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Liikunnanopettajien täydennyskoulutus  
PETALS

Using Physical Education to Promote out-of-School Physical Activity in Lower 
Secondary School Students

https://www.fidiproimpact.com/

5.9. ja 10.9.2018, Liikuntatieteellinen tiedekunta

https://www.fidiproimpact.com/


Sisältö

• Tunne- ja vuorovaikutusoppiminen, käsitteitä

• Tutkimusevidenssi; interventiotutkimuksen haasteita

• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta: näyttöön 
perustuvia ohjelmia, interventioiden toteutuksen haasteita 
koulujen monimutkaisissa systeemeissä

• Kokemuksia koulutusohjelmien ja interventiotutkimusten 
parissa   
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Kokemuksia koululiikunnasta

 Liikunta herättää tunteita ja koskettaa syvimpiä 
tarpeita tulla nähdyksi, saada vaikuttaa ja kokea 
onnistumisia.

 Esim. koulun liikuntatunneilla koetaan paljon 
myönteistä. Samaan aikaan moni kertoo huonoista 
koululiikuntakokemuksista. 
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Historian- ja liikunnanopiskelijat 

 Liikunnanopiskelijoilla enemmän negatiivisia 
koululiikuntakokemuksia kuin 
historianopiskelijoilla – tosin myös positiivisia 

(Mäki & Pulli, 2001. Historian- ja liikunnanopiskelijoiden 

koululiikuntaan liittyneitä tunnekokemuksia. Liikunta-
pedagogiikan pro gradutyö)

 Miksi myös taitavilla ja motivoituneilla 
liikunnanopiskelijoilla on paljon huonoja 
koululiikuntakokemuksia? 
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Liikunnan luonne

 Julkista - suoritukset, epäonnistumiset, jopa se miltä ihminen 
näyttää.  

 Fyysiset tuntemukset - tulee hiki, kastuu, hengästyy, pallo 
tulee päähän. 

 Usein innostavia, mutta voivat jonain hetkenä olla pelottavia 
ja epämukavia. Sama asia voi olla huippu- tai kauhukokemus 

 Ongelmat vuorovaikutuksessa: joku dominoi, klikit, 
kiusaaminen, ulkopuolelle jättäminen 

The social brain and its superpowers: Matthew Lieberman,  

https://www.youtube.com/watch?v=NNhk3owF7RQ

https://www.youtube.com/watch?v=OwQ_VyOUGmY
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 Kielteisiä kokemuksia kertyy väistämättä jokaiselle. 
Olennaista on miten ne käsitellään ja kohdataan.
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 Suuressa ryhmässä yksittäisen liikkujan kokemusta 
vaikea havaita

 Osallistujan pitäisi itse kertoa miltä tuntuu

 Vaikeaa, koska pitää:

 Osata

 Uskaltaa

 Uskoa, että vaikuttaa  



 olevansa hyvä, pätevä, osaava

 voivansa vaikuttaa asioihin, autonomiaa

 turvallisuutta, kiintymystä, läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, 
tarve kuulua ryhmään ja yhteisöön
(Ryan & Deci, 2017)

 Liikunnan vuorovaikutus- ja toimintailmasto voi tyydyttää tai 
ehkäistä perustarpeiden toteutumista ja siten edistää tai 
ehkäistä viihtymistä, motivaatiota ja liikuntaharrastusta

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, 
development, and wellness. New York, NY: Guilford. 

Urheilijoilla ja liikkujilla on tarve kokea



Mitä tehdä?

 Didaktiset toimet ja periaatteet: 

 rakenteen tarjoaminen (yhteiset tavoitteet, suunnitelmat, 
ohjeet, jäsennykset) 

 monipuoliset opetusmenetelmät

 Eriyttäminen: eritasoisia tehtäviä valittavana

 … 

 Ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä 
(Kuusela, M. 2005, 158-163)

Kuusela, M. 2005. Sosioemotionaalisten taitojen harjaannuttaminen, oppimisen ja käyttäminen perusopetuksen 
kahdeksannen luokan tyttöjen liikuntatunnilla. Väitöskirja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 165. 
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Tarvitaan tunne- ja vuorovaikutusosaamista, 

jotta voidaan kehittää turvallisia ja innostavia
oppimisympäristöjä 
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Tarpeen opettaa, koska:

 Tunteet vaikuttavat oppimiseen
 Koulut ovat sosiaalisia paikkoja ja  vuoro-

vaikutussuhteet perusta oppimiselle
 Tärkeitä taitoja luokanhallinnassa
 Poistavat oppimisen esteitä
 TuVu-taitoja voidaan opettaa
 Tarvitaan työelämässä
 Taidot muodostavat perustan

koulumenestykselle, terveyden
edistämiselle ja yhteisössä elämiselle



Tunne- ja vuorovaikutusoppiminen - TuVu
Social and emotional learning - SEL  

Prosessi, jonka kautta nuorten ja aikuisten

 henkilökohtaiset taidot, sosiaaliset suhteet, 
vastuullinen ja eettinen toiminta ja tehokas
työskentely kehittyvät,

 tietoja, taitoja ja asenteita. 

(Elias et al., 2015; Greenberg et al., 2003; Weissberg & O’Brien, 2004)
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The Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning (CASEL) www.casel.org/

Tunne- ja vuorovaikutusoppimisen ydinpätevyysalueet

(CASEL 2004; 2010; 2015)

Tietoisuus itsestä: Omien tunteiden, arvojen, vahvuuksien ja 

rajoitusten tunnistaminen

Itsesäätely: Käyttäytymisen säätely

Tietoisuus sosiaalisista suhteista: Ymmärryksen ja empatian 

osoittaminen

Ryhmätaidot: Myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja  

muodostaminen, toimiminen ryhmässä, ristiriitojen ratkaisu

Vastuullinen päätöksenteko: Eettisten ja rakentavien valintojen

teko
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• Lisäävät tunne- ja vuorovaikutuspätevyyttä ja sitä kautta
sosiaalista sopeutumista, oppimista ja terveydestä
huolehtimista

• Vähentävät käytöshäiriöitä ja tunnestressiä
(Durlak, Domitro-vich, Weissberg, & Gullotta, 2015; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, &
Schellinger, 2011; Sklad,Diekstra, Ritter, Ben, & Ravesteijn, 2012).

• Koulupohjaisiin ohjelmiin investoidut resurssit takaisin
suhteessa 11:1 ja laadukkaasti toteutetuissa 25:1

(Belfield & al., 2015; McDaid & Park, 2011) 

• Säästöt vähentyneestä rikollisuudesta ja parantuneista
koulutus- ja työllistymistuloksista

(Knapp & al., 2011)

Vahvaa evidenssiä, että TuVu-
interventiot lapsilla ja nuorilla

Your Logo
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 213 kouluinterventiota, joiden tarkoituksena oli edistää tunne-
ja vuorovaikutustaitoja.

 Peruskoulu- ja lukioikäisiä

 Kontrolliryhmät, 45 % satunnaistettu

Meta-analyysi: Sosioemotionaalisten taitojen
edistäminen kouluissa



Ohjelmien vaikutukset oppilaisiin

23

9

9

9

10

11

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Asenteet

Positiivinen sosiaalinen käytös

Käytösongelmat

Tunnestressi

Koulumenestys

(Durlak & al. 2011)

Parannus %
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Promoting Positive Youth Development Through School-based Social and 
Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-up Effects

 82 interventiota, 97,000 oppilasta, tutkittiin 6 kk – 18 vuotta ohjelman
loppumisesta

 3,5 v. myöhemmin koulumenestys korkeampi SEL-ryhmässä (8 tutkimusta)

 käytöshäiriöitä, tunnestressiä ja huumeidenkäyttöä oli vähemmän SEL-
ryhmällä ja tunne- ja vuorovaikutustaidot, myönteiset asenteet itseä, muita
ja koulua kohtaan olivat korkeampia kuin vertailuryhmällä
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Myös opettajat hyötyvät  vuorovaikutuskoulutuksesta

 Kaksi opettajaryhmää osallistui Toimiva koulu -kurssille, minkä 
vaikutuksia tutkittiin palautteen, tiedon, tiedon soveltamisen ja 
yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Kurssille osallistuneiden 
taitojen kehittymistä tutkittiin lisäksi seuraavana lukukautena.

 Opettajat hyötyvät vuorovaikutuskoulutuksesta. Sekä aineen-
että luokanopettajat kehittyivät vuorovaikutustaidoissa

(Talvio, M., 2014. How do teachers benefit from training on interaction skills? 
Developing and utilising an instrument to evaluate teachers' social and emotional 
learning. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of 
Teacher Education)
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Sosioemotionaalisten taitojen edistäminen 
kouluissa

Kouluyhteisön tasolla:
 parantanut koulun ilmapiiriä

Opettajien osalta:
 antanut opettajalle työkaluja kohdata koulun

vuorovaikutustilanteita
 edistänyt opettajan työhyvinvointia

Oppilaiden tasolla:
 edistänyt oppimista, parempaa käytöstä ja koulumotivaatiota

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing 
students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child 
Development, 82(1), 405–432. 

Sklad, M., Diekstra, R., Gravesteijn, C. M., Ben, J., & Ritter, M. (2012). Effectiveness of school-based universal 
social, emotional and behavioral programs: Do they enhance students’ development in the area of skill, 
behavior, and adjustment? Psychology in the Schools, 49(9), 892–909.
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• Liikunta- ja urheiluympäristöissä interventiot ovat
lisänneet vastuunottoa, tavoitetietoisuutta ja 
tietoisuutta elämäntaidoista

• (Danish & Nellen, 1997; Goudas & Giannoudis, 2008; Kuusela, 2005; Hellison
& Walsh, 2002).  

• Myös liikuntataidot ovat lisääntyneet. Tämä viittaa
siihen, että oikein toteutettuna tunne- ja 
vuortovaikutustaitojen opettelu ei tapahdu
liikuntataitojen kustannuksella (Gould & Carson, 2008). 

Vaikutukset liikunnassa

Your Logo



• TuVo vaikuttavaa: 

• Myönteisiä vaikutuksia mm. koulumenestykseen ja  hyvinvointiin

• Mahdollista: 

• Hyviä tuloksia kun koulun henkilökunta organisoi

• Tarvitaan tukea, kehitettävää: 

• Toteutus tärkeää

• Johtajuus, ammatillisuus, rakenteet

Yhteenveto

Your Logo



Haasteita, kehitettävää 

 Tarvitaan implementaatiotutkimusta

 Skaalautuvuus, juurruttaminen

 Toimivuus koulun arjessa: täyteen pakatut 
opetussuunnitelmat

 Johtajuus koulussa: koko koulu mukaan, miten 
toteuttaa?

 Tuki implementaatiolle: Koulunjohtajien, opettajien 
ja muun henkilökunnan koulutus

 Yhteistyö yli sektorirajojen, koulu ja terveydenhoito

Lintunen 2018 24



Mitä sisältyy tunne- ja 

vuorovaikutusoppimiseen?

Tunne- ja 

vuorovai-

kutusoppi-

minen

Itsetuntemus

Tietoisuus 

sosiaalisista 

suhteista

Ryhmätaidot

Vastuullinen 

päätöksen-

teko

Itse-

säätely

Myönteisten 

vuorovaikutussuhteiden ja  

muodostaminen, toimiminen 

ryhmässä, ristiriitojen ratkaisu

Eettisten ja rakentavien 

valintojen teko 
Tunteiden ja 

käyttäytymisen 

säätely

Ymmärryksen ja 

empatian osoittaminen

Omien tunteiden, arvojen, 

vahvuuksien ja rajoitusten 

tunnistaminen

(CASEL; Lintunen & Gould, 2014)

Selkeä omien 

tunteiden ja 

ajatusten ilmaisu
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”Meil oli esimerkiks kerran semmonen gladiaattorirata, mitä me 

tehtiin, ja tota, me mentiin se niinku kerran, ja mä vaan sit sen 

jälkeen sanoin että mä en haluais sitä mennä enää toiseen kertaan. 

Et ku siin oli silleen et sielt tuli niinku palloi päin et niinkun, mä 

pelkään et toi pallo osuu mun päähän. Ja tota, sitte mun ei sitä 

tarvinnu, et mä sit tein jotain muuta.  Et sellasta niinku et, uskals 

ehkä paremmin sanoo et mitä oikeesti halus ja mitä ei uskaltanu 

tehä ja tälleen, et semmonen hyöty niist kyl mun mielest oli.” 

(Laine, S-M, 2008. ”Ihana opettaja”  – kokemuksia liikuntatuntien ilmapiiristä, liikuntatunneilla 

viihtymisestä ja liikunnanopettajasta seitsemän vuoden takaa. Liikuntapedagogiikan pro-gradu 

tutkielma. Jyväskylän yliopisto).  
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(CASEL; Lintunen & Gould, 2014)

Eläytyvä kuuntelu

Selkeä omien 

tunteiden ja 

ajatusten ilmaisu

Ryhmätaidot
Lintunen 2018
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su, vastuunotto,

yhteistyö
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Esimerkki: Vastuuntuntoisuuden opettaminen (TPSR/ Hellison)

 kunnioituksen osoittaminen toisia kohtaan, 
odotusten esittäminen ääneen, 
onnistumismahdollisuuksien luominen ja 
hallinnollisten tehtävien jakaminen osallistujille ovat 
yleisiä opetusstrategioita, 

 harvemmin käytetään sosiaaliseen kanssakäymiseen 
kannustamista, johtajuuden tukemista, 
valintamahdollisuuksien antamista, osallistujien 
mielipiteiden kuuntelemista, mukaan ottamista 
arvioimiseen ja erityisen keskeisenä sisältönä 
opittujen taitojen siirtämistä elämän muille osa-
alueille. (Toivonen, 2018)
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Teaching Personal and Social 
Responsibility (TPSR) model

http://www.tpsr-alliance.org/
http://beyondtheball.org/
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Lions quest -ohjelma

 itseluottamus, 

 sosiaaliset taidot, 

 päätöksenteko, 

 tunnetaidot, 

 kielteisen painostuksen vastustamiskyky, 

 luottamusta omaan ajatteluun 

 lapsen sitoutuminen ympäristöön ja ennaltaehkäistään 

eristäytymistä ja yksinäistymistä. 

 Myös ympäristön tukeminen on osa ohjelmaa. 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

 Vuosittain noin 1000 suomalaista opettajaa ja 

kasvattajaa osallistuu 

Lions Quest -peruskoulutukseen 

 Leijonat tekevät vapaaehtoistyötä rahoittaakseen 

ohjelman



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Tutkimuksen tarkoitus

 Tutkimuksen tarkoituksena oli haastatella 

kokeneita Lions Quest kouluttajia ja opettajia ja 

kerätä heiltä kokemuksia tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen  opetus- ja 

oppimisprosesseista sekä Lions Quest ohjelman 

käytöstä 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Opettajien käsityksiä 

oppilaiden kokemuksista  

Lions Quest -tunneista

Oppilaat pitävät tunneista, koska 

– Ne ovat erilaisia

– Ne ovat toiminnallisia

– Oppisisällöt ovat ’oikeita asioita’ 

– Ilmapiiri tunneilla on myönteinen  



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Opettajien mukaan oppilaiden

 Kyky empatiaan, 

 taito ilmaista tunteita,

 taito keskustella avoimesti,

 taito käyttää Lions Quest –tunneilla opittuja taitoja 

omassa arkielämässä kehittyivät
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 ’Kun olen ärsyyntynyt, kerron sen oppilaille. Nämä 
hengen suuret jättiläiset sitten yrittävät rauhoittaa 
minua ehdottamalla esimerkiksi: ’Kokeilisit Vivaldii’ 
tai ’Oisko Mozart mitään?’

 ’Ilman sitä Questiä minusta olisi tullut varmasti 
rikollinen.’ ’Miten niin?’ Mulla oli monta semmosta 
houkutinta mutta minä aina muistin sen kun niitä 
Quest-tunteja pidettiin.’

 ’Kerran yksi jääkiekkoa harrastava oppilaani sanoi, 
että meidän valmentaja ei tunne Questiä ja olisi 
tarpeellista, että valmentaja tulisi tänne luoksesi 
oppiin. Hyvä sen olisi osata vähän.’
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Opettajat havaitsivat, että  

ryhmässä

 Turvallisuus, yhteishenki, yhteistyötaidot ja välittävä 

ilmapiiri paranivat

 Kiusaaminen väheni 

 Oppilaiden välinen kannustaminen ja tukeminen 

lisääntyi
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 ’Hyvä ryhmähenki on perusasia opetuksessa. Lions 
Quest -ohjelmaa käyttämällä oppilaista näkee 
yllättäviä asioita. Ohjelman käyttö on sille 
luokkahengelle tärkeää. Yksi tärkeimmistä asioista.’

 ’Jouluun mennessä kun huomaan, kappas vaan, 
yhtään ärhentelyä en ole joutunut selvittämään, niin 
silloin tulee sellainen tyytyväisyyden hetki kun tietää 
että ryhmä toimii ja lapset kunnioittavat toisiaan. 
Kyllä se aikuisesta johtuu. Lapset eivät keskenään 
pysty sellaista dynamiikkaa järjestämään. Siinä 
pitää olla aikuinen mallina.’
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Opettajat kokevat, että Lions Quest –

ohjelma on

 täydentänyt ja tukenut opettajuutta

 antanut uusia työtapoja

 auttanut kohtaamaan oppilaat kokonaisina 
ihmisinä

 tuonut helpotusta ongelmien ratkaisuun 

 lisännyt ymmärrystä ryhmäprosessista ja 
turvallisen ryhmän luomisesta

 syventänyt itsetuntemusta sekä 
oppilaantuntemusta
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 ’Luokkaan tuli tasapuolisuus, joka näkyi muun 
muassa ajankäytössä sekä parien ja ryhmien 
sattumanvaraisessa muodostamistavassa, 
keskustelun käyttö lisääntyi samoin kuin jokaisen 
oppilaan henkilökohtainen huomiointi koulupäivän 
aikana.’

 ’Meillä on Questin arvot luokan seinällä eli 
ystävällisyys, vastuu, rehellisyys ja toisen 
kunnioittaminen. Pulmatilanteessa vien lapsen 
siihen arvojulisteiden eteen ja pyydän lukemaan 
arvot ja miettimään sitä, mikä meni pieleen.’
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 auttanut olemaan aitona ihmisenä opetustilanteessa

 antanut voimaa jaksaa opetustyötä

 antanut välineitä opettajien väliseen yhteistyöhön ja 

vanhempien kohtaamiseen
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 Muutuin itse ja opetuskäytänteeni muuttuivat 
myös. Muutos lähti ihan niistä samoista 
asioista mitä opetin oppilaille; itsetuntemus, 
oppilaan tuntemus, oppilaiden huomiointi 
yksilöinä, yhteistyötoimintatavat, ristiriitojen 
ja erilaisuuksien hyväksyminen.’
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Yhteisötasolla Lions Quest -ohjelma

 selkeytti perheenjäsenten uskomuksia 
toisistaan

 antoi isovanhemmille uuden 
lähestymistavan lapsenlapsiin

 muokasi koulun henkeä myönteiseksi

 antoi uusia keinoja perheiden väliseen 
yhteistyöhön

 sopi verkostoyhteistyön aloitusvaiheessa 
käytettäväksi 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

 ’Täytyy kyllä sanoa meidän koulusta, että 
joka ikinen vierailija joka aulaan astuu 
sanoo, että täällä on ihanan tuntuista. Se ei 
johdu siitä miltä täällä näyttää. Se on 
jonkinlainen moraalikoodisto, joka tulee 
vastaan jo eteisessä. Oppilaat avaavat 
oven, joku ottaa lakin päästään, kukaan ei 
ryntäile, käytävillä ei melskata eikä huudella. 
Se yleisilme on hyvä ja me pidetään sitä 
Questin ansiona.’
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Opettajat pitävät Lions Quest –

ohjelmaa hyvänä, koska

 joku on ”keksinyt ohjelman ja laittanut asiat 
paperille”

 ohjelmassa otetaan huomioon ryhmän toiminta

 kiinnitetään huomio kokonaiseen ihmiseen 

 se muuttaa opettajan kasvatuskäsityksiä ja -
käytänteitä

 ohjelma tekee opetussuunnitelmissa olevat 
kasvatustavoitteet näkyviksi ja muuttaa ne 
käytännön toimiksi
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 ’Jokaisessa on ihania luonteenpiirteitä ja 
ominaisuuksia ja vahvuuksia. Ne eivät tule  
tavallisessa arjessa esille mutta Questin tunneilla 
annetaan se kanava tähän.’ 

 ’Kahden ekan vuoden aikana lapsi oppii perustaidot 
lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan ja sen lisäksi vielä 
Questin ansiosta olemaan ryhmässä yksilönä ja 
tuntemaan itsensä. Se on se mikä on kaikkein 
tärkeintä.’



Websites to visit

 www.casel.org/

 www.thomasgordon.com/
 Gordonin toimivat ihmissuhteet                                                      

(GTI ry) http://www.gtiry.net/index.html
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http://www.casel.org/
http://www.thomasgordon.com/
http://www.gtiry.net/index.html
http://www.casel.org/
http://www.gordontraining.com/who-we-are/gti-historical-timeline/


Kiitos!
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