeava tekeminen nousevat ensisijaisesti esiin 

tarkasteltaessa kerhojen merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta.  
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Vaikuttaisi siltä, että kerhon ajoittuminen iltapäivään, aikaan jolloin nuorella 

on usein tekemisen puutetta, on osoittautunut tarpeelliseksi kerholaistenkin 

näkökulmasta. Kerho luo ajan ja tilan nuorelle olla jossain, osallistuen niin 

halutessaan. Parhaimmassa tapauksessa historiakerhon teemasta täysin 

kiinnostumaton kerholainen onkin motivoitunut osallistumaan tavalla, jota 

tavallisella koulutunnilla ei ole tapahtunut. Aineistosta näkee, että historiakerhon 

teemoista on myös ollut hyötyä takaisin päin koulutunnilla pärjäämiseen.  

On myös kiinnostavaa, että kerhossa ja myös tämän tutkimuksen 

kyselylomakeaineistossa aiheesta suhteellisen välinpitämättömällä tasolla 

kiinnostuneet nuoret haluavat kuitenkin käydä historiakerhossa ja haluavat 

kerhotoiminnan jatkuvan myös jatkossa. Kerho vaikuttaisi täyttävän jonkin 

oleellisen sosiaalisen tarpeen. 

Tälle tutkimukselle asetettujen tutkimuskysymysten myötä 

tutkimukselliseen keskiöön nousi ajatus siitä, millainen vaikutus 

historiakerhotoiminnalla on ollut kerholaisten tulevaisuuden näkymiin. Erityisesti 

ammatilliset näkökohdat nostettiin tässä keskiöön. Tulokset osoittavat, että 

kerhotoiminta on herättänyt kerholaisissa suunnitelmallisia ajatuksia myös 

ammatillisesti. 

Tarkasteltaessa historiakerhojen sisältöjä, nousee kerholaisten 

vastauksista vahvasti esiin tyytyväisyys siitä, että kerho ei ole tavallisen 

historiantunnin kaltainen. Historiakerhon ote oppimiseen on heidän 

kokemustensa mukaan rennompaa ja kerholaiset huomioon ottavaa. Myös 

ohjaajien raporteista kumpuaa viestiä siitä, että kerhossa kukin saa olla ja oppia 

omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Tämä on mahdollista, kun kerholla 

ei ole opetussuunnitelman sanelemaa tulokselliseen oppimiseen tähtäävää 

tehtävää. 

Pohdittaessa opetussuunnitelman mukaista opetusta, nousee tämän 

tutkimuksen valossa esiin ajatus siitä, voisiko historiakerhon toimintaideassa ja 

ohjaustavoissa olla jotakin hedelmällistä ja käyttökelpoista siirrettäväksi osaksi 

kouluopetusta? Kuten Karhuvirta & Kuusisto (2013) toteavatkin, kerhotoiminnan 

kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa 

antaisi mahdollisuuden uudistuksiin myös pedagogisista lähtökohdista alkaen 

(Karhuvirta & Kuusisto 2013, 10). Aineistossa nostetaan esiin tavallisen 

historianopetuksen keskittyminen kronologisuuteen, sotiin ja tarkkoihin 
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vuosilukuihin. Voisiko niitä opettaa samoin menetelmin kuin historiakerhossa, 

jossa asioiden ympärillä käydään enemmän keskusteluja. Olisikin 

mielenkiintoista selvittää, tulisiko tässä aikataululliset haasteet vastaan, vai 

tarvitseeko keskustelevamman, syventymisen koulun kaltaisen opetuksen ja 

vuosilukukeskeisen opetuksen sulkea pois toisiaan? 

Historiakerhojen sisältöjä tarkasteltaessa, eräs niin ohjaajien kuin 

kerholaistenkin käsityksistä esiin noussut sisällöllinen seikka liittyi historiakerhon 

tapaan vierailla erilaisissa paikoissa. Erityisesti sellaisissa paikoissa, joihin ei ole 

tavallisesti edes pääsyä. Tällaisen konseptin voisikin nähdä tärkeänä 

mausteena historiakerhotoiminnassa ja myös sen mainostamisessa. Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura voisi painottaa vielä entistäkin enemmän 

sellaisten sidosryhmien löytämistä, joiden kanssa yhteistyönä tällainen konsepti 

onnistuisi. 

Historiakerhotoiminnan selkeimmät haasteet liittyivät aikataulutukseen ja 

osallistujamääriin. Kerholaisten muut harrastukset vaikuttivat olevan ensisijaisia, 

eikä kaikille osallistujille sopivaa kerhopäivää saatu joka kerhossa järjestymään. 

Toisaalta, missä tahansa muussakin harrasteessa törmätään samoihin 

ongelmiin. On kuitenkin historiakerhon etu, että se käy keskustelua tästäkin 

teemasta osallistujiensa kanssa ja nuoret saavat päätösvaltaa ja siten 

sitoutuminen toimintaan saattaa muodostua vahvemmaksi.  

Toinen haaste liittyi kerhojen ryhmäkokoihin. Joinain kerhokertoina 

kerhossa saattoi olla vain yksi osallistuja. Oli myös havaittavissa, että 

kerholaisten määrä väheni aina kevään edetessä. Joku ohjaaja pohti 

aurinkoisten kevätkelien houkuttelevan osallistujia puoleensa historiakerhoa 

enemmän. Tämän kaltaisissakin tilanteissa kerhon pienestä osallistujamäärästä 

johtuva ketteryys ja ohjelmamuutoksille mahdollinen rakenne voisi mahdollistaa 

sen, että aurinkoinen kevätilma ja historiakerhokerta yhdistyisivät ja kerhokerta 

toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ulkona, mikäli mahdollista 

juuri siellä missä kerholaiset haluaisivat olla. Aineistosta siis huomaa, että 

pienessä osallistujamäärässä on puolensa, sillä spontaanit sisällölliset 

muutokset muodostuvat mahdollisemmiksi. 

Historiakerho-ohjaajien ei siis tulisi säikähtää pientä osallistujamäärää. 

Kun kerhotoiminnan suunnittelu tapahtuu vahvassa yhteistyössä kerholaisten 

itsensä kanssa ja he huomaavat toiminnan olevan todella heitä itseään varten, 
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voi tämä osoittautua osallistujamäärän vakiintumisen kannalta merkittävänä 

tekijänä. Eräs kerho-ohjaaja totesi raportissaan, että lopulta hän vain hyväksyi 

poissaolojen olevan osa kerhoa. Kenties tällainenkin asennoituminen on 

hyväksi, jotta ohjaaja itse kokee toimintansa mielekkääksi. 

Kun isompi osallistujamäärä näyttää ajoittuvan syksyyn, ehdotti eräs 

ohjaajista, että syksyn kerhot olisi syytä aloittaa mahdollisimman pian 

syyslukukauden aluksi, sillä silloin oppilaiden vireystaso on vielä innokas ja näin 

kerhon elinkaari pidentyisi. Tämä on toki varteenotettava ajatus, erityisesti kun 

kerhotoiminta on vakiintunut tietyssä paikassa, eikä sen markkinointiin kouluilla 

tarvitse käyttää enää kovin paljon aikaa heti lukuvuoden alusta. 

Kuten tuloksista käy ilmi, myös etukäteissuunnitteluun liittyvät asiat 

nousivat aineistossa esiin. Toisaalta kerhon vahvana toimintaideana on 

suunnitella toimintaa juuri kerholaisten itsensä kanssa, heitä kuunnellen. 

Toisaalta monet ohjaajat huomasivat, että vahva etukäteissuunnittelu koko 

lukuvuodeksi olisi tarpeen. Nämä seikat eivät kuitenkaan poissulje toisiaan. 

Ohjaajan on hyvä hahmotella jonkinlainen lukukauden mittainen 

toimintavaihtoehtojen runko, olla yhteydessä yhteistyötahoihin vierailuja 

suunnitellen ja kuitenkin jättää erittäin hyvin tilaa kerholaisten omille ideoille. 

Näiden omien ideoiden lisäksi kerholaiset voivat valita vaihtoehdoista ja vaikka 

äänestää omaa suosikkiaan. Näin he tulisivat harjoitelleeksi myös 

kansalaisaktiivisuutta ”vaalien” kautta. 

Kerho-ohjaajien raporttien kautta käy ilmi, että lukuvuosi lukuvuodelta 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on tarkalla korvalla kuunnellut 

ohjaajien ideoita ja kehitystarpeita. Eräs oleellisin kehitys liittyi seuran 

kerhotoimintaan kohdistamaan budjetointiin, kun jokaiselle kerhokerralle 

hankittiin eväät. Ohjaajien raporteistakin käy ilmi, että eväät ovat olleet 

menestys. Ne ovat lisänneet kerholaisten vireystasoa ja kerhossa jaksamista 

pitkän koulupäivän päätteeksi. 

9.2 Tutkimuksen arviointia 

Tuomi & Sarajärvi toteavat, kuinka tutkijan tulee antaa lukijoille riittävästi tietoa 

siitä, kuinka tutkimus on tehty. He ovat listanneet tavan arvioida omaa 

tutkimusta. Siinä kiinnitetään huomiota tutkimuksen kohteeseen ja 
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tarkoitukseen, omiin sitoumuksiin tutkijana kyseisessä tutkimuksessa, aineiston 

keruuseen, tutkimuksen tiedonantajiin, tutkija-tiedonantaja-suhteeseen, 

tutkimuksen kestoon, aineiston analyysiin, tutkimuksen luotettavuuteen sekä 

tutkimuksen raportointiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140-141.) 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt selvittämään Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran organisoimien, peruskouluikäisille 

suunnattujen historiakerhojen vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä erityisesti 

kerholaisten itsensä kannalta. Tutkimuksessa on kuitenkin kiinnitetty laajalti 

huomiota myös historiakerhojen ohjaajien näkemyksiin kerhotoiminnasta. 

Tutkimuksen aihe on syntynyt Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran 

toimeksiannosta ja tarpeesta saada tietoa siitä, millä tavoin seuran käynnistämä 

ja ylläpitämä kerhotoiminta on ollut vaikuttavaa. 

Oma sitoumukseni tähän tutkimukseen on vahva. Koen Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnan järjestökentällä merkittäväksi. 

Minulle tärkeitä teemoja ovat seuran painotukset jokaisen ihmisen oikeudesta 

omaan kulttuuri-identiteettiinsä, monikulttuurisuuden ymmärtämisessä sekä 

koko kulttuuriperintökasvatuksen idean merkitys ja painoarvo yhteiskunnallisesti 

tärkeänä tekijänä ihmisoikeusajattelun ja ihmisten välisen keskinäisen 

ymmärtämisen vaalimisessa. Lisäksi vaalin kasvatustieteellisessä mielessä 

ajatusta siitä, kuinka kulttuuriperintökasvatuksen eräänä syvänä ideana on 

haastaa tarkastelemaan omaa ajatusmaailmaansa kriittisesti ja 

kyseenalaistaen. Tätä seikkaa ei voi väheksyä ajassamme, jossa valemedian ja 

vahingollisen propagandan leviäminen on aito uhka ja jota vastaan 

taistelemisessa juuri kyseenalaistamisen taito on ensiarvoisen tärkeää. 

Näin ollen on ollut antoisaa ja merkityksellistä voida tehdä tutkimustyötä 

sellaisen asian eteen, jonka kokee itsekin merkitykselliseksi ja siten myös 

äärimmäisen kiinnostavaksi. Kiinnostavuuden aspekti on osaltaan kuitenkin 

tuottanut sen, että aiheeseen suhtautuu aidosti objektiivisesti, jotta siitä saisi 

mahdollisimman totuudenmukaisesti tietoa. Tiedostan silti, että tutkijan oma 

ideologisuus voi asettua tutkimuksellisten puolueettomuusasetelmien esteeksi, 

tai ainakin vaikuttimeksi ja tämä voi vaikuttaa tutkimukseen. Olenkin omassa 

gradutyöskentelyssäni kiinnittänyt tähän vaaranpaikkaan huomiota. 

Tutkimusta aloittaessani pelkäsin, että tutkimuksesta saatava tieto ei ehkä 

olisikaan laajemmassa perspektiivissä merkityksellistä, tai että tulisin 



 72 

toistaneeksi vain jo tiedettyjä asioita. Ajattelin olevani tekemisissä 

mittakaavaltaan varsin pienen asian kanssa. Tutkimuksen edetessä tulin 

kuitenkin huomanneeksi, että vaikka historiakerhotoiminnan laajuus voi olla vielä 

toistaiseksi suhteellisen pientä, on sen merkityksellisyys kuitenkin kokoaan 

suurempaa. Historiakerhojen positiivinen vaikutus kerholaisten ajatusmaailman 

laajentumiseen sekä sen toiminnallinen merkitys sosiaalisesti ja ajallisesti 

nuoren elämässä, ovat seikkoja, joilla on laaja-alainen merkitys koko 

yhteiskuntakehityksen kannalta ja tämän kerhotoiminnan sekä koko 

kulttuuriperintökasvatuksen oppeja ja toimintatapoja soisi näkevän käytettävän 

yhä useammin. 

Historiakerhotoimintaa tarkastellessa herää ajatus siitä, että 

historiakerhossa kasvaa laajasti ajattelevia, kriittisiä, empatiakykyisiä ja 

keskustelevia nuoria, jotka itsekin näkevät historiakerhosta opittujen asioiden 

arvon omassa nykyisyydessään sekä tulevaisuudessaan. Mitä tulee 

kerhotoiminnan verrattain pieneen mittakaavaan määrällisesti, on tätä 

tutkimusta tehdessäni historiakerhojen määrä kasvanut ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämä avustus uusittu, joskin erilaisen 

erityisavustusnimikkeen alla kuin toiminnan alussa vuonna 2016. Myös 

valtiontasolla on siis havaittu historiakerhotoiminnan olevan vaikuttavaa. Tämän 

lisäksi aivan ajankohtainen COVID-19 -pandemia ja sen vaikutukset juuri lasten 

ja nuorten hyvinvointiin, on aihe, joka on puhututtanut erityisen paljon juuri lasten 

ja nuorten harrastamista ajatellen. Koronarajoitukset ovat sulkeneet lapsilta ja 

nuorilta tärkeitä harrastuksia pitkäksi aikaa ja tämä on näkynyt heidän 

hyvinvoinnissaan. Siksi harrastuksia on nyt tätä kirjoitettaessa, alkuvuodesta 

2021, avattu uudestaan. Myös näiden ajankohtaisten harrastamiseen liittyvien 

seikkojen valossa historiakerhotoiminnan merkitys ja vaikuttavuus astuu arvoon 

arvaamattomaan. 

Tämän tutkimuksen aineiston keruu tapahtui kahdella tapaa. Lähdin 

keräämään aineistoa niin kerholaisilta itseltään kuin kerho-ohjaajilta. 

Kerholaisten kohdalla keruu tapahtui sähköisen kyselylomakkeen muodossa, 

kun taas kerho-ohjaajien osalta aineisto muodostui heidän vuosien 2016-2019 

aikana kirjoittamistaan historiakerhoraporteista. Näiden lisäksi käytössäni oli 

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran opetus- ja kulttuuriministeriölle 

laatima työsuunnitelma avustuksen käyttötarkoituksesta.  
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Koin sähköisen kyselylomakkeen laadinnan erittäin hyvänä ja 

miellyttävänä tapana kerätä aineistoa. Itse sähköisen lomakkeen tekeminen 

osoittautui yllättävän helpoksi. Ennen varsinaista graduun tarkoitetun 

lomakkeen tekoa, tein lomakkeesta pilottikokeiluja, joita testautin ystävilläni. 

Tämä edesauttoi luottamustani siihen, että osaisin toteuttaa laadukkaan ja 

hyvän kyselylomakkeen niin teknisesti kuin sisällöllisestikin. 

Mielestäni kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä oli onnistunut. Tätä 

olen perustellut enemmän kuvaillessani tutkimusaineistoani tarkemmin. Nuorten 

parissa toteutetulla kyselylomakkeella on plussansa ja miinuksensa ja olin niistä 

hyvin tietoinen tutkimusta suunnitellessani. Kuitenkin juuri sähköinen kysely on 

nuorille luonteva tapa tuoda ajatuksiaan ilmi, toisaalta kyselymuotoisuus 

menetelmänä muodosti myös riskin suppean vastausarsenaalin 

mahdollisuudesta. Onneksi valtaosalla vastanneista historiakerholaisilla oli 

varsin paljon sanottavaa. Kerho-ohjaajien raportit tarjosivat laajan kirjallisen 

materiaalin aineistoni osaksi. Niiden kautta muodostui hyvin kattava kuva siitä, 

millaiseksi ohjaajat kerhotoiminnan ovat kokeneet ja millaisia käsityksiä heillä 

siitä on. 

Tutkimukseni tiedonantajia ovat siis kolmen lukuvuonna 2019-2020 

toiminnassa olleen historiakerhon kerholaiset sekä jokaisen vuosina 2016-2019 

toimineiden historiakerhojen ohjaajat. E-lomakkeeseen vastanneita 

historiakerholaisia oli 23 ja kerhoraportteja kirjoittaneita ohjaajia oli yhteensä 10. 

Alun perin lähestyin jokaista syksyllä 2019 toiminnassa ollutta historiakerhoa, 

tiedustellen olisiko heillä ollut mielenkiintoa tuoda kerholaiset osaksi 

tutkimustani, mahdollistamalla heille ajan ja paikan vastata kyselyyni osana 

jotakin kerhokertaansa. Lopulta useista yhteydenottoyrityksistä huolimatta 

kuudesta kerhosta kolme lähti mukaan tutkimukseeni. Neljäs kerho olisi myös 

osallistunut, mutta sen ollessa suunnattu alakoululaisille, päädyin rajaamaan 

kyseisen kerhon tutkimuksen ulkopuolelle historiakerhojen ollessa pääasiassa 

yläkouluikäisten parissa tapahtuvaa toimintaa.  

Tutkija-tiedonantaja -suhde on tässä tutkimuksessa ollut melko etäinen 

johtuen tutkimusaineiston keräystavasta sähköisenä kyselylomakkeena. Lisäksi 

kerho-ohjaajien raportit olivat jo olemassa olevaa materiaalia. Näin ollen kaiken 

aineistoni olen saanut sähköisesti, olematta erityisemmin yhteydessä itse 

tutkittaviin. Toiminnassa olleiden historiakerhojen kerho-ohjaajiin olin 
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yhteydessä sähköpostitse kyselylomaketta mainostaessani ja sen heille 

sähköisesti lähettäessäni. 

Tutkimukseni valmistuminen, aina aiheen muodostumisesta viimeisten 

johtopäätösten tekemiseen, on kestänyt n. 12 kuukautta. Elokuun 2019 lopussa 

olen vastannut Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ilmoitukseen 

heidän esittämästään graduaiheesta. Tämä ilmoitus oli lähetetty sähköpostitse 

kaikille Tampereen yliopiston kasvatustieteen opiskelijoille. Ilokseni seura valitsi 

minut gradun tekijäksi. Syyskuun 2019 aikana aihe muodostui ja sain 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuralta kerho-ohjaajien raportit luettavakseni.  

Lokakuussa 2019 sain valmiiksi tutkimussuunnitelmani. Samaan aikaan 

lähestyin historiakerho-ohjaajia ja kutsuin heidän kerholaisiaan mukaan 

tutkimukseeni. Loppusyksystä 2019 hain tutkimusluvat kunkin mukaan 

lähteneen historiakerhon kunnasta. Toimitin jokaiselle osallistuvalle 

kerholaiselle tiedotteen kotona näytettäväksi ja lopulta 18.11.2019 olen 

toimittanut valmiin E-lomakkeen niille kerho-ohjaajille, joiden historiakerhot 

lähtivät mukaan tutkimukseeni. Joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä 

aikana kerholaiset vastasivat sähköiseen kyselyyn.  Kevään ja kesän 2020 

aikana olen työstänyt aineiston analyysia ja viimeistellyt gradun teoreettisia osia. 

Gradun viimeistelyä on tapahtunut myös syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 

Tutkimukseni aineiston analyysi on ollut fenomenografinen, joskin se on 

sisältänyt myös piirteitä teoriaohjaavasta sisällönanalyysista. Itse 

analyysimenetelmä ja sen opetteleminen osoittautui kaikkein 

haasteellisimmaksi osaksi koko tätä tutkimustyötä. Koin vaikeana hahmottaa 

fenomenografian analyysivaiheiden ideaa ja sen suhteuttamista juuri omaan 

aineistooni. Koen, että aineistoni luonne on sellainen, johon fenomenografialle 

ominainen luonnehdinta ei aivan täysin sovi. Fenomenografian etsiessä 

erityisesti käsitysten eroavaisuuksia samasta ilmiöstä, saatoin itse törmätä 

aineistossani yhtä lailla käsitysten samanlaisuuksiin. Näin ollen analyysini 

kuvauskategorioissa ja kategorioissa on paljon sisällönanalyysille ominaista 

teemoittelua, jolloin käsitysten yhteneväisyydet muodostavat omia teemojaan. 

Analyysi eteni pääpiirteittäin siten, että ensin poimin kirjalliseen 

tekstitiedostomuotoon saatetusta aineistosta tutkimuskysymysteni kannalta 

merkityksellisiä ilmaisuja. Annoin tässä vaiheessa kuitenkin mahdollisuuden 

myös sille, että mikäli jokin tutkimusongelmaani varsinaisesti liittymätön ilmiö 
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nousi aineistosta esiin, otin sen huomioon. En siis noudattanut orjallisesti 

tutkimusongelmani asettelua. 

Merkityksellisten ilmausten muodostuttua niistä kehittyi myös varsin 

selkeitä teemoja. Monet ilmaisut kategorisoituivat tässä vaiheessa 

useampaankin teemaan, mutta analyysin edetessä ne löysivät oman paikkansa 

omasta kategoriastaan. Tässä tutkijana tein valinnat omasta tutkijan positiostani 

ja tulkinnoistani käsin. Kuitenkin asettamieni tutkimuskysymysten eri teemat 

sekä tutkimukseni teoreettinen koodikehikko vaikuttivat näihin jaotteluihin. 

Lopulta nämä teemat jakautuivat omiin kuvauskategorioihinsa, jonka jälkeen 

olen esitellyt tulososion. 

Pohdittaessa tutkimukseni luotettavuutta, tulee Tuomen & Sarajärven 

mukaan tarkastella mm. tutkimuksen eettistä korkeatasoisuutta (Tuomi & 

Sarajärvi, 141). Tässä tutkimuksessani eettiset kysymykset liittyvät erityisesti 

lasten ja nuorten kanssa tehtävään tutkimukseen. Tällöin oleellista on 

tutkimuslupaan liittyvät seikat. Kuten tutkimukseni aiemmassa luvussa todetaan, 

vanhemmilta pyydettävää tutkimuslupaa ei alaikäisten kohdalla tarvita, mikäli 

tutkimuksen aihe on yleisluontoinen, eikä sen teemat mene intiimisti 

henkilökohtaisuuksiin. Tästä on myös Tutkimuseettinen neuvottelukunta (Tenk) 

lausunut (ks. Kuula-Luumi). Kuten aiemmin olen todennut, informoin kuitenkin 

historiakerholaisten vanhempia tiedotteella (ks. liite), jossa pyydettiin 

ilmoittamaan määräaikaan mennessä, mikäli lapsen ei haluta osallistuvan 

tutkimukseen. Tiedotteessa informoitiin myös siitä, että kyselyssä ei kysytä 

minkäänlaisia tunnistetietoja ja saatu aineisto hävitetään tutkimuksen 

valmistuttua. Tutkimuksen kohdistuessa kunnan organisaatiossa tapahtuvaan 

toimintaan, tuli kaupungilta pyydettävä tutkimuslupa kuitenkin aiheelliseksi. 

9.3 Lopuksi 

Tämän gradun toteutustyö on ollut pitkäkestoinen ja monivaiheinen projekti. 

Gradun aihe oli alun perin erittäin kiehtova ja ilokseni olen huomannut aiheen 

pysyneen sellaisena, vaikka tämän työn tekemisessä olen kokenut laajoja 

skaaloja erilaisia tunnetiloja suunnattomasta turhautumisesta onnellisiin 

oivalluksen kokemuksiin. Kaiken tämän lomassa mielenkiintoni itse 

historiakerhoihin ja niiden tuottamiin ilmiöihin ja merkityksiin, ei ole himmennyt. 
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Tutkimus- ja kirjoitustyön lomassa maailmanlaajuinen pandemia COVID-

19 -muodossa iski myös Suomeen ja sillä on ollut luonnollisesti vaikutusta myös 

tämän työn loppuun saattamiseen. Vallinnut tilanne on luonut 2000-luvulla 

ennen näkemätöntä hämmennystä ja epäuskoisuutta, pelkoakin. Ihmiset ovat 

joutuneet eristäytymään etäälle toisistaan, mikä on osaltaan tuonut esiin myös 

raskaita ilmiöitä yksinäisyyden musertavuudesta ja esimerkiksi nuorten 

syrjäytymisen ja syrjäyttämisen kasvusta. Aivan viime aikoina on uutisoitu juuri 

lasten ja nuorten harrastustoiminnan valtavasta merkityksestä heidän 

hyvinvoinnilleen.  

Siksi on merkityksellistä hahmottaa, että harrastuksen vaikutus ylipäätään 

ihmisen elämään voi olla niin tavallisessa arjessa kuin vaikeassa 

maailmanlaajuisessa tilanteessakin jotain, joka luo turvallisuuden ja pysyvyyden 

merkityksiä. Ja ne ovat kenelle tahansa meistä jopa elintärkeitä asioita. Eikä sovi 

unohtaa empatiakyvyn merkitystä tässäkään ihmismieltä koetelleessa 

historiamme vaiheessa. 
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 Liite 1(2) 
 

Kysely historiakerholaisille 

 

Hei, 

olen Tuuli Laakso ja opiskelen Tampereen yliopistossa kasvatustieteitä. Olen kirjoittamassa pro gradu -

työtäni, eli lopullista päättötyötäni, jossa aiheenani ovat Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran 

järjestämät historiakerhot. Tutkimuksessani pohdin kerhojen merkitystä ja vaikuttavuutta.  

  

Työlleni onkin aivan ensiarvoisen tärkeää saada juuri Sinulta historiakerholaisena vastauksia kysymyksiini. 

Muistathan, että kysymyksiin ei ole olemassa vääriä vastauksia, vaan juuri sinun käsityksesi ja ajatuksesi 

on se oikea. 

  

Vastaa kysymyksiin kaikessa rauhassa ja kysy vaikka kaverilta, tai kerhonohjaajalta apua, jos jokin 

kysymys on vaikeaselkoinen. Pohdi kuitenkin vastausta itseksesi. Voit kirjoittaa niin pitkiä ja laajoja 

vastauksia kuin suinkin haluat ja sinusta hyvältä tuntuu. 

  

Muistutan, että antamasi vastaukset näen vain minä, eikä Sinua voi lomakkeesi perusteella tunnistaa. 

  

Lopuksi muistathan tallentaa vastauksesi! 

  

Arvostan erittäin kovasti panostasi! Kiitos jo etukäteen! 

  

Kerhosta 

Milloin aloitit historiakerhon?  

 

Miksi halusit osallistua historiakerhoon?  

 

Ennen kuin aloitit historiakerhon, millaisia odotuksia sinulla oli kerhosta?  

 

Ovatko nämä odotukset täyttyneet? Miltä osin? Miltä ei?  

 

Koetko, että kerholaisten mielenkiinnot on otettu huomioon kerhon toiminnassa?              Kyllä             Ei            

 

Kulttuuriperinnöstä 

Onko käsite kulttuuriperintö sinulle tuttu?              On             Ei            

 

Kerro omin sanoin mitä sinulla tulee mieleen sanasta kulttuuriperintö?  

 

Millä tavalla haluaisit olla mukana kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja toisaalta uuden kulttuuriperinnön 

tekemisessä?  

 

Pidätkö kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä?  
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Onko historiakerhossa puhuttu kulttuuriperinnöstä?              On             Ei            

 

 

 

Tulevaisuudesta 

Onko historiakerho vaikuttanut ajatuksiisi esimerkiksi siitä, mikä sinusta voisi tulla isona? Millä tavalla?  

 

Koetko, että historiakerhosta voisi olla sinulle hyötyä tulevaisuudessa? Millaista?  

 

Yhteiskunnasta 

Onko historiakerho lisännyt kiinnostustasi yhteiskunnallisiin asioihin? Millä tavalla?  

 

Oletko oppinut historiakerhossa jotain sellaista, mikä on vaikuttanut käsitykseesi ympäröivästä 

maailmasta? Anna jokin esimerkki.  

 

Kerhon merkityksestä 

Onko jotain historiakerhossa opittua, jota olet voinut hyödyntää koulussa? Mitä?  

 

Tehdäänkö historiakerhossa jotain sellaista, jota olisi mukavaa tehdä myös koulussa? Anna jokin 

esimerkki.  

 

Millä tavalla historiakerho eroaa esimerkiksi koulun historian- tai yhteiskuntaopintunnista?  

 

Oletko saanut historiakerhosta uusia ystäviä?  

 

Keksisitkö muuta tekemistä, jos historiakerhoa ei olisi?  

 

Kuinka tärkeä historiakerho on sinulle? 

Ei yhtään tärkeä 

Melko tärkeä 

Tärkeä 

Hyvin tärkeä 

 

Kun/jos historiakerho jatkuu, haluaisitko itse olla mukana? 

Kyllä 

En osaa sanoa 

En 

 

Kiitos paljon vastauksistasi! 
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