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Minecraft -iltapäiväkerho 
 

 

”Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä 

sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen 

koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.” - 

Opetussuunnitelman perusteet, 2004 

 

Avaan Minecraft –iltapäiväkerhon tavoitteita tarkastelemalla aluksi perusopetuksessa 

asetettuja aihekokonaisuuksia. Tämän jälkeen tuon esiin niitä opetustavoitteita, jotka 

voidaan saavuttaa tutustumalla ja pelaamalla Minecraftia ohjatusti 

iltapäiväkerhotoiminnan aikana.  

 

 

Aihekokonaisuudet: 
 

 

”Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä 

painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne 

ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös 

ajan koulutushaasteisiin.” - Opetussuunnitelman perusteet, 2004 

     

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita aihekokonaisuuksia on yhteensä 

seitsemän kappaletta. Esittelen seuraavaksi ne aihekokonaisuudet, joiden tavoitteet ja 

sisällöt sopivat yhteen Minecraft –iltapäiväkerhotoiminnan kanssa. Lainaukset ovat 

suoraan vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteista. 

 

 

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS 

 

”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on 

auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja 

kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa 

yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen 

tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, 

päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä 

tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan.”   

 

Yrittäjyyskasvatus on tällä hetkellä opetuksessa hyvin toivottu ilmiö. Tarkoituksena 

ei suinkaan ole luoda kasoittain uusia yrittäjiä, vaan tarkoituksena on kasvattaa 

yhteiskuntaan niitä kansalaisia, jotka kykenevät luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. 
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Kokeellisen luomisprosessin ja kriittisen arvioinnin kautta tämä taito kehittyy elämän 

aikana. Minecraftin avulla voimme luoda virtuaalimaailmaan yhteistoiminnallisesti 

jotain erittäin mielikuvituksellista ilman tosielämän odotuksia ja rajoituksia.  

Minecraft on käytännössä pelkästään loputonta luomista ilman sen suurempia 

rajoituksia (pois lukien pelitekniset rajoitukset) Luomisen vapaus ja ”kieli poskella” –

mentaliteetti ovat juuri Minecraftin suola. 

 

Pitkäjänteisesti toimimalla voimme luoda myös suuria kokonaisuuksia (oma huone, 

koulu, kaupunki jne.), jotka ovat toteutettu mukailemalla oikean maailman 

toteutustapoja (työsuhteet, työntekijät ja työnantajat) Mahdollisuuksien rajattomuus 

antaa opettajalle hyvin vapaat kädet asioiden toteutukseen. 

 

 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ 

TULEVAISUUDESTA 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -

aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota 

toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen 

tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan 

sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja 

tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.  

 

Minecraftin maailmassa luominen perustuu halutessaan rajalliseen tuotantoketjuun. 

Opettaja voi rakentaa maailman yhdessä oppilaiden kanssa siten, että jokainen 

hakattu puu kasvatetaan uudelleen ja luonnonvaroja käytetään vain siten, ettei 

ylimääräistä kulutusta juurikaan synny. Materiaalien jalostus ja rakentaminen 

perustuvat niin ikään malliin, joka juontaa juurensa oikeasta elämästä. Ympäristön 

muokkaaminen ja jälkien siivoaminen muistuttaa oppilaita siitä, että on lopulta 

ihmisistä kiinni, miten me kohtelemme ympäristöämme. Esteettisesti kaunis 

ympäristö pelimaailmassa voi houkutella myös oppilaita muokkaamaan omaa 

elinympäristöään kauniimmaksi. Tässäkin tapauksessa Minecraft on oiva työkalu, 

kaikki on kuitenkin opettajasta kiinni. 
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IHMINEN JA TEKNOLOGIA 

 

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 

ymmärtämään ihmisensuhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian 

merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa 

teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin 

ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-

arvokysymyksiä.  Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden 

toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. 

  

Verkkopelaaminen ja pelimaailma ylipäätään on valtavan iso osa oppilaiden ja 

ihmisten elämää. Koulu ei voi kieltää sitä tosiseikkaa, että sosiaalisia taitoja opitaan 

verkossa. Verkkopelaaminen ja verkkopelaamisen idea tulee mahtavasti esiin 

pelaamalla Minecraftia koulun lähiverkossa. Koko ketju palvelimesta 

asiakasohjelmaan tulee hyvin esiin koulun ATK –luokassa. Oppilaat saavat 

toiminnasta sellaiset eväät, joiden avulla he voivat tulevaisuudessa rakentaa 

lähiverkon esimerkiksi omaan. Myös kouluviihtyvyys voi parantua sen vuoksi, että 

koulu ymmärtää ja tukee myös oppilaiden nykymaailmaa. 

 

 

Oppiaineiden tavoitteet 
 

 

Seuraavaksi esittelen ne oppiaineiden tavoitteet, jotka voisivat vahvistua ja toteutua 

Minecraftia pelaamalla. Alleviivatut kohdat ovat niitä seikkoja, jotka liittyvät sekä 

ym. aihekokonaisuuksiin että niihin tavoitteisiin jotka voidaan toteuttaa osittain 

Minecraftia pelaamalla. 

 

Ympäristö- ja luonnontieto 

 

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja 

terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen 

sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että 

oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua 

ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja 

sairautta.  

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja 

ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan 

ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä 

oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja 

elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja 

luontosuhde. 
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Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden 

edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa 

voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät 

käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta, 

ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden 

kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään 

sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.  

 

Fysiikka ja kemia  

 

Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, 

taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt 

havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian 

peruskäsitteitä ja periaatteita. Opiskelun tulee innostaa oppilasta 

luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja 

turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan 

ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan 

terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden 

ja terveyden näkökulmasta. 

 

 

Historia  

 

Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi 

toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä 

kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut 

kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään 

sekä yleistä että Suomen historiaa. 

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, 

perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja 

aineellisen työn arvoa. 

 

Oppilaat voivat luoda kokeellisesti historiallisesti rakennuksia Minecraftin 

maailmassa, sekä voivat konkreettisesti havaita miten pitkän prosessin aikana 

ympäristö on muovautunut oppilaiden työn tuloksena.  
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Kuvataide 

 

Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen 

ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa 

valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on 

ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, 

mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy 

henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa 

suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden 

visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen 

opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa.  

Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, 

aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää 

mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan 

oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin 

kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen 

sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet 

toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä 

sisältöalueita voidaan käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista 

teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen 

työskentelyn.  

 

 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja: maalaamista, 

piirtämistä, grafiikkaa, muovailua ja rakentelua   

 

 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

 luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden 

kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista 

 esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista 

rakentelua, ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista 

Media ja kuvaviestintä  

 television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan 

visuaalisten viestien    kriittistä tarkastelua ja tutkimista 
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