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Ratas – taito- ja taideaineiden oppimisympäristö
Oriveden perusopetus
2008-2011

1. MIKÄ RATAS ON?
Ratas on joustava ja koululta toiselle helposti siirtyvä taito- ja taideaineiden
oppimisympäristö. Sen tavoitteena on tarjota korkeatasoista taiteen, kädentaitojen ja
teknologian opetusta kaukana kaupunkien taide- ja tiedekeskuksista asuville lapsille. Ratasoppimisympäristössä opetusta antavat paikalliset ammattitaiteilijat, kädentaitajat ja
asiantuntijat yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Hankkeen aikana Orivedellä luotiin
monipuolinen ja toimiva verkosto koulujen ja paikallisten asiantuntijoiden välille. Yhteistyötä
tehtiin myös Oriveden Opiston, Oriveden seudun kansalaisopiston ja paikallisten yritysten
kanssa.
Ratas-hanke toteutettiin Oriveden perusopetuksessa lukuvuosina 2008 - 2011. Hankkeen
toteutukseen saatiin opetushallituksen hankeavustus. Toiminta käynnistyi luovien alojen
opettamiseen keskittyvän taiderattaan sekä teknologiaopetusta tarjoavan taitorattaan
opetusprojekteilla. Vuonna 2009 päädyttiin 1. 3. ja 5. luokille pidettäviin
taiderataskursseihin. Saadun kokemuksen mukaan tällä tavoin saatiin hyvä kokonaisuus,
jossa jokainen oppilas voi alaluokkien aikana osallistua kolmelle taiderataskurssille.
Taidekurssit nivoutuivat erinomaisesti taide- ja taitoaineiden opetussuunnitelmiin ja
opetuksen kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisena. Ratas-oppimisympäristö koskee
vuosittain n. 1000 alakoulujen oppilasta.
Ratas-oppimisympäristöt toteutettiin Oriveden alakouluilla viiden viikon pituisina
oppimisprojekteina. Asiantuntijaopettaja saapui kouluille ja piti tunteja 5 x 2 oppitunnin
jaksoissa. Projektin aikana oppilaat suunnittelivat ja valmistavat taideteoksen, käyttöesineen
tai laitteen sekä arvioivat sitä ja sen valmistukseen liittyviä vaiheita. Ratas-toiminnan
tulokset olivat esillä vuosittain järjestetyissä loppunäyttelyissä. Näyttelyyn koottiin esille
kaikkien eri kouluissa vuoden aikana toimineiden Ratas-työpajojen tuotoksia ja tuloksia.
Ratas-oppimisympäristöjen toteutuksessa pidettiin erityisen tärkeänä henkilöiden ja
materiaalien liikkuvuutta sekä ekologisuutta.
Henkilöiden liikkuvuuden ansiosta
opetusympäristö voitiin toteuttaa samantasoisena jokaisessa koulussa. Oppimisprojektien
vetäjinä työskenteli hankkeen aikana 14 asiantuntijaopettajaa, kaikki oman alansa
ammattilaisia. Oppimisprojekteissa käytettyjen materiaalien hankinnat tehtiin yhteisesti.
Kaikille oppilaille voitiin tarjota laadukkaat ja monipuoliset materiaalit ja työskentelyvälineet.
Kaikissa oppimisprojekteissa huomioitiin kestävä kehitys ja kierrätys.
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Ratas taito- ja taideaineiden oppimisympäristön tärkeä osa ovat hankkeen verkkosivut.
Ratas-oppimisympäristön idea on helposti ja tehokkaasti jaettavissa verkkosivujen kautta.
Sivustolle on koottu materiaalia ja kuvia oppilaiden tekemistä taideteoksista, käyttöesineistä
ja esityksistä. Opetusprosessi, työskentelytavat ja lopputulokset on dokumentoitu sivustolle
ja niitä voi käyttää myöhemmin opetuksen syventämisessä. Materiaali on Rattaan
verkkosivuilla vapaasti hyödynnettävissä.
Hankkeen pyrkimyksenä oli myös selvittää parhaiten opetussuunnitelman tavoitteisiin
soveltuvat työskentelytavat ja aihekokonaisuudet. Opettajilta, asiantuntijaohjaajilta ja
oppilailta kerättiin koko hankkeen ajan palautetta kyselylomakkeilla. Palautteen avulla
Ratas-toimintaa voidaan edelleen syventää ja kehittää.
Ratas-hanke sai toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen opetushallituksen tukea
vuosina 2008 - 2011. Tämän jälkeen toiminta on jatkunut Oriveden kaupungin ja Oriveden
seudun kansalaisopiston (OSKO) yhteistyönä lukukaudella 2011 - 2012. Tavoitteena on ollut
saada ”Ratas pyörimään” koulujen taito- ja taideaineiden opetuksen täydentäjänä ja
vakiinnuttaa toiminta osaksi Oriveden perusopetuksen alakoulujen opetussuunnitelmaa.

2. OPPIMISYMPÄRISTÖN TAVOITTEET
Oppimisympäristö on kokonaisvaltainen toimintaympäristö. Se muodostuu oppilaista,
opettajasta, ympäristöstä, erilaisista oppimisnäkemyksistä ja toimintatavasta. Vaihtuvat
opettajat, ohjaajat, oppimismenetelmät ja -välineet lisäävät osaltaan oppimisympäristön
monimuotoisuutta. Myös tunteet, asenteet ja yleinen oppimisilmapiiri vaikuttavat
oppimisympäristön muodostumiseen. Parhaimmillaan oppimisympäristö on silloin, kun
oppija pystyy oppiessaan etenemään kuin tutkija. Hän toimii vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa, oppii uusia taitoja ja saa eväitä oman maailmankuvansa
rakentamiseen.
Ratas-hankkeessa on pyritty tuottamaan monipuolisia ja oppilaita motivoivia
oppimisympäristöjä. Luokkahuoneesta on jalkauduttu kokeilemaan käyttöesineiden tekoa,
katsomaan sirkusnäytöstä tai tutustumaan taiteilijan työn eri puoliin. Nämä kaikki asiat
tukevat osaltaan koulussa annettavaa tärkeää perusopetusta. Akrobatia- tai tanssitunnilla
saatu kipinä saattaa herättää kiinnostuksen liikuntaan. Sanataiteen harjoitusten kautta
hahmottunut käsitys tekstin rakentamisesta tukee kirjoittamista eri oppiaineissa.
Kuvataiteen opinnot voivat aloittaa elinikäisen rakkaan harrastuksen tai ohjata oppilasta
visuaalisen alan ammattia kohti. Luova ongelmaratkaisu, rohkea kokeilu ja yhteiset
onnistumisen elämykset tukevat oppimista kaikissa perusopetuksen aineissa.
Ratas- hanke käynnistyi halusta tarjota monipuolista ja tasavertaista taide- ja taitoaineiden
opetusta syrjäseutujen koulujen oppilaille. Alusta asti tärkeänä pidettiin
asiantuntijaopetusta, laadukkaiden työvälineiden käyttöä sekä oppilaiden oman luovuuden
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kannustamista. Yhteiskunnan muuttuessa opetuksen tavat ja tavoitteet ovat muuttuneet
merkittävästi. Opetuksessa painotetaan yhä enemmän oppilaan itsenäistä työskentelyä,
tiedonhakutaitojen kehittämistä ja positiivisia oppimiselämyksiä.
Ratas-oppimisympäristö tarjoaa oppilaille mahdollisuuden päästä itse kokeilemaan ja
yrittämään, hankkimaan tietoa ja saamaan elämyksiä aivan uusista aiheista.
Asiantuntijaopettajien käyttö motivoi oppilaita, syventää opetettavan aineen tuntemusta ja
tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua eri alojen paikallisiin ammattilaisiin.
Ratas-oppimisympäristön tavoitteet:
-

Luoda taiteentekijöiden, kädentaitajien ja kasvattajien verkosto, joka on valmis jakamaan
omaa asiantuntijuuttaan paikallisten koulujen ja oppilaitten hyväksi.

-

Vahvistaa oppilaissa myönteistä oppimisasennetta. Antaa oppilaille onnistumisen
kokemuksia

ja

luomisen

iloa

sekä

kannustaa

oppilaita

innovatiivisuuteen

ja

mielikuvituksen lentoon.
-

Vahvistaa ja kehittää opettajien osaamista ja ammattitaitoa työssä oppimisen sekä
yhdessä opettamisen keinoin.

-

Saada paikalliset resurssit (henkilöt, materiaalit ja välineet) mahdollisimman tehokkaaseen
käyttöön erityisesti syrjäseutujen oppilaitten hyödyksi.

-

Dokumentoida koko prosessi verkkoon ja videoida se DVD:lle siten, että käytettyä mallia
voi vapaasti hyödyntää.

-

Tukea kestävän kehityksen periaatteita kierrättämällä henkilöitä, materiaaleja ja laitteita
sekä käyttämällä niitä mahdollisimman tehokkaasti.

3. RATAS-OPPIMISYMPÄRISTÖN TOTEUTUSAIKATAULU
Ratas-oppimisympäristöt toteutetaan opetusprojekteina. Asiantuntijaopettaja pitää kouluilla
5x2 tunnin kurssin viiden viikon aikana. Hän kiertää opettamassa omaa erikoisalaansa kaikilla
Oriveden kouluilla ja tuo tarvittavat välineet ja materiaalit mukanaan. Opetus, tehtävät,
työskentelyvälineet ja materiaalit pysyvät samoina kaikille oppilaille. Ratkaisu on joustava ja
sopii hyvin alueelle, jossa on useita pieniä kouluja ja välimatkat ovat suuret. Tunnit pidetään
tarkoitukseen mahdollisimman hyvin sopivissa tiloissa.
Ratas-hankkeen käynnistyessä Orivedellä oli yhdeksän alakoulua: Eräjärvi, Hirsilä, Holma,
Karppi, Keskuskoulu, Puharila, Päilahti, Rovastinkangas ja Talviainen. Ratas-toiminta
käynnistettiin kaikilla näillä kouluilla. Muuttuva koulutilanne vaikutti osaltaan myös
toiminnan toteutumiseen. Hankkeen aikana Puharilan ja Talviaisten koulut lakkautettiin.
Syksyllä 2009 toiminta laajeni myös yläluokille, kun Teknologiarattaan opetus aloitettiin
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Oriveden yhteiskoulun 7.-8. luokilla. Lukuvuonna 2011 - 2012 toiminta jatkuu kaikissa jäljellä
olevissa seitsemässä alakoulussa.

2008 - 2009
Syyslukukaudella yhteistyö ja verkostoituminen koulujen, asiantuntijaopettajien ja
koordinaattorin välillä käynnistyi. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen koordinaattori, jonka
tehtäviin kuului opetuksen suunnittelu, asiantuntijaopettajien valinta ja opetussisältöjen
koordinointi. Hän hoiti kurssien käytännön toteuttamiseen liittyviä järjestelyjä, kuten
aikataulu- ja paikkajärjestelyt, materiaalihankinnat ja tiedotuksen kouluille. Ratasoppimisympäristölle tehtiin omat, opetusta tukevat ja esittelevät internetsivut.
Taiderattaan teemoina olivat ensimmäisenä lukuvuonna Kuvataideratas ja Esittävä taide
(Sirkusratas). Kuvataiteen opetukseen osallistuivat 1., 2., 5. ja 6. -luokkien oppilaat.
Sirkusrattaan toimintaan osallistuivat koulujen 3.-4. -luokat. Kuvataiderattaassa opiskeltiin
mm. hiilipiirustusta, akvarellimaalausta ja muotoilua kierrätysmateriaaleista. Opettajille
järjestettiin kuvataidepaja, jossa he saivat ohjausta värien sekoittamiseen ja erilaisten
sideaineiden käyttöön maalauksessa. Sirkusrattaassa harjoiteltiin akrobatiaa ja jongleerausta
sekä nähtiin ammattilaisten valmistama sirkusesitys.
Teknologian asiantuntijaopetusta tarjoava Taitoratas aloitti toimintansa samaan aikaan.
Hankkeen puitteissa koulutettiin ”tähtiopettajia” ohjaamaan teknologian opetusta. Opetusta
varten koottiin yhteinen materiaalipankki, jossa on tehtävien toteuttamiseen tarvittavat
välineet. Yhteistyöneuvottelut yritysten kanssa aloitettiin ja taitorattaan teknologiatehtävät
laitettiin sähköiseen verkkoon. Teknologiaopetus aloitettiin tehtävillä Luovuuden
vuoristorata (4. lk) ja Säpinää sähköllä (5.lk). Opetuksessa yhdistettiin mm. fysiikan ja
teknisen työn taitoja. Tehtävien suunnittelussa ja sisällössä painotettiin kestävän kehityksen
teemoja.
Keväällä järjestetyssä loppunäyttelyssä oli esillä lukuvuoden aikana tehtyjä taideteoksia ja
teknisten tehtävien tuloksia.

2009 - 2010
Seuraavana vuonna käynnissä oli yhteensä neljä Taideratasta - Kuvataideratas,
Grafiikkaratas, Tanssiratas ja Sanataideratas. Opetukseen osallistuivat 1., 3., 5. ja 6. luokkien
oppilaat. Kuvataiderattaan opetuksessa teemoina olivat savityöt, akvarelli- ja
öljyvärimaalaus. Grafiikkarattaassa tutustuttiin taidegrafiikan tekemiseen. Esittävän taiteen
opetuksessa teemana oli tanssi-improvisaatio ja Sanataiderattaassa opiskeltiin luovaa
kirjoittamista sekä sarjakuvaa.
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Taitoratas käynnistyi pohjoisen alueen koulujen 3.-6. -luokilla ja laajeni eteläisen alueen
kouluissa vielä käynnistymättömien aihepiirien osalta. Teknologiatehtävien aiheina olivat
Nivel osana tuotetta (3. lk), Luovuuden vuoristorata (4. lk), Säpinää sähköllä (5. lk) sekä
Virtaa, voimaa, vauhtia (6. lk). Toiminta laajeni myös yläkoulujen 7. ja 8. luokille.
Oppimateriaalipakettien kehittely jatkui saadun kokemuksen perusteella. Rovastinkankaan
5. luokat osallistuvat valtakunnalliseen Tämä toimii -kilpailuun, joka oli äidinkielen,
kuvaamataidon ja teknisen työn yhteistyöprojekti.
Ratas-oppimisympäristön loppunäyttelyssä järjestettiin Luovuuden vuoristorata ja Virtaa,
voimaa, vauhtia -tehtävien loppukilpailut. Paikalliset yritykset tukivat kilpailujen
toteuttamista. Näyttelyssä oli esillä kaikkien taidepajojen töitä sekä Tanssiratas-kurssin
esitys. Näyttelyyn liittyi tehtäviä, jotka kannustivat pohtimaan esillä olevia teoksia.

2010 - 2011
Hankkeen kolmantena vuonna Taito- ja taiderattaiden toimintamuodot vakiintuivat.
Edellisen lukuvuoden antaman kokemuksen perusteella Taiderattaan opetusta päätettiin
tarjota jatkossa kolmelle vuosiluokalle, eli alakoulujen 1., 3. ja 5. luokille. Taiderattaan
teemana oli Käyttötaide. Oppilaat saivat keramiikan, tekstiilitaiteen ja käyttögrafiikan
asiantuntijaopetusta. Taitoratas jatkoi alakoulujen 3.-6. luokilla. Yläkoulussa kaikki 7.
luokkien teknisen työn valinneet osallistuivat Ratas-opetukseen ja 8. luokkalaisista
valinnaiskurssin valinneet.
Loppunäyttelyssä järjestettiin perinteisen avajaisohjelman ja esillä olevien taidonnäytteiden
lisäksi huovutus- ja grafiikkatyöpajat. Näyttelyvieraat ja oppilasryhmät pääsivät kokeilemaan
tekniikoita varaamalla ajan työpajaan.

2011 - 2012
Ratas-hanke sai toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen opetushallituksen tukea
vuosina 2008-2011. Tämän jälkeen toiminta jatkui kaupungin ja Oriveden seudun
kansalaisopiston (OSKO) yhteistyönä lukukaudella 2011-2012. OSKO antaa tämän
lukuvuoden Taideratas opetuksen. Kursseina ovat Kuvataide, Draama ja Animaatio.
Asiantuntijaopettajina toimivat edelleen paikalliset taiteilijat. Opetusta tarjotaan koulujen 1.,
3., ja 5. luokille, jolloin kaikki koululaiset pääsevät osallistumaan toimintaan kolme kertaa
alakoulun aikana.
Teknologian asiantuntijaopetusta tarjoava Taitoratas on vakiintunut osaksi pysyvää
opetuskäytäntöä. Teknologiatehtävät toteutetaan pääosin teknisen työn, tarvittaessa
fysiikan, kuvaamataidon ja tekstiilityön tunneilla. Oppimistehtäviä ohjaavat aiheeseen
perehtyneet tähtiopettajat. Tehtävissä käytettävät materiaalit hankitaan vuosittain osana
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Ratas-toimintaa. Teknologiaopetusta tarjotaan Oriveden alakoulujen 3. – 6.- luokkien
oppilaille koulujen omien resurssien puitteissa.
Ratas-toimintaan osallistui lukukaudella 2008-2009 yhteensä 630 Oriveden perusopetuksen
oppilasta. Seuraavana vuonna opetusta järjestettiin 716 oppilaalle, sitten 689 oppilaalle ja
vuonna 2011-2012 mukana on 652 oppilasta. Yhteensä toiminnassa on ollut yhteensä 2687
rataskurssilaista. Ratas-toiminnan loppunäyttelyt ovat olleet avoimia kaikille orivesiläisille.

4. RATAS- OPPIMISPROJEKTIT
Opetuksen sisällöt ja tavoitteiden toteutuminen
Taide- ja taitorattaiden opetuksessa on kokeiltu hankkeen aikana useita erilaisia
opetuskokonaisuuksia. Oppilaat ovat saaneet asiantuntijaopetusta kuvataiteessa, grafiikassa,
esittävässä taiteessa (sirkus ja tanssi), sanataiteessa ja käyttötaiteessa. Taitorattaan
teknologiaopetuksessa oppilaat ovat päässeet tutustumaan teknologian eri käyttötapoihin
sekä kokeilemaan itse erilaisia teknologian sovellutuksia. Ratas-oppimisprojektien sisällöt
on suunniteltu syventämään ja tukemaan opetussuunnitelman tavoitteita. Kaikissa
opetuskokonaisuuksissa opetus pyritään integroimaan luontevasti perusopetukseen.
Opetuksessa hyödynnetään eri aineiden yhdistämistä, pyritään syventämään
perusopetuksen sisältöjä sekä tuomaan uusia näkökulmia opiskeltavaan aineeseen.
Seuraavassa esitellään tarkemmin Ratas-oppimisympäristöjen käytännön toteutusta,
sisältöjä ja opetuksellisia tavoitteita. Oppimisympäristöt on esitelty teemoittain. Jokaisen
teeman kohdalla on lyhyt kuvaus käytännön toteutuksesta, otteita oppimisprojektiin
osallistuneiden antamasta palautteesta sekä analyysia tavoitteiden toteutumista.

Kuvataideratas
Kuvataideratas oli ensimmäinen toteutettu Ratas-oppimisympäristö yhdessä esittävän
taiteen (sirkus) ja teknologian kanssa. Ratas toteutettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna
2008-2009, jolloin aiheina olivat kuvataide ja taidegrafiikka. Kuvataideratas on jatkanut
toimintaansa eri sisällöillä jo neljä vuotta. Kuvataiderattaan asiantuntijaopettajina toimivat
Orivedellä tai sen läheisyydessä asuvat ammattikuvataiteilijat ja visuaalisen alan
ammattilaiset.
Kuvataiderattaassa on opiskeltu muun muassa hiili- ja liitupiirustusta sävypaperille,
piirustuksen peruskäsitteitä, akvarelli- ja öljyvärimaalausta sekä sommittelua ja rakentelua
kierrätysmateriaaleilla. Monella kurssilla on yhdistelty luovasti eri tekniikoita. Eräällä
kurssilla oppilaat muotoilivat savesta hedelmiä ja maalasivat ne. Sen jälkeen jokainen
suunnitteli hedelmistä oman asetelman, johon tehtiin myös valaistus. Lopulta asetelmista
valmistettiin akvarellimaalaukset. Oppilaat pääsivät kokeilemaan käytännössä taideteoksen
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tekemisen monia vaiheita ja oppivat samalla hieman taidehistoriaa (asetelmamaalaus). Myös
öljyvärimaalausten tekeminen ulkona liittyy olennaisesti taiteen tekemisen historiaan.
Kuvataiteen opetuksessa käytiin monipuolisesti läpi taiteen tekemisen eri puolia. Oppilaat
osallistuivat taideteoksen tekemisen koko prosessiin alkuideoista aina näyttelyn
pystyttämiseen saakka. Tekemisessä korostui erityisesti oppilaan oma idea, aiheen
muotoutumisen prosessi ja pitkäjänteiden työskentely yhden aiheen parissa. Myös yhteisten
työskentelyvälineiden kunnossapito ja työskentely ryhmän kanssa tiiviissä luokkatilassa
opettavat toisten huomioimista. Oppilaat keskustelivat ideoistaan ja teoksistaan kurssin
aikana. He myös suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä loppunäyttelyn ohjelman.
Kurssin aikana ammattilaistaiteilija vastasi oppilaiden alaa koskeviin kysymyksiin ja tarjosi
käyttöön oman kokemuksensa taiteen tekemisestä. Opetusmalli perustuu oppilaiden omiin
havaintoihin ja kokemuksiin, joiden kautta piirustus-, maalaus- ja veistotaidot kehittyvät
luontevasti ja vääjäämättä.
Grafiikkakurssilla opeteltiin grafiikan perustekniikoita eli monotypia-, kuivaneula- ja
syväpainotekniikkaa. Kurssi kehittää oppilaan ilmaisutaitoa ja sen lisäksi oppilas oppii, että
grafiikka on taidetta, jossa on noudatettava erilaisia prosesseja. Ilman tätä
järjestelmällisyyttä ideasta ei synny taideteosta. Grafiikan tekemisen erityispiirre on, että
tekijä joutuu kohtaamaan epäonnistumisia ja aloittamaan jälleen uudestaan. Grafiikan
materiaalit ja välineet ovat käyttäjille turvallisia ja ympäristöystävällisiä, esimerkiksi
painovärit ovat vesiliukoisia.

Opettajan ja asiantuntijaopettajan välinen yhteistyö
”…hyvä porukka, myönteinen asennekasvatus ennakkoon antoi miellyttävän työtilanteen ja
hyviä töitä tuli vauhdilla” Kuvataideratas, asiantuntijaopettaja
Kuvataideopetusta koskevassa palautteessa tuli esille mm. opettajan ja asiantuntijaopettajan
välisen yhteistyön merkitys. Opettaja voi tukea asiantuntijaopettajan työskentelyä
esittelemällä kurssin oppilaille positiivisesti ja keskustelemalla käytössäännöistä etukäteen.
Työrauha helpottaa oppilaiden uusien asioiden omaksumista ja asiantuntijaopettaja voi
keskittyä opettamiseen. Samoin opettajan oma innostunut ja kiinnostunut asenne tukee
hyvän opetusilmapiirin syntymistä.
Oppilaiden valmistamat teokset tulevat esille vuosittaiseen Ratas-oppimisympäristön
loppunäyttelytilaisuuteen. Koulujen oppilaat tutustuvat keväisin järjestettävään näyttelyyn
yhdessä luokanopettajansa kanssa. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella erilaisista
teoksista ja ratkaisuista ja nähdä muiden koulujen oppilaiden töitä. Oppilaat oppivat
palautteen antamista ja kritiikin vastaanottamista.
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Grafiikankurssilaiset ovat vedostamassa ja graafikko Tom Linkopuu auttaa heitä.

Käyttötaideratas
Käyttötaiderattaassa oppilaat tutustuivat erilaisten käyttöesineiden valmistusprosesseihin
ammattilaisohjaajan opastuksella. Käyttötaiderattaan aiheina olivat keramiikka, tekstiilitaide
(huovutus, kirjansidonta ja helmet) sekä käyttögrafiikka. Keramiikan valmistamista pääsivät
kokeilemaan koulujen ykkösluokkalaiset. Tekstiilitaidetta opiskelivat kolmansien luokkien
oppilaat, jotka valmistivat ja koristelivat huovutetut kirjankannet. Käyttögrafiikkakurssilla
viidesluokkalaiset tutustuivat syväpainografiikkaan ja valmistivat seinäkalenterin.
Keramiikkakurssilla tutkittiin designia, eli kauneuden ja käytännöllisyyden yhdistämistä
arkipäivän esineissä. Esineissä kokeiltiin erilaisia materiaaleja ja materiaaliyhdistelmiä.
Tunneilla pohdittiin myös veistoksen ja keramiikan eroja. Lopputuloksena oli kaunis
käyttöesine, jonka aiheen oppilaat päättivät itse.
Huovutustunneilla oppilaat valmistivat alkutyönä huopasaippuat. Päätyönä oli huovutettujen
kirjankansien valmistus. Huopakannet värjättiin itse maalaamalla. Rovastinkankaalla tehtiin
lisäksi näytelmälavasteeksi suuri huovutustyö, joka huovutettiin yhdessä. Kuvioksi valittiin
yksi oppilaiden suunnittelemista ehdotuksista ja se maalattiin huopapintaan. Villan huovutus
on hidasta puuhaa ja tunneilla laulettiin työn ohessa. Samalla toisinnettiin erittäin vanhaa
käsityöperinnettä, työnteon keventämistä laulamalla.
(keramiikka kuva käytännön tekemisestä / tai kuva esim. huopakirjoista)
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Huovutusta Karpinkoulussa
Kuvataide- ja käyttötaiderattaissa korostuvat erityisesti laadukkaiden materiaalien ja sopivan
työskentelytilan merkitys. Oppilaat pääsevät kokeilemaan oikeita taiteilijoiden käyttämiä
välineitä ja materiaaleja sekä sekoittamaan itse värejä värijauheesta. Huovutuksessa
muokataan villasta veden ja saippuan avulla huopaa. Työskentely vaatii vähintään riittävästi
pöytätilaa, joka on suojattu kosteudelta.
Grafiikan opetuksessa materiaalien kierrättäminen ja yhteinen käyttö on tärkeää.
Yksittäisellä koululla ei ole mahdollista toteuttaa grafiikan opetusta ilman suuria hankintoja.
Kiertävä opetus ja yhteisesti hankittavat materiaalit ovat kustannuksiltaan pienet. Oriveden
alakouluilla on nyt käytössä yksi vedostusprässi, jota kurssien ohjaaja kuljettaa mukanaan.
Liikuteltava grafiikkalaatikko on hyvä ja kustannustehokas ratkaisu, jolla ammattilainen
kuvataidegraafikko voi opettaa kaikissa Oriveden alakouluissa.

Sanataideratas
Luovan kirjoittamisen opetusta järjestettiin Oriveden koulujen 6. luokkien oppilaille. Aiheina
olivat sanataide ja sarjakuva. Kurssilla käsiteltiin kirjoittamisen tekniikoita ja erilaisia
tekstityylejä. Oppilaat perehtyivät mm. juonen rakentamisen peruskäsitteisiin,
henkilöhahmojen luomiseen ja vuoropuhelujen kirjoittamiseen.
11

Sanataiteen perusopetuksen tavoitteena on antaa kielestä, kirjoittamisesta ja lukemisesta
kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuus kehittää ja syventää harrastustaan.
Sanataiteen opetuksessa pyritään oppilaiden kielellisen ilmaisun ja mielikuvituksen
rikastuttamiseen. Kirjoittamisen avulla kehitetään oppilaan ajattelutaitoja ja eläytymiskykyä,
autetaan etsimään persoonallista tapaa ilmaista asioita sekä vahvistetaan oppilaan
identiteettiä. Nuorempien opetuksessa painottuvat ilon, leikin ja ilmaisuvapauden merkitys
kielenkäytön kehittämisessä.
Viides- ja kuudesluokkalaisten sanataideopetuksessa on keskeistä taiteidenvälisyys ja
medialukutaidon oppiminen. Jatkossa sanataiderattaan opetusta voisi painottaa etenkin
oppilaiden medialukutaidon tukemiseen. Jatkuvassa informaatiotulvassa oppilaiden
käsityksen laajentaminen siitä, mihin kaikkeen kirjoitettuja tekstejä käytetään, on tärkeää.
Mainosten, sarjojen ja elokuvien taustalla olevien tekstien tutkiminen ja niiden rakenteeseen
perehtyminen auttaa oppilasta hahmottamaan omaa suhdettaan niihin. Kirjoitusharjoitusten
myötä oppilas voi pohtia erilaisten tekstien tavoitteita ja kirjoittajien motiiveja sekä
uutistekstejä ja kirjoitettujen lähteiden luotettavuutta. Erilaisten tekstien rakenteiden ja
kirjoittamisen peruskäsitteiden hallinta tukee oppilasta myös jatko-opinnoissa.
”Oli mielenkiintoista oppia tarinoista ja kirjoittamisesta kaikenlaista uutta, se oli
mielenkiintoista, ja opin uusia asioita niistä jutuista. Toiv. näitä juttuja tulisi
tulevaisuudessakin, koska pidän paljon kirjoittamisesta.” Sanataideratas, oppilas

Sirkusratas
Esittävän taiteen opetusohjelmaan kuuluva Sirkusratas toteutettiin Oriveden kouluissa
hankkeen pilottivuonna 2008-2009. Sirkusrattaan toimintaan osallistuivat Oriveden
alakoulujen 3.-4. -luokkien oppilaat. Syyslukukaudella ohjelmassa oli akrobatiaopetusta
kouluilla. Keväällä oppilaat menivät katsomaan ammattimaisten sirkustaiteilijoiden esitystä
ja osallistuivat sen jälkeen järjestettyihin työpajoihin.
Sirkusrattaan harjoitustunneilla oppilaat tutustuivat mm. akrobatiaan, diabolojongleeraukseen ja taikuuteen. Erilaisissa harjoitteissa kiinnitettiin huomiota erityisesti
kehon käyttöön ja koordinaatiokyvyn monipuoliseen kehittämiseen. Toiminnassa korostuivat
myös rohkea kokeilu ja itsensä voittaminen, ryhmätyöskentelytaidot sekä ja erilaiset
liikuntaharjoitteet.
Työpajoissa oppilaat harjoittelivat sirkusesityksessä nähtyjen välineiden käyttöä. Esityksen
jälkeen keskusteltiin mm. pitkäjänteisen harjoittelun merkityksestä sirkusesityksen
valmistamisessa sekä nähdyn esityksen sisällöstä. Luokanopettajille oli etukäteen lähetetty
esitystä koskevia ennakkotehtäviä, joita käytiin läpi esityksen jälkeen. Kyselyssä pohdittiin
sirkusesityksen lisäksi erilaisia kulttuuriesityksiä (tanssi, musiikki, sirkus, elokuva) sekä
televisio-ohjelman ja live-esityksen eroja.
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Sirkusratas sai oppilailta innostunutta palautetta. Palautekyselyn vastauksissa korostui, että
oppilaat olivat ymmärtäneet pitkäjänteisen harjoittelun ja taustatyön merkityksen esityksen
valmistamisessa. Ammattilaiset harjoittelevat vuosia ja yrittävät yhä uudelleen
epäonnistumisten jälkeen. Oma motivaatio ja pitkäjännitteisyyden merkitys uusien taitojen
oppimisessa on koulutyössäkin keskeinen asia.
Viime vuosina sirkustaide on otettu osaksi opetussuunnitelmaa useissa kouluissa. Sirkukseen
liittyy mielikuvia jännittävästä, salaperäisestä ja hieman kielletystäkin maailmasta, joka
motivoi oppilaita. Sirkustaiteen puitteissa opiskellaan kaikissa liikuntalajeissa olennaisia
taitoja: oman kehon hallintaa, keskittymiskykyä ja ryhmässä toimimista. Opetuksessa
korostuu pitkäjänteisen harjoittelun merkitys, joka on tarpeen kaikilla aloilla. Sekä
sirkuksessa että tanssissa nousee esille paitsi harjoittelun merkitys, myös liikunnan ilo,
luovuus ja hauskuus. Sirkusharjoittelu on monipuolista ja tarjoaa myös eri vahvuuksia
omaaville oppilaille mahdollisuuden loistaa.

Oppilaita
Grönfors

diabolo-jongleerauksen tunnilla kurssin vetäjänä sirkustaiteen ohjaaja Jukka

Tanssiratas
Esittävän taiteen rattaan aiheena lukuvuonna 2009-2010 oli tanssi-improvisaatio.
Opetukseen osallistuivat koulujen 3. luokkien oppilaat. Tanssirattaassa tutustuttiin
improvisaation avulla tanssin peruselementteihin. Ammattilaisen tanssinopettajan
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ohjaamilla tunneilla opiskeltiin monipuolisesti tilankäyttöä, liikenopeutta, liikkeen rytmiä
sekä kehon energiakäyttöä. Tanssin peruselementtien ymmärtäminen tukee kaikkia
liikunnallisia harrastuksia.
Erityisen innostavaksi oppilaat kokivat valmiin esityksen esittämisen luokkatovereille tai
muille koululaisille. Tanssirattaan työn lopputuloksia nähtiin muun muassa koulujen
joulujuhlissa ja kevään Ratas-loppunäyttelyssä. Esitysten valmistaminen kehittää oppilaiden
luovuutta ja ryhmätyötaitoja. Se antaa hyvää kokemusta suunnittelusta, harjoittelusta ja
esillä olemisesta. Tanssiratas-kurssin jälkeen kerätyssä palautteessa arvostettiin mm.
tanssiopettajan ammattitaitoa ja kontaktia oppilaisiin.
”Lapset olivat huippuinnostuneita, pojatkin suurin osa... ja yhdellä kerralla tuotettiin esitys

joulujuhlaan, upeata. Opettaja oli tanssinopettaja eikä pelkästään taiteilija, joten tulos oli
todella hyvä.” Tanssiratas, opettaja.
”Olit paras ohjaaja maailmassa (: ”. Tanssiratas, oppilas.

TAITORATAS – teknologiaa ja kilpailuja
Taitoratas on teknologiakasvatusmalli, joka tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua
teknologian käyttöön ja suunnitteluun asiantuntijaopettajan johdolla. Kursseilla tutustutaan
teknologian erilaisiin sovelluksiin yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä. Tavoitteena
on ohjata oppilaita teknologian luontevaan ja vastuulliseen käyttöön eri elämänalueilla.
Oppimisprojektien avulla tutustutaan tietoverkkojen ja teknisten laitteiden käyttöön ja
kokeillaan itse teknisten laitteiden tai niiden osien toteuttamista. Oppilaita myös
kannustetaan ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin sekä arvioimaan tämän päivän
teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen.
Teknologiarattaan aihekokonaisuudet ja sisällöt:
• 3. lk Nivel osana tuotetta - Ongelman ratkaisua ja nivelen siirtäminen osaksi isompaa
kokonaisuutta, esim. lelua
• 4. lk Luovuuden vuoristorata - Luovuus, kekseliäisyys, kierrätys ja askartelu
• 5. lk Säpinää sähköllä - Luovuus, epäkesko/liike, sähköteknologia, virtapiiri ja kytkimet
• 6. lk Virtaa, voimaa, vauhtia - Muoviteknologia, kierrätys, materiaaliteknologia, virtapiiri,
voimansiirto, kuntakohtainen kilpailu yhteistyössä yritysten kanssa
• 7. lk Menoa ja muotoilua - Luovuus, kitka, muotoilu, virtapiiri
• 8. lk Vihreää virtaa - Ekologisuus, luovuus, kekseliäisyys
Teknologiarattaan opetuksessa keskeistä on eri oppiaineiden välinen yhteistyö,
tähtiohjaajien ja vertaistoiminnan käyttö sekä teknologiapainotteinen kerhotoiminta ja sen
kehittäminen. Erilaiset teknologiaprojektit ja yhteistyö yritysmaailman kanssa tuovat
toimintaan monipuolisuutta. Teknologiarattaan tehtävät on suunniteltu opetussuunnitelman
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tavoitteita tukeviksi ja oppilaiden taitoja vastaaviksi. Asiantuntijaopettajat tuovat tarvittavat
materiaalit kouluille ja opetus liittyy luontevasti normaaliin kouluopetukseen.
Teknologiatehtävien tuloksia ja kursseilla valmistettujen esineiden kuvia on esillä Rattaan
internetsivuilla.
Teknologiaopetusta tarjoavan taitorattaan toteutustapa on hieman erilainen kuin
taiderattaiden. Teknologiatehtäviä ohjaavat omat opettajat, jotka ovat perehtyneet
teknologian opetukseen. Teknologiaratas on integroitunut nopeasti osaksi Oriveden
alakoulujen perusopetusta. Oppilaat tekevät teknologiatehtäviä vuosittain 3.-6. -luokkien
teknisen työn tunneilla.

Teknologian tehtävien tuotteita Rattaan kevätnäyttelyssä 2010

5. KOKEMUKSIA RATAS-HANKKEESTA
Ratas-hankkeen seuranta ja kehittäminen
Ratas-oppimisprojektien jälkeen opettajat, asiantuntijaopettajat ja oppimisprojektiin
osallistuneet oppilaat täyttivät kyselylomakkeen Moodlessa. Palautelomakkeessa esitettiin
kysymyksiä koskien mm. kurssin järjestelyjä, opetuksen tasoa, kurssilla käytettyjä
materiaaleja ja tiloja sekä vastaavan opetuksen tarpeellisuutta kouluissa. Palautetta voidaan
jatkossa käyttää Ratas-oppimisympäristöjen sisältöjen ja toiminnan kehittämisessä.
Kyselyjen sisällöt olivat hieman erilaiset eri ryhmille. Palautelomakkeessa oli 15 kysymystä
oppilaille ja 21 opettajille. Asiantuntijaopettajille oli 18 kysymystä. Kysymyksiin vastattiin
pääosin asteikolla 1-5, jossa 1 oli ”ei lainkaan tärkeää” ja 5 ”erittäin tärkeää”. Lisäksi
jokaisessa palautelomakkeessa oli 2-3 vapaan palautteen kenttää eri aiheista.
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Seuraavassa on opettajien ja asiantuntijaopettajien osalta tarkasteltu vastauksia kysymyksiin
Yleisvaikutelma kurssista, Yhteistyö opettajan/asiantuntijaopettajan kanssa, Kuinka
tärkeänä pidät ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa, Kuinka tärkeänä pidät
vastaavan toiminnan järjestämistä tulevaisuudessa sekä asiantuntijaopettajille suunnattu
Olisitko valmis pitämään vastaavan kurssin tulevaisuudessa. Oppilaiden palautteesta on
poimittu kommentteja vapaan palautteen kentästä sekä mielipiteitä kurssien hyvistä ja
huonoista puolista.

Opettajien palaute
Opettajille esitettiin palautekyselyssä 21 kysymystä. Opettajia pyydettiin arvioimaan mm.
kurssin sisällön kiinnostavuutta ja pedagogista mielekkyyttä, ulkopuolisten asiantuntijoiden
käyttöä kouluopetuksessa sekä opetuksen järjestelyjä, työtilaa ja opetusmateriaaleja. Lisäksi
kysyttiin opettajien arvioita oppilaiden käytöksestä, motivaatiosta ja kuinka hyvin he oppivat
uusia taitoja kurssin aikana. Vapaan palautteen kentät olivat aiheista Kurssin sisältö,
Työpajan järjestelyt sekä Ruusut & risut.
Vapaan palautteen kentissä myönteistä palautetta tuli mm. kurssilla käytetyistä
materiaaleista ja työskentelyvälineistä. ”Oli hienoa että oppilaat pääsivät koittamaan
öljyvärimaalausta sekä savitöiden tekemistä, sellaisia töitä mihin kouluilla ei välttämättä ole
varoja ostaa materiaaleja. Mukavaa oli että alan ammattilainen piti kurssin ja oppilaat saivat
myös tehdä työt ammattivälineillä - bambukynä, aitoja siveltimiä jne.” Kuvataideratas,
opettaja.
Asiantuntijaopettajien koettiin myös motivoivan oppilaita eri tavalla kun tutun opettajan.
”Kirjoitustaito on aika uhanalainen nykyään. Siksi tämäntapainen projekti on tarpeellinen.
Kurssin vetäjät pelastivat paljon aktiivisella otteellaan. Ulkopuoliset vetäjät toivat aiheeseen
kiinnostavuutta oppilaiden näkökulmasta. Jos olisin itse vetänyt saman kurssin, oppilaiden
motivaatio olisi ollut heikompi.” Sanataideratas, opettaja.
Ratas-kurssit tarjosivat myös mahdollisuuden laajempaan käyttäytymisen ja sosiaalisten
taitojen oppimiseen. Uusi ympäristö oli jo itsessään monelle oppilaalle oppimisen paikka.
”Oli ihana päästä pienryhmän kanssa Rattaan kautta keramiikkapajalle. Koko prosessi oli
luokallemme oppimista, siirtymisineen, saveen tutustumisineen jne. Olisi ensiarvoisen
tärkeää, että erityisoppilaat pääsisivät tutustumaan erilaisiin työpajoihin jatkossakin.”
Keramiikkaratas, opettaja.
Opetuksen kannalta ongelmallisena koettiin suuret luokkakoot ja yhdysluokat. Osassa
kursseja työskentelytilat olivat ahtaat ja toiminta sujui paremmin pienemmällä ryhmällä.
Suuret oppilasryhmät oli käytännössä pakko jakaa. Sekä kurssien ohjaajat että opettajat
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toivoivat, että opettaja voisi osallistua kurssille ja vastata sen vetämisestä yhdessä
asiantuntijaopettajan kanssa. Uusien materiaalien ja tekniikoiden käyttö vaatii
erityisohjausta, jota on helpompi antaa pienessä ryhmässä. Ohjaajat toivoivat opettajan
läsnäoloa työskentelyrauhan ylläpitämiseksi ja opettajat olivat kiinnostuneita oppimaan
kurssilla käytettyjä tekniikoita. Opetuksen syventämisen kannalta ohjaajan ja opettajan
läsnäolo on toivottavaa.
”Itse en ollut paikalle kertaakaan, koska jaoimme yli 20 oppilaan ryhmän kahteen osaan.
Näin jakaen kaikki oppilaat saivat varmasti enemmän irti kuin normaalilla isolla porukalla.
Upeaa, että lapset pääsivät kokeilemaan jotain, mitä koulun resursseilla ja isossa ryhmässä
on vaikea toteuttaa. Lapset olivat tosi innossaan jaksosta. Hyvä projekti!!!” Grafiikkaratas,
opettaja.
”Silloin kun kyseessä iso yhdysluokka, niin toista ryhmää ei voi jättää ilman opettajaa.
Opettajasta olisi varmasti kiva seurata ja ottaa opikseen taideopettajien opetuksesta ja
saada uusia ideoita omaan työhönsä, mutta nyt siihen ei ollut mahdollisuutta. ”
Keramiikkaratas, opettaja.
”Yhdysluokan luokanopettajat ovat totaalisen eriarvoisessa asemassa yksikköluokkaa
opettavien kanssa. En todellakaan voi jättää puolikasta ryhmää valvomatta. Pienet
piipahdukset, jotka ehdin toimintaa seurata, olivat antoisia ja oppilaat tekivät mielellään
töitä. Opettajan läsnäolo olisi varmaan ylläpitänyt järjestystä paremmin, kun uutta opea ei
oman open edessä kannata "testata".” Tanssiratas, opettaja.
Opettajien suhtautuminen asiantuntijaopetukseen oli hyvin positiivista. Kysymykseen ”Mitä
mieltä olet ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä kouluopetuksessa?” opettajista 81
% prosenttia vastasi ”Erinomainen ajatus”. Ulkopuolisten ohjaajien koettiin paitsi motivoivan
oppilaita, myös tuovan uusia näkökulmia omaan opetustekniikkaan. Samalla opettaja oppi
itsekin uusia taitoja osallistuessaan kursseille.
Opettajat pitivät Ratas-oppimisympäristöjen tarjoamaa asiantuntijaopetusta ja
erikoiskursseja tärkeänä lisänä opetuksessa. Kysyttäessä ”Olisiko mielestäsi tärkeää, että
vastaavaa toimintaa järjestettäisiin myös tulevaisuudessa?” vastaajista 78 % piti toiminnan
jatkamista ”erittäin tärkeänä”.
”Toivottavasti jatkossakin järjestetään näitä Rattaita!! Asiantuntijat tulisivat tuomaan
omaa tietoaan/taitoaan kouluille! Kiitos!” Käyttötaideratas, opettaja.

Teknologia
Teknologiarattaan opettajat olivat erittäin tyytyväisiä oppimisprojektien sisältöön ja
toteutukseen. Teknologiakurssien tehtäviä pidettiin mielenkiintoisina, innostavina ja oppilaat
sopivalla tavalla haastavina. Kaikki opettajat (100 %) kokivat saaneensa riittävät tiedot ja
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ohjauksen tehtävän toteuttamisessa. Teknologiarattaan opetusta pidettiin tärkeänä ja
opetussuunnitelman tavoitteita hyvin tukevana. Opettajasta 86 % piti vastaavan toiminnan
järjestämistä tulevaisuudessa erittäin tärkeänä ja 14 % melko tärkeänä.
Kaikki tehtävät saivat kiittävää palautetta. Opettajat olivat erityisen tyytyväisiä Säpinää
sähköllä ja Virtaa, voimaa, vauhtia –tehtäviin. Kuudesluokkalaisille suunnattua Virtaa,
voimaa, vauhtia -tehtävää opettajat arvioivat mm. seuraavasti:
”Hyvä tehtävä, joka kiinnosti sekä tyttöjä että poikia. Työssä monta eri materiaalia, jonka
työstämisestä sai kokemusta.”
”Voimansiirtoa ei varmaan voisi kiinnostavammin opettaa. Myös rakentamisessa tuli
kiitettävän monta erilaista työvaihetta”
”Todella monipuolinen tehtävä. Oppilaiden riemu auton kulkiessa oli mukavaa katseltavaa.
Vaikeustaso oli sopiva.”

Asiantuntijaopettajien palaute
Asiantuntijaopettajien yleisvaikutelma Ratas-toiminnasta oli hyvin positiivinen. Kysymykseen
”Olisitko valmis pitämään työpajoja jatkossakin” ohjaajista 89 % vastasi ”Kyllä,
ehdottomasti” ja loput 11 % ”Kyllä, melko varmasti”. Selkeimmän palautteen sai kysymys
”Kuinka tärkeänä pidät vastaavaa opetusta tulevaisuudessa?”. Kysymykseen vastattiin
asteikolla 1 - ei lainkaan tärkeää ja 5 - erittäin tärkeää. Täydet 100 % vastanneista piti
toiminnan jatkumista tulevaisuudessa erittäin tärkeänä.
Asiantuntijaopettajat toivoivat opettajilta ennen kaikkea positiivisen oppimisasenteen
luomista keskustelemalla tunneista oppilaiden kanssa ennakkoon sekä tunnin aikana tukea
rauhallisen työskentelyilmapiirin säilyttämisessä. Toisinaan opettaja oli apuna myös
oppilaiden neuvomisessa. Asiantuntijaopettajien mielestä kurssi on antoisin silloin, kun
paikalla ovat sekä luokan oma opettaja että asiantuntijaopettaja. Yhteistyö tukee
kummankin työskentelyä ja opettajalla on mahdollisuus jatkaa teemojen käsittelyä tunneilla.
Ehdotuksena olivat myös erilliset Ratas-tunnit opettajille, jolloin heillä mahdollisuus oppia
rauhassa kurssien aiheita. Ratas-toiminnan ensimmäisenä lukuvuonna järjestettiin yksi
tällainen kurssi (maalauskurssi 2009). Kurssille osallistui 15 opettajaa ja se sai hyvää
palautetta. Kursseja tai työpajoja voisi järjestää vuosittain eri aiheista.
Oppilaiden palaute
Ratas-hankkeen aikana oppimisprojekteihin on osallistunut lähes 3000 Oriveden alakoulujen
oppilasta. Hankkeen aikana kerättiin oppilailta palautetta siitä, miten he ovat kokeneet
Ratas-toiminnan ja millaisia asioita he ovat sen aikana oppineet. Verkossa toteutettuun
kyselyyn tuli vastauksia lähes 600 taiderattaan toimintaan osallistuneelta oppilaalta.
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Palautetta tuli kaikista Ratas-kursseista huovutuksesta sirkukseen ja grafiikkaan. Kyselyn
tarkoituksena oli paitsi saada tietoa oppilaiden kokemuksista, myös kannustaa oppilaita
tarkastelemaan omaa oppimistaan ja pohtimaan oppimisen merkitystä.
Oppilailta saatu palaute oli kautta linjan erittäin positiivista. Ratas-kurssit koettiin
normaalista opetustoiminnasta poikkeaviksi ja jo sinänsä motivoiviksi. Asiantuntijaopettajien
erilaista lähestymistapaa opettamiseen arvostettiin. Myös perusopetuksen tunneilta tutut
ongelmat tulivat palautekyselyssä esiin – ehtiikö ohjaaja neuvoa jokaista tarpeeksi ja säilyykö
luokassa työrauha, jotta työskentely on mielekästä.
Ennen kaikkea oppilaiden palautteessa nousee esiin uteliaisuus ja ilo uuden oppimisesta.
Välillä työ onnistui, toisinaan ei. Uudet tekniikat ja materiaalit, esimerkiksi keramiikka ja
grafiikka, koettiin mielenkiintoisiksi. Vaikka aihe ei olisi kiinnostanut itseä, koettiin uuden
kokeilu positiivisesti. Erilaisten materiaalien käytössä ja usein myös tavallisesta
luokkaympäristöstä poikkeavassa työtilassa korostuvat tarve asiantuntijaopettajan antamiin
neuvoihin ja kannustukseen sekä työrauhan säilyminen.
Vapaan palautteen kentät olivat aiheista ”Mikä oli tässä työpajassa mielestäsi hauskinta ja
miksi” sekä ”Mikä oli mielestäsi ikävintä ja miksi?”. Hauskana koettiin yleensä konkreettinen
tekeminen – maalaaminen, piirtäminen, sirkus- ja tanssiharjoitukset. Oppilaat pitivät
ryhmätöistä, uusista tekniikoista ja eri tekniikoiden yhdistämisestä sekä esitysten
valmistamisesta. Ikävintä oli useimmiten ”Ei mikään”. Vastauksia tuli myös levottomasta
työskentelyilmapiiristä, siitä että ei saanut riittävästi neuvoja, ei keksinyt ideaa tai ei ehtinyt
saada työtä valmiiksi.
”Minulla oli tosi kivaa. Opin paljon mitä en koskaan uskonut oppivani. KIITOS PALJON!”
Käyttötaideratas, oppilas 3 lk.
”Oli kiva kun sai päättää mitä tekee eikä kukaan määrännyt. Kaikki työt oli tosi kivoja!”
Kuvataideratas, oppilas 5. lk
”Ikävintä siellä oli kun jotkut eivät kuunnelleet ohjaajaa ja se että opettajalla oli välillä kiire
auttamaan kaikkia.” Kuvataideratas, oppilas 5.lk
”Mielestäni ikävintä oli työpajassa kun työpaja loppui koska työpajassa oppi paljon uutta.”
Tanssiratas, oppilas 3.lk
Ratas-projektin aikana kerätty palaute osoittaa asiantuntijaopettajien antaman taito- ja
taideaineiden opetuksen tarpeellisuuden kouluissa. Oppimisympäristöt tukevat koulujen
perusopetuksen syventämistä, tuovat opetukseen monipuolisuutta ja tarjoavat oppilaille
mahdollisuuksia elämykselliseen oppimiseen. Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat selvästi,
että sekä opettajat, asiantuntijaopettajat että oppilaat kokivat hankkeen erittäin
positiivisesti.
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6. AVAINSANOJA
Oppimisympäristön toteutuksen kulmakivet
Koordinaattori
Koordinaattorin vastuulla ovat kurssikokonaisuuksien suunnittelu, sisällön kehittäminen ja
oppimisympäristöjen käytännön järjestetyt, mm. aikataulut, paikkavaraukset ja asiantunteva
materiaalihankinta. Hän hoitaa kontaktit asiantuntijaopettajiin, kurssitarjouksien tekemisen
sekä tiedotuksen kouluille ja tiedotusvälineille. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä
opettajien
ja
asiantuntijaopettajien
välillä
sekä
suunnittelee
toimintaa
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Opettajat kokivat erityisen positiivisena Ratas-kurssien luontevan nivoutumisen
perusopetukseen. Käytännön järjestelyt, eli paikka, materiaalit ja opetusta antava henkilö oli
järjestetty valmiiksi ja tulivat koululle ajallaan. Hyvin organisoidun toiminnan ansiosta Ratasoppimisympäristöihin osallistuminen ei lisännyt opettajan työtaakkaa. Toiminnan tehokas
organisointi ja ylläpito tarvitsee osa-aikaisen koordinaattorin työpanoksen.
Oppimisen pitkä prosessi
Ratas-oppimisympäristöt toteutettiin kouluilla viiden viikon mittaisina oppimisprojekteina.
Ammattilaistaiteilija piti tunteja 5 x 2 oppitunnin jaksoissa. Kurssien sisältöä oli mahdollisuus
syventää oppitunneilla Ratas-internetsivuilla olevan materiaalien avulla, keskustelemalla
kurssien sisällöistä ja antamalla palautetta opetuksen toteutuksesta.
Oppimisprojektien aikana työpajoja ohjaavat asiantuntijat ehtivät tulla oppilaille tutuiksi.
Oppilas ehti paitsi suunnitella teoksensa pitkäjänteisesti, myös pohtia käsiteltävää asiaa ja
kysyä asiantuntijaopettajalta mieleen tulevia asioita. Myös asiantuntijaopettaja hyötyi
kurssin kestosta, kun oppilaat tulivat tutuiksi ja vuorovaikutus heidän kanssaan parani.
Oppimisprojektin pitkä ajallinen kesto tukee asioiden syvällistä omaksumista. Kursseilla ei
opita vain yhtä tiettyä taitoa, vaan ehditään keskittyä aiheeseen ja oppia monipuolisesti
siihen liittyviä asioita. Kaikkia taide- ja taitorattaan tehtäviä yhdistää tavoite oppilaan
luovuuden ja itsenäisen ongelmanratkaisukyvyn tukemisesta. Oppilaat saavat tunneilla uusia
oppimiselämyksiä ja pääsevät kokeilemaan oman osaamisensa rajoja.

Näyttelyt vuosittain - tulokset esille ja jakamisen ilo
Ratas- taito- ja taideaineiden oppimisympäristön projekteista järjestetään joka vuosi mittava
näyttely. Näyttelyyn tulee teoksia jokaiselta Ratas-toimintaan osallistuneelta koululta. Esillä
on kuvataidetta, keramiikkaa, grafiikkaa, erilaisia esityksiä ja työpajoja. Oppilaat
suunnittelevat itse näyttelyn kutsut ja ohjelman. Loppunäyttelyssä pidetään myös
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Taitorattaan teknologia-aiheisten kilpailujen finaalit ja esitellään kursseilla tehtyjä esineitä.
Loppunäyttely nivoo kurssin aikana opitut asiat yhteen ja tuo saavutukset näkyville.
Ratas-näyttelyt yhdistävät Oriveden eri koulujen oppilaita. Näyttelyssä on mahdollista
tutustua kaikkien koulujen eri-ikäisten oppilaiden töihin ja keskustella niistä. Kuvien ja
teosten kautta ajatukset ja tuntemukset saavat näkyvän ja yhdessä jaettavan muodon.
Näyttelytilanteessa korostuvat yhteisöllisyys ja tekemisen kaari alusta loppuun.
Loppunäyttely on hyvä tilaisuus käytöskasvatukselle sekä keskustelulle persoonallisista
ideoista ja niiden rohkeasta toteuttamisesta.
Ratas-näyttelyssä tulevat esille kuvataiteen, sanataiteen, esittävän taiteen, kädentaitojen ja
tekniikan opiskelun tarjoamat mahdollisuudet. Loppunäyttelyiden monipuolinen valikoima
erilaisia ratkaisuja taide- ja teknologian tehtävissä kasvattaa oppilaita havaitsemaan ja
arvostamaan luovuutta ja uusien ratkaisujen arvoa. Ratas-näyttely toimii hienosti koulujen
välisiä urheilukisoja vastaavana taide- ja taitoaineiden esittelytilaisuutena.
”Lähitaide” – paikalliset taiteilijat ja asiantuntijat
Ratas-oppimisympäristöjen toteutukseen osallistui neljätoista eri alojen asiantuntijaa,
kädentaitajaa ja ammattimaista kuvataiteilijaa. Teknologiarattaan ohjaajiksi koulutettiin
yksitoista opettajaa. Ratas-oppimisympäristö tarjosi oppilaille mahdollisuuden tutustua ja
oppia arvostamaan oman kotipaikkakuntansa eri alojen asiantuntijoita. Lähiseudulla asuvien
ammattilaisten käytössä toteutuivat hankkeen tavoitteet ekologisuudesta, paikallisesta
työllistämisestä sekä kotiseudun voimavarojen hyödyntämisestä koulujen opetuksessa.
Orivedellä on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet toteuttaa luovien alojen
asiantuntijaopetusta oman paikkakunnan taitajien ja taiteilijoiden voimin. Oriveden
kirjoittajaopisto, Oriveden kuvataidekoulu ja Oriveden seudun kansalaisopisto muodostavat
vahvan taustajoukon asiantuntijaopetukselle. Ratas-opetusmalli mahdollistaa monipuolisesti
paikallisten voimavarojen hyödyntämisen ja uudenlaiset yhteistyökuviot koulujen, opistojen
ja yritysten välillä.
Tähtiohjaajat ja materiaalipankki
Tähtiohjaajat ohjaavat teknologiatehtävien toteutusta. Ratas -hankkeen puitteissa
järjestettiin teknologiaopetuksen tähtiohjaajien perehdytys ja tarvittava lisäkoulutus.
Lukuvuonna 2009-2010 koulutettiin seitsemän ja seuraavana vuonna viisi tähtiohjaajaa.
Tähtiohjaajien käyttö soveltuu erityisen hyvin teknologiatehtävien opetukseen.
Materiaalipankkitoiminnassa pyritään tukemaan kestävän kehityksen periaatteita
mahdollisimman tehokkaasti kierrättämällä henkilöitä, laitteita ja materiaaleja.
Opetuspakettien toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ja erikoislaitteet hankittiin yhteisesti
ja samoja laitteita käytettiin kaikilla kouluilla. Materiaalit olivat valmiina käyttöön kunkin
kurssin alkaessa, eikä niiden kanssa tarvinnut tehdä lisäjärjestelyjä.
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Kaikki projektin aikana tuotettu materiaali on lisäksi siirretty sähköiseen muotoon Moodleoppimisympäristöön, jossa se on kaikkien yhteistyötahojen hyödynnettävissä.

7. KUSTANNUKSET JA OPPILASMÄÄRÄT
Vuosi

2008

2009

2010

2011

Henkilöstökulut

1073,62

24387,59

24241,78

11572,22

matkustuspalvelut

142,12

2538,47

1297,38

465,94

Palvelujen ostot

169,47

10629,95

2721,72

4738,61

12225,32

3297,03

2951,61

4009,21

0,2

674,57

402,99

350

Yhteensä

13610,73

41527,61

31615,48

21135,98

Rattaan kulut yhteensä 2008-11

107889,8

Aineet, tarvikkeet
Muut toiminta kulut

Oppilaita alakouluissa

630

716

689

652

Kulut/oppilas vuodessa

21,6

58

45,89

32,42

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Taideratas opetustunnit

180

360

260

270

Taitorattaan opetustunnit

280

280

280

280

Rattaan opetustunnit yhteensä

460

640

540

550

Rattaan opetustunnit 2008-11

2190

Rattaan verkkosivujen ylläpito ja tuntien koordinointi

205

248

186

186

Rattaan kaikki työtunnit vuodessa

665

888

726

736

Rattaan työtunnit yhteensä 2008-11

3015

kulut/ työtunti 2008-11

35,78

Ratas 1. OPH:n rahoitus

48000

Omaosuus 30 %

21970

Lukuvuosi
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Vuosi

2008

Yhteensä

69970

Ratas 2. OPH:n rahoitus

30000

Omaosuus 30 %

7500

Yhteensä

37500

Rattaan 2008-11 rahoitus yhteensä

107470

2009

2010

2011

Ratas – taito- ja taideaineiden oppimisympäristöjen kehittämiseen ja toteuttamiseen saatiin
opetushallituksen tukea vuosina 2008 - 2011. Toiminnan jatkamiseksi hankerahoituksen
jälkeen on etsitty erilaisia ratkaisumalleja ja käyty neuvotteluja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Lukuvuonna 2011 - 2012 opetus järjestetään yhteistyössä Oriveden seudun
kansalaisopiston kanssa.
Ratas-opetuksen kustannukset ovat alun jälkeen laskeneet toimintamuotojen vakiintuessa.
Huippuvuosi oli 2009, jolloin kursseja oli käynnissä eniten. Hankkeen vuosibudjetti oli
tuolloin 41 528 euroa. Seuraavana vuonna summa oli 31, 615 euroa. Säästö oli tapahtunut
pääasiassa palvelujen oston vähenemisen kautta.
Vuonna 2011 toiminnan kustannukset olivat laskeneet 21 136 euroon vuodessa. Opetusta
järjestetään kaikissa Oriveden alakouluissa ja siihen osallistuu 652 oppilasta. Kulut oppilasta
kohden ovat 32,42 euroa vuodessa. Tällä summalla Oriveden perusopetuksen alakoulujen
oppilaat saavat monipuolista taide- ja taitoaineiden asiantuntijaopetusta, joka on
suunniteltu opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

8. YHTEENVETO
Ratas-hanke on tarjonnut kaikille Oriveden perusopetuksen alakoululaisille tasapuolisen
mahdollisuuden erityisaineiden opetukseen. Opetukseen on osallistunut lähes kolme tuhatta
koululaista neljän lukuvuoden aikana. Toimintaa on järjestetty yhdeksällä eri koululla.
Mukana on ollut kymmeniä opettajia ja neljätoista ammattitaiteilijaa. Ratas-toiminta on
kehittynyt ja muotoutunut hankkeen aikana koulujen arkeen sopivaksi. Opetus on erityisesti
suunniteltu tukemaan opetussuunnitelmassa asetettuja perusopetuksen tavoitteita.
Oppimisprojektien pitkä kesto mahdollistaa syvemmän oppimisen ja asian monipuolisen
käsittelyn. Opittujen taitojen lisäksi koululaiset ovat tutustuneet oman paikkakuntansa taideja kädentaitoalojen ammattilaisiin sekä saaneet kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen.
Perusopetus ja -kasvatus vievät opettajien työajan sataprosenttisesti. On kohtuutonta vaatia
opettajilta lisäksi perehtymistä eri kädentaitojen, taiteen tai teknologian aloihin.
Perusopetuksen opetettavia aineita on jo sinällään niin paljon, että opettajilla ei ole aikaa ja
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mahdollisuutta syventyä taideaineiden opetukseen. Erikoisopetuksen vaatimien välineiden
ja materiaalien hankinta tulee yksittäiselle luokalle tai koululle yleensä kohtuuttoman
kalliiksi.
Ratas-oppimisympäristö ja asiantuntijaopettajat vastaavat tähän tarpeeseen. Ratas-kurssit
on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaksi. Ne tukevat
taito- ja taideaineiden opetuksen syventämistä. Ratas-toiminta tarjoaa ennen kaikkea
samantasoista erityisalojen asiantuntijaopetusta ja materiaaleja kaikille kouluille. Toiminta
myös yhdistää eri koulujen oppilaita ja lisää oman paikkakunnan tuntemusta.
Ratas-oppimisympäristön mallia voidaan soveltaa eri puolilla Suomea. Tavoitteena on
koulujen ja paikallisten erityisosaajien verkostoituminen. Ratas-toimintamalli soveltuu
erityisen hyvin pienten paikkakuntien tarpeisiin. Asiantuntijat ja materiaalit voidaan
jalkauttaa kaikille kouluille, myös keskustan ulkopuolelle. Taiderattaan sisällöt ovat joustavia
ja ne voidaan toteuttaa paikkakunnan omia vahvuuksia hyödyntäen.
Opetuksen tavat monipuolistuvat jatkuvasti ja opetuksessa käytetään hyödyksi eri alojen
asiantuntijoita. Tiedonhaun, itsenäisen työskentelyn ja luovuuden merkitys kasvavat samalla
kun ulkoa opetellun tiedon merkitys vähenee. Oppilaiden täytyy oppia muodostamaan oma
mielipide asioista ympärillä olevaa tietovirtaa hyödyntäen. Ratas-oppimisympäristö tukee
ennen kaikkea oppilaan oman oppimiskaaren muodostumista sekä havainnoinnin,
pitkäjänteisen suunnittelun ja asioiden syvällisen pohdinnan prosesseja. Oppilas ”oppii
oppimaan” ja saa samalla mieleenpainuvia oppimiselämyksiä.

2008- 20011

2008 – 09

2009 – 10

2010 – 11

2011 – 12

taiteilijat

Jukka Grönfors

Tiina Lehikoinen

Tuija Suutari

Tuija Suutari

Samuli Männistö

Mirja Tukiainen

Tom Linkopuu

Jarmo Skön

Sakari Männistö

Tuija Suutari

Katri Sikiö

Tom Linkopuu

Agit-Cirk ryhmä

Tom Linkopuu

Sari Tuomaala

Eija Isojärvi
Tuija Suutari
Markku Arantila

kuvataidekoordinaattori

Eija Isojärvi

Tom Linkopuu

Tom Linkopuu

Tom Linkopuu

taitorattaan koordinaattori

Osmo Parviainen

Osmo Parviainen

Osmo Parviainen

Osmo Parviainen
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2008- 20011

2008 – 09

2009 – 10

2010 – 11

2011 – 12

ohjausryhmä

Eija Isojärvi

Tiina Sarisalmi

Tiina Sarisalmi

Tiina Sarisalmi

Sirpa Uimonen

Osmo Parviainen

Osmo Parviainen

Osmo Parviainen

Tiina Sarisalmi

Kaija Laine

Kaija Laine

Kaija Laine

Osmo Parviainen

Tom Linkopuu

Tom Linkopuu

Tom Linkopuu

Kaija Laine
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