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1 Alkusanat 

 

Hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsi kädessä, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia tai keskenään risti-

riidassa olevia asioita. Tästä syystä koulu on oikea ja tärkeä paikka hyvinvointitaitojen oppimiselle. Myös 

positiivinen ilmapiiri ja myönteiset tunteet koulussa lisäävät oppilaiden hyvinvointia. Koulussa myöntei-

siä tunteita tulisikin vaalia erityisesti siitä syystä, että niillä on suotuisia vaikutuksia käyttäytymiseen, 

ihmissuhteisiin sekä koulumenestykseen. Myönteisten tunteiden hyödyt hyvinvoinnille ja oppimiselle 

ovat selvinneet tutkimuksissa kuitenkin vasta 2000-luvun jälkeen. (Avola & Pentikäinen, 2019, s.14–17 

ja Leskisenoja, 2017, s.50–56.) 

 

Aihe on siis moneen muuhun koulussa opetettuun verrattuna melko uusi. Valmiita toimintamalleja ei 

välttämättä ole päässyt syntymään, jolloin niitä on viimeistään nyt aika testailla ja rakentaa omaan kou-

luun sopivaksi. Kankaantaan koululla on lähdetty rakentamaan omaa toimintamallia hyvinvointikulttuu-

rin kehittämiseksi keväällä 2021. Tähän suunnitelmaan on koottu asiat, joita olemme koululla kokeneet 

toimiviksi, mitä hyvää ja haastavaa se on tuonut tullessaan sekä mitkä ovat meidän ajatuksemme ja ta-

voitteemme hyvinvointiopetuksesta tulevaisuudessa. 

 

Koulumme hyvinvointikulttuurin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteena on hyvinvointiopetuksen jal-

kauttaminen luontevaksi osaksi jokapäiväistä kouluarkea. Tavoitteena on myös koulun koko henkilökun-

nan motivoitunut ja sitoutunut työote hyvinvoivan koulukulttuurin edistämiseksi, yhdessä hyvinvoivien 

oppilaiden kanssa. Tämän hyvinvointisuunnitelman päätavoitteina onkin koulussa tapahtuvan hyvin-

vointiopetuksen tarpeellisuuden perusteleminen tiiviin teoriataustan, opetussuunnitelmasta tehdyn 

taulukon sekä koululla tehtyjen havaintojen ja saadun palautteen perusteella.   

 

 

  



2 Teoriataustaa 

 

Onnellisuutta ja hyvinvointia pidetään länsimaisessa kulttuurissa nykyään merkityksellisenä arvona. 

Myönteisen elämän ja henkisen terveyden yksi tukipilareista on taito olla tyytyväinen ja onnellinen elä-

määnsä. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostavat ihmisen fyysinen, henkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi. Ihmisen elämässä hyvinvointi esiintyy esimerkiksi positiivisena mielialana ja elä-

mään tyytyväisyytenä. (Meriläinen, Lappalainen & Kuittinen, 2008, s.8, Leskisenoja 2017, s.35.) 

 

Hyvinvoinnin edellytyksenä voidaan pitää ihmisen elämän ajan kestävää toimintakykyä, jonka ansiosta 

hän voi osallistua aktiviteetteihin, joita pitää mielekkäinä ja ylläpitää sosiaalisia suhteitaan. Laaja-alaiset 

hyvinvointitaidot ovat kokonaisuus, joissa on etenkin kysymys elämäntaidoista. Sellaisista taidoista, joita 

tarvitsemme elämämme varrella erilaisissa tilanteissa, sekä taidoista, jotka auttavat meitä elämään on-

nellista, merkityksellistä ja hyvää elämää. Kun elämässä tulee vastaan erilaisia haasteita ja vaikeuksia, 

on elämän- ja hyvinvointitaidoista silloin apua. (Avola & Pentikäinen, 2019, s.14.) 

 

Avolan ja Pentikäisen (2019, s. 14–17) mukaan hyvää elämää voidaan sekä oppia että opettaa. Lapsista 

ja nuorista voidaan kasvattaa onnellisia sekä hyvinvoivia aikuisia positiivisella ja vahvistavalla kasvatuk-

sella. Kasvava lapsi ja nuori on kaikkein herkin ottamaan vastaan ympäristön vaikutuksia ja sen vuoksi 

lapsuus ja nuoruus ovat ihmisen parasta vaikutuksen aikaa hyvinvoinnin kannalta. (Avola & Pentikäinen, 

2019, s.14–17)  

 

Lasten ja nuorten olisi hyvä opetella pienestä lähtien tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia tai-

toja, ajattelutaitoja, läsnäolotaitoja, stressinhallintaa, ratkaisukeskeisyyttä ja itsensä johtamista. Yhteis-

kunnassamme ollaan samaa mieltä siitä, että näitä taitoja on hyvä oppia, mutta kysymykseen siitä, missä 

ja kenen kanssa taitoja tulisi oppia, on eriäviä mielipiteitä. Joidenkin mielestä näiden taitojen opettami-

nen on kodin vastuulla ja akateemisten tietosisältöjen opettaminen on koulun vastuulla. Käytännössä 

hyvinvointi ja oppiminen kulkevat kuitenkin pitkälti käsi kädessä, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia tai 

keskenään ristiriidassa olevia asioita. Koulussa voidaan opettaa, oppia ja vahvistaa hyvinvointitaitoja eri 

tavoin. Koulu on oikea ja tärkeä paikka hyvinvointitaitojen oppimiselle, joita tutkitaan koulussa yhdessä 

turvallisen, myönteisen ja kannustavan aikuisen kanssa. Tämä ei kuitenkaan poista kodin merkitystä hy-

vinvointitaitojen opettajana. Joidenkin lasten kotoa voi periytyä yksinäisyyttä, pahoinvointia ja syrjäyty-

mistä, jolloin kotoa saadut eväät hyvinvointitaitoihin jäävät vähäisiksi. Tästä syystä koululla on tärkeä 

rooli hyvinvointitaitojen ja elämäntaitojen opettamisessa. (Avola & Pentikäinen, 2019, s.14–17) 



2.1 Perma+H -teoria 

 

Seligman (2012) on kehittänyt PERMA-hyvinvointiteorian, joka esitellään kokonaisuudessaan Seligmanin 

kirjoittamassa Flourist-kirjassa. PERMA-teoriaa voidaan pitää runkona sille, miten positiivista pedago-

giikkaa kouluissa toteutetaan. Se tarjoaa konkreettisen ja selkeän raamin hyvinvointiopetuksen suunnit-

telemiselle ja toteuttamiselle. PERMA-teorian osatekijöitä yhdistää niiden yhdessä aikaansaama onnel-

lisuus ja hyvinvointi. Näin ollen mitä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin PERMA-teorian osa-alueita voi-

daan lapsille opettaa ja tarjota, sitä enemmän syntyy onnellisuutta ja hyvinvointia. Toisaalta PERMA-

teorian osa-alueet toimivat myös yksinään, jos kaikkia osa-alueita ei pystytä yhtä aikaa opettamaan. Hy-

vinvointia lisää jo yhdenkin osa-alueen vahvistaminen ja opettaminen. (Leskisenoja, 2017, s.37; 48–49, 

Avola & Pentikäinen, 2019, s.96.)  

 

PERMA koostuu sanoista: 

Positive emotions eli myönteiset tunteet  

Engagement eli uppoutuminen ja läsnäolo  

Relationships eli ihmissuhteet  

Meaning eli merkityksellisyys  

Accomplishment eli saavuttaminen.  

Myöhemmin PERMA-teoriaan on liitetty H = Health 

eli muut hyvinvointiin vaikuttavat asiat, kuten lii-

kunta ja uni. (Leskisenoja, 2017, s.37; 48–49, Avola & Pentikäinen, 2019, s.96.) 

 

PERMA-teorian ensimmäinen osa-alue on myönteiset tunteet. Hyvinvointimme perusta on myönteiset 

tunteet ja ne vaikuttavat positiivisesti elämäämme. Myönteisiä tunteita ovat muun muassa ilo, tyytyväi-

syys, kiitollisuus, toiveikkuus ja kiinnostus. Koulussa myönteisiä tunteita tulisi erityisesti vaalia, sillä niillä 

on suotuisia vaikutuksia käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin sekä koulumenestykseen. Positiivinen ilmapiiri 

koulussa lisääkin oppilaiden hyvinvointia. (Leskisenoja, 2017, s.50–56.)  

 

Myönteisten tunteiden hyödyt hyvinvoinnille ja oppimiselle ovat selvinneet tutkimuksissa kuitenkin 

vasta 2000-luvun jälkeen. Perma-teorian lisäksi tutkimuksissakin on todettu, että myönteiset tunteet 

edistävät oppimisen lisäksi, hyvinvointia, kouluviihtyvyyttä ja luokkahenkeä. Toisaalta myönteiset tun-

teet ovat hauraampia ja haihtuvat nopeasti, siksi niitä pitää huomata, vahvistaa ja harjoitella enemmän. 

Ihminen on luontaisesti negatiivisuuteen taipuvainen, joten siitäkin syystä myönteiset tunteet 



tarvitsevat enemmän huomiota ja vahvistusta. Yksi negatiivinen tunnekokemus tarvitsee vastapainoksi 

kolme positiivista tunnekokemusta. Myönteisistä tunteista koostuu ajan saatossa kasautuva myöntei-

nen tunnetila, joka on hyvinvoinnin, resilienssin ja terveyden vahva perusta. Myönteiset tunteet autta-

vat myös kohtaamaan negatiivisia tunteita, kun negatiivisten tunteiden sietäminen, kohtaaminen ja kä-

sittely vahvistaa sekä kehittää taas myös resilienssiä. (Heikari 2022a.) 

 

Toinen PERMA-teorian osa-alue, sitoutuminen, kuvastaa hyvinvointia, joka voidaan saavuttaa työsken-

telyyn syventymisen tai kiinnostumisen kautta. Sitoutumista voidaan kuvata myös flow-tilalla, jossa ih-

minen työskentelee haastavan tehtävän parissa ja saattaa kadottaa ajan- sekä paikantajunsa. Tällöin 

tehtävän tehtyään tai toiminnan päätyttyä ihminen tuntee toiminnan palkitsevana ja nautinnollisena. 

Koulutyössä flow voidaan liittää suoriutumiseen sekä henkiseen hyvinvointiin ja hyvään itsetuntoon. 

(Leskisenoja, 2017, s.50–56.)  

 

PERMA-teorian kolmas osa-alue on ihmissuhteet, joilla tarkoitetaan ihmisen perustavanlaatuista tar-

vetta tulla huolehdituksi, rakastetuksi sekä arvostetuksi. Yhteisöllisyys liittyy voimakkaasti myönteisiin 

elämänkokemuksiin, mutta myös hetkiin, joissa on mukana paha mieli ja vastoinkäymiset. Hyvinvoinnin 

kannalta on kaikkein merkityksellisimpiä läheiset, turvalliset ja kannustavat ihmissuhteet. Tämä koskee 

myös kouluympäristöä. Koulussa tärkeimpiä ihmissuhteita ovatkin oppilaiden väliset, opettajan ja oppi-

laiden väliset sekä koulun ja kodin väliset suhteet. (Leskisenoja, 2017, s.50–56.) 

 

Merkityksellisyys on PERMA-teorian neljäs osa-alue, jossa hyvinvointia pyritään lisäämään motivoimalla 

oppilaita etsimään elämäänsä merkitystä ja tarkoitusta. Oppilas, joka kokee koulunkäynnin merkityksel-

liseksi, on koulukavereitaan sitoutuneempi oppimaan. Merkityksellisyydessä täytyy huomioida yksilölli-

syys, koska eri asiat ovat merkityksellisiä eri ihmisille. (Leskisenoja, 2017, s.50–56.) 

 

PERMA-teorian viimeinen osa-alue saavuttaminen tarkoittaa menestymistä, voittamista ja hyviin suori-

tuksiin yltämistä. Saavutuksia tavoitellaan juuri niiden itsensä takia. Kun saavuttaa jotain niin samalla 

hyvinvointi lisääntyy ja vastaavasti hyvinvoinnin lisääntyminen parantaa saavutuksia. Hyvinvoiva oppilas 

saa parempia arvosanoja kuin oppilas, joka voi huonommin. (Leskisenoja, 2017, s.50–56.) 

  



2.2 Kunnioittavan kohtaamisen ja hyvän vuorovaikutuksen avaimet  

 

PERMA+H teorian R-kirjain tarkoitti ihmissuhteita. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että hyvinvoinnin kan-

nalta on kaikkein merkityksellisimpiä läheiset, turvalliset ja kannustavat ihmissuhteet. Hyvien ihmissuh-

detaitojen yksi tärkein taitokokonaisuus onkin hyvät vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaitoja voi harjoi-

tella ja kehittää aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa muitakin taitoja. Tutkimuksissa on myös havaittu, 

että opetuksessa ei toimi mikään, jos vuorovaikutus ei toimi. Mikään opetusmenetelmä, digilaite tai -sovellus 

ei korvaa puutteita inhimillisessä kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Oppilaiden päivittäisistä, arjessa ta-

pahtuvista kohtaamisista ja kouluyhteisön vuorovaikutussuhteista syntyy ilmapiiri, jossa mahdollistuvat sekä 

oppiminen että hyvinvointi. (Heikari, 2022b.) 

 

Kunnioittava kohtaaminen ja hyvä vuorovaikutus pohjautuvat seuraavassa esiteltäviin Heikarin (2022b) ko-

koamaan viiteen K-kirjaimeen, joihin sisältyy myös Kankaantaan koulun arvot; kohtaaminen, kunnioitus ja 

kuunteleminen. Koulumme arvopohja esitellään tässä suunnitelmassa tarkemmin luvussa 4.1.  

 

Kiinnostu - Kiinnostu toisista ihmisistä! Ole avoin ja ystävällisen utelias. Mene juttelemaan, tutustu rohkeasti 

ja osoita, että olet aidosti kiinnostunut toisesta. Kiinnostuminen on aktiivista myönteistä huomion osoitta-

mista toisille ihmisille. Se on läsnäoloa, kuuntelua, kysymyksiä ja myönteistä vuorovaikuttamista. Kun kiin-

nostut aidosti ja aktiivisesti toisista ihmisistä, saat ystäviä helpommin ja ihmiset haluavat tutustua myös si-

nuun! 

 

Kunnioita - Kunnioitus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Yksi kunnioituksen ydinteema on kuitenkin erilaisuu-

den hyväksyminen ja toisen ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen sellaisena kuin hän on. Kunnioitus on 

erilaisten ajatusten, toimintatapojen ja mielipiteiden kunnioittamista. Vaikka me ihmiset olemme erilaisia, 

ajattelemme eri tavoin ja toimimme eri tavoilla, voimme silti löytää yhteyden toistemme yksilöllisyyden ja 

ainutlaatuisuuden kunnioituksen avulla. Kunnioitus on ennen kaikkea toisen ihmisen kohtaamisessa läsnä 

oleva ja vaistottava asenne  

 

Kysy - Kysyminen on aktiivista ja kunnioittavaa kiinnostumista toisesta ihmisestä. Kysyminen osoittaa, että 

arvostamme toisen ihmisen ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä. Hyvät kysymykset ohjaavat keskustelua eteen-

päin ja mahdollistavat myönteisen ja merkityksellisen vuorovaikutuksen. Hyvät kysymykset ovat ratkaisukes-

keisyyden ytimessä. Ne ovat avoimia, kunnioittavia ja eteenpäin vieviä. Lisäkysymysten esittäminen saa toi-

sen ihmisen tuntemaan, että häntä arvostetaan ja että kysymysten esittäjä välittää. Hyvät kysymykset 



auttava eteenpäin vaikeista hetkistä ja vähentävät väärinkäsityksiä. Älä oleta – ota selvää! Kysy, niin tiedät 

enemmän! 

 

Kuuntele - Kuunteleminen on yksi hyvän vuorovaikutuksen ja hyvien ihmissuhteiden tärkein tekijä. Tulla näh-

dyksi, kuulluksi ja kohdatuksi ovat perustavanlaatuisia inhimillisiä tarpeita, jotka täyttyvät, kun koemme, että 

meitä kuunnellaan läsnä olevasti ja hyväksyvästi. Aktiivinen kuunteleminen on kiinnostumista, kunnioittavaa 

läsnäoloa ja kykyä asettua avoimeen vuorovaikutukseen kuuntelemalla – ja mikä tärkeintä kuulemalla aidosti, 

mitä toinen haluaa sanoa. Aktiivinen ja läsnä oleva kuunteleminen on ihmissuhteiden taikavoima, jonka hie-

nous kiteytyy kauniisti tässä seuraavassa lainauksessa:  

 

”Kuinka oppia puhumaan niin, että toinen haluaa kuunnella? Ja kuuntelemaan niin, että toinen 

haluaa puhua” (Luostarinen & Peltomaa, 2016). 

 

Kannusta - Kannustaminen on kiinnostumisen, kunnioituksen, kysymisen ja kuuntelun jälkeen se merkittävin 

vuorovaikutuksellinen elementti, joka nostaa ihmissuhteet ja vuorovaikutuksen uudelle tasolle. Kannustus 

on se rakastavan ystävällinen tuuli, joka saa sekä lapset että aikuiset vahvistumaan, uskomaan itseensä ja 

kohoamaan siivilleen. Kannustus on ihmisyyttä kohottava supervoima, jota harjoittelemalla voimme taituroi-

tua vuorovaikuttamisen mestareiksi ja ennen kaikkea aidosti rakastavan ystävällisiksi ja myönteisiksi kans-

saihmisiksi. Aito kannustus ja kehu on kuin auringon valo, joka saa oppilaat avautumaan, loistamaan ja ku-

koistamaan. Kannustus on taito, jota pitää ja kannattaa harjoitella ja opettaa aktiivisesti! (Heikari, 2022b.) 

 

  



3 Hyvinvointi OPS:ssa 
 1.-2.lk 3.-4.lk 5.-6.lk 

Suomen kieli 
ja kirjallisuus 

Oppilas rohkaistuu: osallistu-
maan erilaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin ryhmä- ja 
luokkatilanteissa, osallistu-
maan keskustelutilanteisiin, 
esittämään kysymyksiä ja 
mielipiteitä, osallistumaan 
erilaisiin leikkeihin ja ilmai-
suharjoituksiin sekä otta-
maan erilaisia rooleja ja il-
maisemaan itseään draaman 
avulla. 

Oppilas osallistuu erilaisiin 
äänenkäyttö- ja draamahar-
joituksiin ja -leikkeihin. 
Oppilas rohkaistuu ilmaise-
maan mielipiteensä ja toimi-
maan erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 

Oppilas osallistuu draa-
matoimintaan.  
Oppilas pyrkii vaikutta-
maan omalla viestinnällä. 
Oppilas osaa pitää lyhyen 
valmistellun puheenvuo-
ron tai esityksen. 

 Oppilas kehittää aktiivisuut-
taan ja mielikuvitustaan eri-
laisissa ryhmäviestintätilan-
teissa. 

Oppilas osaa toimia erilai-
sissa ryhmissä ja arvioi omaa 
toimintaansa ryhmän jäse-
nenä. 

Oppilas osallistuu aktiivi-
sena toimijana vuorovai-
kutustilanteissa. 

 Oppilas harjoittelee havain-
noimaan tunne- ja elevies-
tintää ja keskustelemaan nii-
den herättämistä ajatuksista. 

Oppilas harjoittelee perus-
viestintätaitoja (katsekon-
takti, vuorottelu, kuuntele-
minen, reagointi). 

Oppilas osaa käyttää ko-
konaisilmaisun keinoja 
omien ideoidensa ja aja-
tustensa ilmaisemiseen 
ryhmässä. 

 Oppilas pyrkii huomioimaan 
toisia ja käyttäytyy muita 
kohtaan kunnioittavasti. Op-
pilas harjoittelee tietoisesti 
hyviä käytöstapoja. 

Oppilas osaa asioida erilai-
sissa tilanteissa asianmukai-
sesti. 
Oppilas kehittää kielenkäyt-
tötaitoaan erilaisissa viestin-
tätilanteissa. 

Oppilasta ohjataan huo-
maamaan toisten tar-
peita ryhmäviestintätilan-
teissa. 

 Oppilas osallistuu aktiivisesti 
luokan hyvän ilmapiirin ra-
kentamiseen ja käyttäytyy 
asiallisesti toisten tunteita 
huomioiden. 

Oppilas ymmärtää palaut-
teen antamisen merkityksen 
ja harjoittelee rakentavan 
palautteen antamista ja vas-
taanottamista. 
 

Oppilas osaa antaa ja vas-
taanottaa rakentavaa pa-
lautetta. 

Matematiikka Oppilas vahvistaa itsetunte-
mustaan ja harjoittelee ke-
hittymässä olevia taitojaan. 

Oppilas vahvistaa jo harjoi-
teltuja taitoja ja kiinnostuu 
oppimaan uutta. 

Oppilas vahvistaa harjoi-
teltuja taitoja ja kiinnos-
tuu oppimaan uutta. 

 Oppilas oppii huomaamaan 
oman oppimisensa etenemi-
sen. 

Oppilas kehittää ajattelun 
taitoja oppiaineen sisällön 
kautta. 

Oppilas kehittää ajattelun 
taitoja oppiaineen sisäl-
lön kautta. 
 

Ympäristöoppi Oppilas harjoittelee ryh-
mässä toimimisen taitoja ja 
tunnetaitoja, oman itsensä 
ja muiden arvostamista, il-
maisemaan itseään ja perus-
telemaan näkemyksiään. 

Oppilas vahvistaa valmiuksia 
ja toimintamalleja, jotka 
edistävät yhteistyötä ryh-
mässä ja ehkäisevät kiusaa-
mista. Oppilas opettelee toi-
mimaan kohteliaasti ja ra-
kentavasti yhteistyön edistä-
miseksi lähiyhteisössä. 

Osaa kuvata esimerkkien 
avulla toimintamalleja: 
ryhmässä toimimiseen, 
kohteliaaseen käytök-
seen ja tunteiden ilmai-
suun ja niiden säätelyyn. 



 Oppilas pohtii mielen hyvin-
vointia tukevia tekijöitä, kas-
vua ja kehitystä, terveyttä ja 
hyvinvointia tukevia tekijöitä 
sekä elämän perusedellytyk-
siä. 
 

Oppilas osaa selittää, mitä 
on mielen hyvinvointi ja 
opettelee toimintamalleja, 
joilla sitä voidaan edistää. 
Oppilas oppii ymmärtämään 
unen, ravinnon, liikunnan ja 
mielen hyvinvoinnin merki-
tystä terveydelle ja toimi-
maan tämän tiedon pohjalta 
terveyttä edistävästi omassa 
arjessa. 

Oppilas vahvistaa taito-
jaan edistää omaa hen-
kistä hyvinvointiaan. Op-
pilas perehtyy terveyden 
eri osa-alueisiin voimava-
ranäkökulmasta. Oppilas 
soveltaa terveysosaami-
sen taitoaan arjessa ja 
tarkastelee, miten voi 
edistää terveyttä ja en-
naltaehkäistä sairauksia 
omassa elämässä. 
 

Uskonto 
(ev.lut.) 

Oppilas harjoittelee ilmaise-
maan ajatuksiaan ja tuntei-
taan, yhdessä elämisen, mie-
lipiteidensä perustelua, tois-
ten mielipiteiden kuuntelua, 
toisen kunnioittamisen sekä 
ympäristön kunnioittamisen 
taitoja. 
 

Oppilas harjoittelee eettis-
ten asioiden pohdintaa, 
omien tunteiden ja koke-
musten jakamista. Oppilas 
oppii tunne- ja vuorovaiku-
tustaitoja esimerkiksi näytel-
mien, roolileikkien ja ryhmä-
töiden kautta. Oppilas oppii 
käsittelemään erilaisia risti-
riitatilanteita. 

Oppilas oppii arvioimaan 
toimintansa eettisyyttä 
tunnistamalla oikean ja 
väärän toisistaan. Oppilas 
pohtii omatunnon merki-
tystä ja anteeksi pyytämi-
sen ja anteeksi antamisen 
merkitystä. Oppilas osaa 
ilmaista itseään, kuun-
nella toisia ja ilmaista 
omia tunteita ja koke-
muksiaan. 

 Oppilas oppii omien tuntei-
den ja kokemusten jaka-
mista, luottamaan itseensä 
ja elämäänsä sekä kohtaa-
maan rohkeasti tulevaisuu-
den. 

Oppilas oppii luottamaan 
elämään ja itseensä. Oppi-
laalle korostetaan jokaisen 
ihmisen ainutlaatuisuutta ja 
toisen ihmisen ja ympäristön 
kunnioittamista. 
 
 

Oppilas oppii luottamaan 
elämään ja itseensä 
myönteisen maailman-
katsomuksen ja itsetun-
non vahvistamisen 
kautta. Oppilas oppii ar-
vostamaan sekä omaa 
että toisten henkistä ja 
aineellista kulttuuriperin-
töä. 
 

Elämän-katso-
mustieto 

Oppilas harjoittelee tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja esi-
merkiksi näytelmien, rooli-
leikkien ja ryhmätöiden 
kautta.  
Oppilas harjoittelee tunnis-
tamaan erilaisia tunteita ja 
käsittelemään niitä. Oppilas 
harjoittelee vuorovaikutus-
taitoja kuuntelemalla toisia 
ja tekemällä kysymyksiä. 
Oppilas oppii kuuntelu- ja 
keskustelutaitoja. 
 

Oppilas harjoittelee havait-
semaan asioiden välisiä suh-
teita ja ajattelun taitoja. Op-
pilas harjoittelee ilmaise-
maan mielipiteitä ja niiden 
perusteluja. Oppilas oppii 
keskustelu- ja kuuntelutai-
toja. 

Oppilas oppii kuuntelu- ja 
keskustelutaitoja sekä 
tunne ja vuorovaikutus-
taitoja.  Oppilas osallistuu 
aktiivisesti vuorovaiku-
tustilanteisiin ja oppii kä-
sittelemään erilaisia risti-
riitatilanteita. Oppilas 
osaa kuunnella toisia ja 
harjoittelee 



 Oppilas oppii ymmärtämään 
oman kulttuurin juuria ja 
monimuotoisuutta, kunnioit-
tamaan omaa ympäristöä ja 
luontoa. 
Oppilas tutustuu alustavasti 
lähiympäristönsä tapoihin. 
Oppilas oppii käsittelemään 
ristiriitatilanteita. 
Oppilas harjoittelee eettistä 
pohdintaa, eläytymään toi-
sen asemaan ja osoittaa ar-
vostavansa muiden ajatte-
lua. 
 

Oppilas harjoittelee eettis-
ten asioiden pohdintaa, 
omien tunteiden sekä koke-
musten jakamista. 
Oppilas harjoittelee yhteis-
työtaitoja ja opettelee otta-
maan vastuuta itsestään ja 
ympäristöstään. 
 
 

Oppilasta ohjataan pohti-
maan asioita eettisesti ja 
ottamaan huomioon eri-
laiset näkökulmat. Oppi-
las osaa soveltaa eettisiä 
periaatteita arjen tilan-
teissa. Oppilas osaa ottaa 
vastuuta ympäristöstään 
ja kertoa, mitä vastuun 
ottaminen luonnosta tar-
koittaa omassa toimin-
nassa. Oppilas tiedostaa 
omien elämäntapojen, 
valintojen ja tekojen mer-
kityksen itselle, lähiympä-
ristölle ja luonnolle. 
 

Musiikki Oppilas harjoittelee toimi-
maan musiikillisen ryhmän 
jäsenenä ja saa onnistumi-
sen kokemuksia. 

Oppilas harjoittelee yhteisen 
tavoitteen asettamista. Op-
pilas harjoittelee asiallista 
suhtautumista omaan ja 
muiden tuottamaan musiik-
kiin. 

Osallistuu yhteisen musii-
killisen tavoitteen asetta-
miseen ja toimii tavoit-
teen mukaisesti. Oppilas 
saa onnistumisen koke-
muksia. Oppilas osaa esit-
tää näkemyksiään kuule-
mastaan. 
 

Kuvataide Oppilas kiinnostuu ja arvos-
taa omaa ja muiden kulttuu-
ria, työskentelyä sekä kuval-
lisia tuotoksia. Oppilas ha-
vainnoi eri aistein itseään ja 
rakennettua ympäristöä ja 
keskustelee havainnoistaan. 

Työskentelyn ilo ja onnistu-
miset. Mielipiteiden peruste-
leminen, havainnoista kes-
kusteleminen. Tavoitteelli-
nen ja pitkäjänteinen työs-
kentely yksin ja yhdessä. 

Oppilas työskentelee ta-
voitteellisesti sekä yksin 
että yhdessä. 
Oppilas osaa asettaa ta-
voitteita, osaa työsken-
nellä yksin ja yhdessä. 
Oppilas osaa ilmaista it-
seään kuvataidon eri kei-
noin 
Oppilas saa iloa ja onnis-
tumista omasta työstään. 
 

Käsityö Oppilas tunnistaa onnistumi-
sia ja omien ideoidensa vai-
kutuksia. Oppilaalle pyritään 
tarjoamaan kokemuksia on-
nistuneen työskentelyn tuot-
tamasta hyvän olon tun-
teesta. Oppilasta kannuste-
taan keksimään sekä yksin 
että ryhmässä innostavia 
ideoita. 

Oppilas saa käsityöstä onnis-
tumisen kokemuksia ja hä-
nelle tarjotaan kokemuksia 
onnistuneen työskentelyn 
tuomasta hyvän olon tun-
teesta. Oppilas opettelee 
suojautumaan vaaroilta ja 
riskeiltä. Oppilasta rohkais-
taan keksimään sekä yksin 
että yhdessä innostavia ide-
oita ja uskomaan niihin. 

Oppilasta autetaan ym-
märtämään käsityön 
merkitys ihmisen hyvin-
voinnille. 
Oppilas saa kokemuksia 
onnistumisesta johtu-
neen hyvinvoinnin tun-
teesta. 
Työskentely vastuuntun-
toisesti ja pitkäjänteisesti 
Harjoitellaan suunnitte-
lua yksin ja yhdessä. 
 



Liikunta Oppilas harjoittelee ilmaise-
maan itseään liikunnan 
avulla ja kokeilee sekä itse-
näisesti että yhdessä erilaisia 
liikuntatehtäviä. Oppilas 
opettelee kannustamaan 
muita sekä sietämään petty-
myksiä ja iloitsemaan toisten 
onnistumisista. Oppilas har-
joittelee havainnoimaan it-
seään ja ympäristöään ais-
tien avulla. 

Oppilasta kannustetaan arki-
liikuntaan. Oppilas opettelee 
säätelemään liikkumistaan, 
toimintaansa ja tunneilmai-
suaan liikuntatilanteissa. Op-
pilas harjaantuu toimimaan 
ryhmän jäsenenä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. 
Oppilas harjaantuu tunnista-
maan kehonsa eri signaaleja 
ja toimimaan tuntemusten 
mukaan (esim. rentoutumis-
harjoitukset). 

Kannustetaan arkiliikun-
taan ja käytetään apuna 
esimerkiksi liikuntaläk-
syjä. Oppilas harjoittelee 
havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään ja teke-
mään tarkoituksenmukai-
set ratkaisut tilanteen 
mukaan. Oppilas osaa 
säädellä tunneilmaisuaan 
ja toimintaansa liikuntati-
lanteissa toiset huomi-
oon ottaen. 
 

Englanti Edistetään ajattelutaitojen 
kehittymistä ja annetaan ai-
neksia muun muassa kult-
tuurisen identiteetin muo-
dostumiselle ja arvostami-
selle. 

Oppilas suhtautuu eri kult-
tuureihin arvostavasti. Oppi-
las harjoittelee vuorovaiku-
tusta arkielämän tutuissa ti-
lanteissa. 
Kannustetaan oppilasta iloit-
semaan onnistumisista ja 
käyttämään omia vahvuuksi-
aan. 

Oppilas suhtautuu eri 
kulttuureihin arvosta-
vasti. Oppilas pystyy vaih-
tamaan tietoja ja ajatuk-
sia jokapäiväisissä tilan-
teissa. 
Vahvistetaan oppilaan it-
seluottamusta kielen-
käyttäjänä ja oppijana 
sekä kannustetaan käyt-
tämään omia vahvuuksi-
aan oppimisessa ja iloit-
semaan onnistumisista. 
 

 Kun sanavarasto karttuu, ke-
hittyy samalla vuorovaiku-
tustaidotkin. Opiskelussa jä-
tetään paljon tilaa leikkisyy-
delle, luovuudelle ja ilolle. 

Kiinnitetään huomiota pe-
rusviestintätaitoihin kuten 
esimerkiksi kuuntelemiseen 
ja vuorotteluun. Harjoitel-
laan kiittämistä. 

Harjoitellaan erilaisia 
vuorovaikutustilanteita 
esimerkiksi mielipiteiden 
ja tunteiden ilmaisua. 

Ruotsi   Oppilas harjoittelee posi-
tiivista tapaa ryhmässä 
toimimiseen.  
Oppilaan tunneilmaisulle 
annetaan tilaa. Harjoitel-
laan kohteliaan viestin-
nän muotoja. Opitaan ot-
tamaan huomioon muut 
ryhmän jäsenet ja kanta-
maan vastuu niin omasta 
kuin koko ryhmän toimin-
nasta. 

Ahokangas, T-P. & Kanto, J. (2020) Idis 0-2, 3-4 ja 5-6 Opettajan oma työkirja. Keuruu PS-kustannus. 

Nokian perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

  



4 Hyvinvointia tukeva koulukulttuuri 

 

Koulumme hyvinvointikasvatus perustuu Kankaantaan koulun arvopohjaan, jonka avulla on myös luotu pohja 

toimintakulttuurillemme. Arvopohja ohjaa myös käytännön työtämme hyvinvoivan koulukulttuurin kehittä-

mistyössä. Tähän kappaleeseen olemmekin koonneet erilaisia keinoja, joilla pyrimme vaikuttamaan positiivi-

sesti koulumme hyvinvointikulttuuriin. Lisäksi nostamme muutamia jokapäiväisessä arjessa toteutettavia hy-

vinvointia lisääviä vinkkejä, joita jokainen henkilökunnan jäsen voi halutessaan hyödyntää. 

 

 

kuva 1. Hyvinvointia tukeva koulukulttuuri. 

 

 

 

 

 

 



4.1 Kankaantaan koulun arvopohja 

 

 

Koulumme toimintaa ohjaavat arvot ovat kohtaaminen, 

kunnioitus ja kuunteleminen. Arvopohjan mukaisia hyvin-

vointitaitoja opetetaan koulussamme arjen tilanteissa sekä 

niille varatuilla oppitunneilla. Arvopohja toimii myös kou-

lumme arjen toimintaa ohjaavina sääntöinä.   

 

Kohtaaminen  

• Kohtaamme toisemme aidosti ja arvostaen. 

Olemme kaikki yhtä tärkeitä ja näemme toisis-

samme hyvää. Vahvistamme vuorovaikutustaito-

jamme ja ratkaisemme asiat puhumalla. Puhumme 

toisillemme kauniisti. Olemme yhdenvertaisia, oi-

keudenmukaisia ja hyväksymme toistemme erilai-

suuden. Otamme kaikki mukaan.                                                  kuva 2. Kankaantaan koulun arvopohja. 

Toimintaohjeet aikuisille:  

• Toimi itse esimerkkinä. Huomaa ja sanoita hyvää. Pyri tarkastelemaan ja ymmärtämään tilanteita 

toisen osapuolen näkökulmasta. Ristiriitatilanteiden selvittelyssä pysy rauhallisena ja objektiivisena, 

kiinnitä huomiota selvittelytilanteen aikaan ja paikkaan. Ohjaa ja kannusta toimimaan toivotulla ta-

valla. 

• Voit hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikansion materiaaleja, kohtaamisvälkkiä, Huomaa hyvä ja Aivot 

–materiaalia, ART-ryhmää ja konsultointia. 

 

Kunnioitus 

• Toimimme yhteisen arvopohjan mukaisesti ja kunnioitamme itseämme, yhteisöämme ja ympäristö-

ämme. Iloitsemme toistemme taidoista ja onnistumisista. Korostamme vahvuuksia. Kiinnitämme 

huomiota asioihin, joista voimme olla kiitollisia.  

 

Toimintaohjeet aikuisille: 

• Toimi itse esimerkkinä. Tunnista ja hyödynnä omia vahvuuksiasi. Auta toisia toimimaan samoin. Kiin-

nitä huomiota onnistumisiin ja hyviin hetkiin ja sanoita ne. Muista kehua ja kannustaa. 



• Voit hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikansion materiaaleja, Huomaa hyvä ja Aivot-materiaalia, ART-

ryhmää ja konsultointia.  

 

Kuunteleminen 

• Kuuntelemme toisiamme. Harjoittelemme olemaan läsnä ja kuuntelemaan itseämme ja muita. Opet-

telemme tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita.  

Toimintaohjeet aikuisille: 

• Toimi itse esimerkkinä. Huomioi omat tunteesi ja vaikutus toimintaasi.  Puhu tunteista ääneen ja 

ohjaa toisia hyväksyttävään tapaan ilmaista niitä. Ole saatavilla ja pysähdy kuuntelemaan kiireettö-

mästi.  

• Voit hyödyntää esimerkiksi hyvinvointikansion materiaaleja, Huomaa hyvä ja Aivot -materiaalia, ART-

ryhmää, huolisyöppöä, kuulumiskierroksia ja konsultointia. 

 

4.2. Käytännön toimet hyvinvoivan koulukulttuurin edistämiseksi 

 

4.2.1 Hyvinvointitiimi 

 

Hyvinvointi on ollut koulussamme painopisteenä vuodesta 2021 alkaen. Kun hyvinvointipainotus tuli koulul-

lamme puheeksi keskustelimme avoimesti siitä, kenellä henkilökunnasta olisi tähän henkilökohtaista mielen-

kiintoa. Viisi opettajaa osoittivat olevansa aiheesta kiinnostuneita ja motivoituneita suunnittelemaan ja lait-

tamaan alulle koulumme hyvinvointikasvatusta. Näin muodostui koulumme hyvinvointitiimi. Jokainen hyvin-

vointitiimiin kuuluva opettaja sai kuukausittain TVA-korvauksen ja hyvinvointitunnille saatiin lukujärjestyk-

seen oma paikka, jota oli yksi viikkotunti. Hyvinvointitiimin kesken lähdettiin luomaan vuosikelloa hyvinvoin-

tikasvatukseen koulumme arvopohjan avulla. Ensimmäisenä lukuvuotena tutustuttiin pienessä määrin lähes 

kaikkiin luonteenvahvuuksiin, jotta vahvuudet tulivat oppilaille tutuiksi. Hyvinvointiteemoihin ja luonteen 

vahvuuksiin liittyen kerättiin materiaalia ja tehtäviä, joista koostettiin lopulta kansio, joka vietiin jokaiseen 

luokkaan.  

 

Hyvinvointitiimissä olevat opettajat toimivat myös niin sanottuina kiertävinä opettajina. Noin kerran kuukau-

dessa jokaisella luokalla on yksi hyvinvointiopettajan pitämä hyvinvointitunti. Kyseistä oppituntia muina viik-

koina opettaa oma luokanopettaja, joka pystyy hyödyntämään hyvinvointikansiossa olevia materiaaleja ja 

ideoita.  

 

 



4.2.2 Hyvinvointiopetus 

 

Koulumme hyvinvointiopetusta toteutetaan tällä hetkellä pääosin hyvinvointitiimin toimesta. Tiimiin kuuluva 

opettaja pitää yhden hyvinvointitunnin neljän viikon välein. Tavoitteena on, että tässä välissä olisi kolme 

oman luokanopettajan pitämää hyvinvointituntia kyseisenä ajankohtana. Ajankohdasta olisi tärkeää pitää 

kiinni lukujärjestysteknisistä syistä, sillä tunnin kohta on rakennettu lukujärjestyksiin niin ettei siihen osu 

jako-/tukitunteja. 

 

Hyvinvointitiimi on rakentanut konkreettisen kansion, jota päivitetään säännöllisesti. Kansiot löytyvät jokai-

sesta luokasta, sekä sähköisenä versiona OneDrive:sta, johon jokaisella opettajalla on pääsy. Kansio koostuu 

niin leikinomaisista, pelillisistä, suullisista kuin kirjallisista tehtävistä, jotta jokainen luokka pystyisi valitse-

maan ryhmälle ja tilanteeseen nähden sopivan tunnin toiminnon. Kansion lisäksi käytössä on sähköinen Huo-

maa hyvä!-sivusto netissä, johon koulullamme on lisenssi. Sieltä löytää vahvuuksien käsittelyyn monipuolista 

tekemistä. Pienemmille oppilaille on esimerkiksi vahvuus rakennettu tarinan ympärille, josta lähdetään yh-

dessä aihetta pohtimaan. Opettajalle on sivustolla paljon lisämateriaalia ja taustatietoa 

 

Ensimmäisenä lukuvuotena pääpaino hyvinvointituntien suunnittelussa oli mielenhyvinvoinnissa. Mielenhy-

vinvointiin oli yhdistetty 26 luonteenvahvuutta, jotka käytiin läpi lyhyesti lukuvuoden aikana. Seuraavalle lu-

kuvuodelle tavoiteltiin liikunnan sekä taito- ja taideaineiden lisäämistä. 

 

Tavoitteena on, että jokainen luokka saisi tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti hyvinvointiopetusta ainakin tä-

män yhden tunnin viikossa. Tällä hetkellä hyvinvointiopetus ei vielä toteudu tasapuolisesti vaan riippuu luo-

kanopettajan omasta motivaatiosta ja aktiivisuudesta aiheeseen liittyen. Uskomme, että pitkäjänteisen työn 

seurauksena koulumme hyvinvointiopetus muuttuu vuosi vuodelta tasapuolisemmaksi. Pitkän aikavälin ta-

voitteena onkin, että nimetyn hyvinvointitiimin rooli muuttuu koko ajan vähäisemmäksi ja hyvinvointiopetus 

muuttuu osaksi jokaisen luokanopettajan työtä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva3. Kankaantaan koulun vuosikello, jossa aikataulu ja taidot, sekä arvot ja niihin valitut vahvuudet. 

 

 

 

4.2.3 Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu koulussamme kahdella eri laajuudella. Suppeaan opiskelu-

huoltoryhmään kuuluu rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoi-

taja sekä hyvinvointitiimin vetäjä. Laajaan opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi vanhempainyh-

distyksen edustaja, oppilaskunnan edustaja(t), oppilaskunnan ohjaava opettaja sekä ohjaajaedustus. Suppea 

ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin, laajempi ryhmä noin neljä kertaa 

vuodessa. Laajan ryhmän kokoontumiset on aikataulutettu yhteen koulumme vuosikellon teeman vaihtumi-

sen kanssa, jotta laajankin yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tekemä työ nivoutuisi mahdollisimman hyvin 

yhteen koko koulun hyvinvointityön kanssa.  

 



Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän nimissä lähetetään teeman vaihtuessa huoltajille, henkilökunnalle ja op-

pilaille Wilman kautta kirje, jonka tavoitteena on tuoda koulun arvoja entistä näkyvämmäksi sekä koulussa 

että kodeissa. Kirjeen sisältö mukailee vuosikellon teemaa ja siinä haastetaan myös kodit keskustelemaan 

lasten kanssa viestien pohjalta arvoista ja niiden mukaisesta toiminnasta.  Kirjeessä annetaan myös pieniä 

käytännönläheisiä vinkkejä miten ajankohtaista aihetta voi jokainen lähteä omassa arjessaan toteuttamaan. 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tulevaisuuden tavoitteena on vielä aktiivisempi työote sekä huoltajien 

osallistaminen erityisesti vanhempainyhdistyksen kautta koulun hyvinvointikulttuurin edistämiseksi. Sup-

pean opiskeluhuoltoryhmän kokoontumisia on tämän hetken ajatuksen perusteella tarkoitus lisätä, jotta ar-

jessa konkreettisesti näkyvä työote mahdollistuisi. 

 

 

4.2.4 Hyvinvointikysely 

 

Hyvinvointikysely toteutetaan vuosittain koulussamme, jonka tuloksia käymme läpi koko henkilökunnan 

kanssa. Vuosittain tehdään tarvittavia muutoksia vastausten perusteella. Hyvinvointitunneille tehty suunni-

telma mahdollistaa erilaisia teemoja ja asioita, joista osaa voidaan nostaa suurempaan rooliin, mikäli tulok-

sissa tulee esille selkeitä epäkohtia ja kehityskohteita. Hyvinvointikyselyn pohja pidetään osin samana, mutta 

kysymyksiä uudistetaan vuosittain tarpeen mukaan. Tänä lukuvuotena kyselyyn lisättiin kysymyksiä liittyen 

tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen. Koulussamme tehdään myös esimerkiksi kunnan toteuttamia kyselyitä, 

joista esimerkkinä tänä vuonna on tasa-arvokysely, joiden tuloksia pystymme myös käyttämään hyödyksi. 

 

 

4.2.5 Oppilaskuntatoiminta 

 

Oppilaskuntatoiminta on koulussamme aktiivista ja siinä otetaan suuresti huomioon oppilaiden osallistami-

nen. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa kaksi koulumme opettajaa, jotka keräävät viikoittain koko oppilaskunnan 

koolle. Oppilaskunnassa toimimista arvostetaan oppilaiden keskuudessa ja sinne äänestetään luokilta vuosit-

tain henkilö, joka luokan mielestä sopii edustajaksi. Edustajat keräävät luokista ideoita ja teemoja, johon liit-

tyen kaipaisi tempauksia ja toimintaa. Oppilaskunnan järjestämät tempaukset ovatkin olleet todella suosit-

tuja ja mieleenpainuvia. 

 

 



4.2.6 Musiikkipainotus 

 

Kolussamme on musiikkipainotus, joka tarkoittaa sitä, että oppilas voi hakea musiikkiluokalle siirryttäessä 

kolmannelle luokalle. Kolmosluokasta eteenpäin A- ja B-luokat ovat ilman painotusta olevia luokkia ja C-

luokka on musiikkiluokka. Musiikkiluokkien luokanopettajat ovat suuri voimavara koko koulumme musiikin-

opetuksessa. Koko koulumme pääsee nauttimaan musiikkipainotuksesta useamman kerran vuodessa erilais-

ten konserttien ja tempauksien myötä. Koulu toimii myös välillä koeyleisönä musiikkiluokkien esityksessä, 

kun on tulossa koulun ulkopuolinen konsertti. Nämä hetket nostattavat yhteisöllisyyttä ja opitaan myös ole-

maan ylpeitä ja kiitollisia toisten taidoista ja osaamisesta. 

 

4.2.7 Välituntilainaamo 

 

Hyvinvointitiimin käynnistämisen jälkeen toisena lukuvuotena tavoitteena oli lisätä liikuntaa erilaisin keinoin 

kouluarkeen. Koulumme liikuntavastaava kehitti välituntivälinelainaamon, jota pyörittäisivät koulumme op-

pilaat. Kyseinen opettaja lähti organisoimaan hanketta ja se saatiinkin jo ennen syyslomaa toimintaan. Lii-

kuntavastaava perehdytti koulumme 5.luokkalaiset työskentelemään välinelainaamossa. Vuosiluokka valikoi-

tui sen takia, että he ovat jo kyllin vanhoja suorittamaan tällaista vastuutehtävää ja pystyvät ensi lukuvuotena 

taas perehdyttämään seuraavan vuoden 5.luokkalaisia. Välinelainaamosta on oppilaiden mahdollista lainata 

mm. salibandy-, sulkapallo- ja pingismailoja palloineen, hyppynaruja, keppihevosia, jalkapalloja, koripalloja 

sekä muita pihaleikkeihin tarkoitettuja välineitä. Viidennen luokan oppilaat ovat ottaneet lainaamon pyörit-

tämisen hienosti vastuulleen ja lainaamon onkin todettu lisänneen todella paljon välituntiviihtyisyyttä sekä 

liikunnan määrää välitunneilla.  

 

 

4.2.8 Taito- ja taideaineet 

 

Taito- ja taideaineet nousivat esille jo viime lukuvuotena monialaisviikolla, jolloin koko koulun teemana oli 

hyvinvointi. Tähän viikkoon käsityönopettaja ideoi koko koulun seinämaalausprojektin. Jokainen koulun op-

pilas kävi monialaisviikon aikana tekemässä osuutensa seinämaalaukseen aikataulutetusti oman opettajansa 

johdolla. Seinämaalauksen tekeminen innosti oppilaita suuresti ja lopputulos jaksaa ihastuttaa vielä vuotta 

myöhemminkin. Seinämaalaus kiinnosti ja herätti niin paljon keskustelua oppilaiden keskuudessa, että käsi-

työnopettaja ehdotti sitä yhdeksi seuraavan lukuvuoden valinnaisaineiksi. Kurssille tuli riittävästi osallistujia, 

joten tänäkin lukuvuotena saadaan seinämaalausprojekti hieman pienemmällä joukolla kylläkin. Värikäs ja 

näyttävä seinämaalaus piristää vanhan koulun vaaleita seiniä. 



 

Kankaantaan koulussa hyödynnetään tehokkaasti ja myös nerokkaasti sijaintia, lähiliikuntapaikkoja ja luon-

toa. Koulu sijaitsee kävelymatkan päässä, niin uimahallista, jäähallista, pulkkamäestä, tenniskentistä kuin fris-

beegolfradastakin. Uimahalli ja jäähallivuorot hyödynnetään jokaisen ryhmän kohdalla, valmiin lukujärjestys-

pohjan avulla ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Vaikka liikuntasalimme on pieni, on sitä osattu hyödyntää 

todella tehokkaasti ja tilasta on otettu kaikki irti. Koulun pihalla olevaa hiekka- ja asfalttikenttää hyödynne-

tään myös liikuntatunneilla ympärivuoden. Pieni liikuntasali on antanut luovuudelle tilaa kehitellä erilaisia 

variaatioita eri lajeista ja viitepeleistä erilaisissa, vaihtuvissa ympäristöissä. Koulun yhteisöllisyyttä nostate-

taan myös vuosittain urheilun muodossa erilaisten opettajat vastaan 6.luokkalaiset otteluiden kautta. Näissä 

peleissä on aina koko koulu mukana kannustamassa ja korona-aikana kuvasimme ottelun livestreamilla, jol-

loin jokainen pystyi kannustaa peliä omissa luokissa. 

 

 

4.2.9 Arjen vinkit hyvinvoinnin tukemiseen 

 

Tähän kappaleeseen on koottu erilaisia jokapäiväisessä kouluarjessa helposti hyödynnettäviä, mutta mer-

kittävästi hyvinvointia lisääviä pieniä vinkkejä. Ideat ovat nousseet yksittäisiltä opettajilta, jotka ovat itse 

kyseisiä harjoituksia oman luokkansa kanssa hyödyntäneet ja huomanneet niiden positiivisen merkityksen 

oppilaiden (ja omassa) hyvinvoinnissa. Näidenkin harjoitusten perusteella pystytään huomaamaan se, että 

tekojen ei tarvitse olla suuria, jo pienelläkin hyvinvointia lisäävällä teolla on merkitystä! 

 

Vahvuuskorttien hyödyntäminen oppimiskeskusteluissa 

Oppilaiden kanssa harjoitellaan omien vahvuuksien tunnistamista. Oppimiskeskustelua varten oppilas valit-

see itselleen muutaman vahvuuden esimerkiksi vahvuuskortteja apuna käyttäen. Myös opettaja tekee vas-

taavan valinnan oppilaalle ja molempien valinnat käydään läpi oppimiskeskustelussa perustellen. Myös huol-

tajaa voi pyytää tekemään oman valintansa itse oppimiskeskustelutilanteessa ja perustelemaan sen. Hyvin-

vointi lisääntyy, mitä enemmän ja monipuolisemmin käytämme vahvuuksia yksin ja yhdessä, joten tästä 

syystä on tärkeää, että oppilas oppii tunnistamaan omat vahvuutensa sekä kuulee niitä myös muiden kerto-

mana. 

 

Kiitollisuuskirje oppimiskeskusteluun 

Oppilaiden kanssa harjoitellaan kiitollisuuskirjeen kirjoittamista. Tämän voisi hyvin yhdistää suomen kielen ja 

kirjallisuuden oppitunnille, jolloin harjoitellaan kirjeen kirjoittamista. Tunne- ja vahvuussanastojen sekä kie-

liopin kehittyessä kirjeen voi hyvin kirjoittaa useampana vuotena. Ideana on se, että oppilas kirjoittaa huol-

tajalle/huoltajille kirjeen, johon kirjoittaa asioita, joista on kiitollinen ja joista haluaisi vanhempia kiittää. 



Opettaja voi painottaa, että yleensä niin sanotusti itselle itsestään selvistä asioista unohtuu useimmiten kiit-

tää, kuin vaikka syntymäpäivälahjasta. Esimerkkinä voisi siis käyttää vaikka “Kiitos, kun viet minut aina har-

rastukseen, jos sataa vettä.” Kirjeen voi kirjoittaa joko käsin tai koneilla. Mikäli kirje on kirjoitettu koneilla, 

tulostaa opettaja kirjeen oppimiskeskustelua varten, jossa oppilas saa antaa sen huoltajilleen. 

 

“Aamukohtaaminen” 

Kun opettaja kohtaa luokan ensimmäistä kertaa päivän aikana, varataan kohtaamiselle riittävästi aikaa. Pää-

osin oppilailla on halu ja tarve kertoa, mitä he ovat tehneet viikonloppuna, miten eilinen peli sujui tai millä 

fiiliksellä heräsi päivään. Tietysti näin ei ole jokaisen kohdalla, mutta opettaja voi omalla toiminnallaan tuoda 

esille hyvin arkisia ja niin sanotusti tavallisia asioita, mistä kertoa. Näin oppilaille ei muodostu paineita siitä, 

jos ei tehnyt mitään erikoista. Oppilaat huomaavat siis nopeasti, että metsälenkki äidin kanssa on ihan yhtä 

arvokas, kuin viikonloppu reissu kylpylässä tai puuhaparkissa. 

 

Päivittäinen taukojumppa 

Luokassa otetaan osaksi päivää taukojumppa, joka pidetään aina tietyllä tunnilla tai silloin, kun se on eniten 

paikallaan. Koulussamme on käytössä BreakPro-sovellus, josta saa valittua venyttelyn/jumpan/rentoutumi-

sen monien vaihtoehtojen joukosta. Toimivana käytäntönä on huomattu, että oppilailla on kiertävä systeemi 

esimerkiksi luokan erityistehtävissä tai järjestäjissä siihen, kuka jumpan valitsee. Tämän on havaittu osallis-

tavan oppilaita mukavasti ja oppilaat ovat motivoituneempia jumpan aloittamiseen, kun yksi heistä on saanut 

sen valita. Kun luokassa on levotonta tai keskittyminen herpaantuu, on havaittu toimivaksi sovelluksen ren-

toutus-/hengitysharjoitus. Oppitunti, jolla on paljon kirjallisia tehtäviä ja energia meinaa loppua, toimii usein 

veryttely tai jumppa, jossa mahdollisesti sykekin pääsee nousuun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Hyvinvoiva henkilökunta 

 

4.3.1 Aikuinen muuttuu ensin! Ei se mitä sanot - vaan se miten toimit 

 

Opettaja toimii esimerkkinä oppilaille myös hyvinvointikasvatukseen liittyen. Se miten opettaja kohtaa, kuun-

telee ja osoittaa kunnioitusta, antaa oppilaille jokaisena päivänä mallia siitä, miten kyseisen tilanteen tai koh-

taamisen voisi ratkaista. On myös muistettava, että positiivista pedagogiikkaa soveltaakseen, myönteisesti ja 

ratkaisukeskeisesti toimiakseen sekä ollakseen hyvässä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, tulee 

opettajan ensin itse voida hyvin. (Heikari, 2022.)  

 

Becker (2014) onkin todennut, että opettajan tunnetilalla on suurempi vaikutus oppilaan oppimiseen kuin 

millään muulla pedagogisella käyttäytymisellä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että opettaja itse voi 

hyvin ja toimii arvopohjaamme kunnioittaen.  

 

On myös tärkeää, että opettajalla on omia voimavaroja johtaa omia tunteitaan, koska eniten oppilas 

kaipaa aikuisen hyväksyntää ja aikuisen apua tunteidensa säätelyyn, kun hän sitä vähiten käytöksellään 

“ansaitsee”. Silloin, kun oppilas on haastavien tunteiden ryöpyteltävinä, hän ei osaa eikä kykene sääte-

lemään omia tunteitaan, vaan tarvitsee aikuisen apua. (Heikari, 2022)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 Keinot henkilökunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi 
 

Hyvinvointibrunssit  

Koulussamme järjestetään hyvinvointibrunsseja noin 

kuuden viikon välein, jotka ovat olleet hyvinvointitiimin 

järjestämiä. Brunssien päätavoite on ollut nostattaa yh-

teisöllisyyttä ja tuoda piristystä työviikon keskelle. 

Brunssi on katettu aamun pitkälle välitunnille, josta on 

etukäteen ilmoitettu koko koulun henkilökunnalle.  

 

Jokainen brunssi on sisältänyt hyvinvointiin liittyvän 

tehtävän, johon ohjeistus ja materiaalit ovat olleet val-

miina opettajanhuoneen pöydällä. Samaan aikaan tar-

jolla on ollut pientä suolaista ja makeaa tarjottavaa, 

jotka on hankittu koulun varoin sekä leivottu tiimin 

kanssa yhteisvoimin. Hyvinvointiin liittyvää tehtävää on 

voinut miettiä/tehdä samalla, kun nauttii kupillista kah-

via korvapuustin kera. Materiaalit ovat olleet yli viikon 

esillä opettajanhuoneessa, jotta jokainen halukas on ehtinyt tehtävän tekemään. Brunssien hyvinvointiteh-

tävät on suunniteltu koulumme arvopohjaan sopiviksi ja niiden suunnittelussa on haluttu hyödyntää erilaisia 

tehtävätyyppejä ja sovellettu myös hyvinvointikansiosta löytyviä tehtäviä aikuisille sopiviksi.  

 

Lisäksi tehtävien avulla on myös tarvittaessa pyritty vaikuttamaan koulussa havaittuihin epäkohtiin. Työyh-

teisömme haaste oli alkusyksystä se, että kahvitauko tai pieni hengähdyshetki opettajanhuoneessa ei aina 

toteutunut, koska se keskeytyi kollegan esittämän työasian ratkomiseen. Tämä innosti “Näin haluan tulla 



kohdatuksi-puun" (kuva) tekemisessä, koska siihen sai jo-

kainen kirjoittaa ajatuksia siitä, miten esimerkiksi opetta-

janhuoneessa haluaisi tulla kohdatuksi. Jo pienessä ajassa 

lehdissä lukevat “Kysymällä, saako häiritä työasialla?” ovat 

juurtuneet käyttöön. Kollegan hengähdystauon arvostami-

nen on siis noussut hyvin lyhyellä kysymyksellä. 

 

 

Tulevaisuudessa brunssin järjestämisvastuu voisi olla vaihtoehtoisesti myös luokkatasotiimien vastuulla vuo-

rokuukausin hyvinvointitiimin sijaan.   

               

        

  



                              

Yhteisöllisyyden lisääminen vapaa-ajan virkistäytymisen kautta  

Koulussamme henkilökunta kokoontuu vapaaehtoisesti myös vapaa-ajalla. Isommalla joukolla kokoonnutaan 

muutaman kerran lukuvuoden aikana, jonka lisäksi järjestetään matalan kynnyksen aktiviteetteja, joissa py-

ritään panostamaan monipuolisuuteen.  

 

Tänä lukuvuotena monipuolisuutta on lisännyt niin sanottu vir-

kistyslista, johon on koottu erilaisia aktiviteetteja urheilun, kä-

sitöiden ja kulttuurin ympärille. Listassa pääsee itse tuomaan 

omaa harrastuneisuuttaan tai mielenkiintoaan esille. Listasta 

saa itse valita, minkä jo listaan kirjoitetun asian haluaisi järjes-

tää/organisoida vai lisääkö listaan jonkun itse ideoimansa ta-

pahtuman. Pääsemme tänä lukuvuotena viettämään yhdessä 

aikaa ja kehittämään yhteisöllisyyttä muun muassa padelin pe-

laamisen, teatteri-illan ja käsityökerhon avulla. 

  



5 Tätä tavoittelemme/ loppusanat ”koonti” 

 

Tässä hyvinvointisuunnitelmassa on tavoiteltu sitä, että hyvinvointikasvatus nähtäisiin Kankaantaan 

koulussa yhtenä osana kouluarkea, oppiaineita ja työyhteisöä sen sijaan, että sen ajateltaisiin olevan 

jotain erillistä ja pahimmassa tapauksessa ylimääräistä. Kankaantaan koulun hyvinvointikulttuurin kehit-

tämisen pitkän aikavälin tavoitteena on se, että koulun arvopohjaa noudatteleva hyvinvointikasvatus olisi 

niin juurtunut opettajien jokapäiväiseen työskentelyyn, että nimettyjä hyvinvointitunteja ei enää tarvita. Tä-

hän tilanteeseen päästäksemme tulee pitkäjänteistä työtä hyvinvointikulttuurin edistämiseksi tehdä aktiivi-

sesti jatkossakin. Henkilökuntaa tulee kouluttaa ja sitouttaa koulun arvopohjan mukaiseen toimintakulttuu-

riin. Kyseiseen tavoitteeseen pääsemisessä menee varmasti vielä useampi vuosi, ennen kuin voimme todeta 

koko henkilökunnan omaksuneen ja sitoutuneen näihin asioihin, mutta uskomme tämänkin päivän koittavan. 

 

Tämä hyvinvointisuunnitelma on tehty Kankaantaan koululle, mutta se on myös hyödynnettävissä inspiraa-

tion lähteenä koko kaupungin tasolla. Jotta hyvinvointiopetuksen tärkeys ja koulujen hyvinvointikulttuurien 

kehittäminen jatkossa mahdollistuisi olisikin tärkeää, että koko kaupungintasolla koulutettaisiin opettajia po-

sitiivisen pedagogiikan hyötyihin sekä tuntikehykseen varattaisiin hyvinvointiopetukselle yksi viikkotunti.  
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