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PÄÄKIRJOITUS

Enemmän geotieteitä lukioon
eotieteiden olympialaiset
lukioikäisille nuorille
avasi tänä syksynä sil-

mämme sille, miten ohuesti pys-
tymme tarjoamaan lukiolaisille
nuorillemme mahdollisuuksia pe-
rehtyä geotieteisiin. Viimeisimmän
opetussuunnitelmauudistuksen jäl-
jiltä meillä on lukiossa maantietees-
tä tarjolla yksi ainoa kaikille pakol-
linen kurssi, joka toimii opiskeli-
jalle näyteikkunana maantieteen eri
aiheisiin: Se on hasardimaantieteen
kurssi, jossa opiskelijalle avataan
maantieteellistä näkökulmaa niin
ihmis- kuin luonnonmaantieteen
aiheisiin. Sen pitää myös olla niin
mukaansa tempaava, että nuoret
valitsevat sen perusteella myös sy-
ventäviä maantieteen kursseja.
Geotieteitä opiskellaan tuon pakol-
lisen kurssin lisäksi vain yhdellä val-
takunnallisesti tarjolla olevalla va-
linnaiskurssilla, joka käsittelee
luonnonmaantieteen näkökulmas-
ta kivikehän, maaperän,
vesikehän ja ilmakehän il-
miöitä.

Meillä täällä Suomen
lukioissa vain raapaistaan
pintaa käymällä läpi yleis-
piirteisesti maapallon sisä-
rakenne ja endogeeniset ja
eksogeeniset maisemaa
muovaavat ilmiöt. Geoke-
miaa hipaistaan esimerkik-
si litosfäärilaattojen SiMa
ja SiAl-koostumuksen ero-
ja ja erojen seurauksia poh-
timalla ja geofysiikkaa laat-
tatektoniikan kautta ja eri
sadetyyppien syntymeka-
nismeja tarkastelemalla.
Lukiossa käydään toki pe-

ruskoulun oppeja kerraten ja syven-
täen läpi myös rapautumisen ja
eroosion mekanismeja, etenkin
mannerjään etenemiseen ja sulami-
seen paneutuen. Mutta kovin vä-
hän meillä on aikaa niiden tarkas-
telemiseen, saati tutkimiseen ulko-
na maastossa.

Suomen maajoukkueen nuo-
ret geotieteilijät pärjäsivät vähäiseen
koulutukseensa nähden hyvin Ete-
lä-Korean olympialaisten kirjallisis-
sa testeissä, joissa mitattiin vesi-,
kivi- ja ilmakehän ilmiöiden osaa-
mista. Teoreettinen testiosuus koos-
tui neljästä englanninkielisestä osi-
osta ja kysymyksissä oli mukana
runsaasti kartta-, valokuva-, teksti-,
diagrammi- ja muita kuvaaja-ai-
neistoja. Opiskelijamme menetti-
vät pisteitä kuvan 1 kaltaisissa teh-
tävissä, joissa vaaditaan syvempää
ymmärrystä geokemiasta tai -fysii-
kasta.

Opiskelijat kilpailivat myös
maastotehtävissä, joissa piti muun
muassa tunnistaa kohdealueen mi-
neraaleja ja kivilajeja Tunnistamis-
kokemukset ainakin omassa lu-
kiossani rajoittuvat lähinnä granii-
tin eri värimuotojen ja sen mine-
raalien tunnistamiseen ja tähän toi-
voisin enemmän aikaresurssia sekä
opettajien täydennyskoulutusta.
Ulkona maastossa kohteiden tun-
nistaminen ja tutkiminen tekisivät
geotieteistä, toki myös maantietees-
tä, nuoria kiinnostavamman tie-
teenalan. Nuoret kisasivat myös la-
borointitaidoissa, joita ei lukioi-
demme maantieteen opetussuunni-
telmassa ole. Geokemiaa ja -fysiik-
kaa tulisi saada lisätyksi lukiokou-
lutukseemme.

Olympialaisten kautta pääsim-
me näkemään eri maiden lukiolais-
ten erilaisesta koulutustaustasta
johtuvat erot nuorten geotieteiden
tieto- ja taitotasossa. Jos meilläkin

geotieteitä opiskeltaisiin
lukiossa ja jo peruskoulus-
sa syvällisemmin, niin mei-
dänkin nuoremme ym-
märtäisivät planeettamme
ja muiden taivaankappalei-
den ilmiöitä paljon parem-
min. Geotieteellinen osaa-
minen on aina ollut tärke-
ää, mutta suurten ekososi-
aalisten katastrofien aika-
kaudella sen painoarvo on
yhteiskunnassa kasvanut
entuudestaan.
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Kuva 1. Esimerkkitehtävä olympialaisten kirjallises-
ta teoriatestistä. Kuva: Merja Kuisma

Introduction to questions Q4–Q6:


