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TIIVISTELMÄ  

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaan sosiaalista kehitystä 

kokonaiskoulupäivämallin mukaisessa kouluopetuksessa. Kokonaiskoulupäivässä 

keskityttiin sen erikoisuuteen, kerhoihin. Kerhoista valittiin erityisen tarkastelun 

kohteeksi vapaaehtoistyön kerho, jossa oppilaat vierailivat päivä- ja vanhainkodissa, 

sekä musikaalikerho. Haluttiin selvittää, tukevatko koululla järjestetyt kerhot 

oppilaiden sosiaalisen kasvun kehitystä. 

   

Tutkimus suoritettiin opettajankoulutukseen kuuluvan päättöharjoittelun yhteydessä. 

Tutkimuksen kohdejoukkona oli 22 oppilasta 4. vuosiluokalta. Tutkijan toimiessa 

luokassa myös opettajana, tutkimus oli etnografinen tapaustutkimus. Pääosa 

materiaalista kerättiin havainnoimalla oppilaiden toimintaa luokassa ja kerhoissa. 

Osa materiaalista kertyi luonnollisessa jutustelussa oppilaiden kanssa sekä 

oppilaiden kirjoitelmista ja piirustuksista. Luokassa tutkija oli aktiivisena toimijana, 

mutta kerhossa hän oli passiivisempi tarkkailija. Aine isto analysoitiin 

luokittelemalla. 

 

Tärkeimpänä tuloksena havaittiin, että oppilaat olivat sosiaalisesti hyvin avoimia. 

Heidän toimimisensa uudessa ja oudossa ryhmässä oli ongelmatonta. Tuloksista 

voitaneen päätellä toiminnan tällaisenaan ohjaavan ja kehittävän lapsen sosiaalista 

kasvua ja kehitystä myönteiseen suuntaan. Joskin vaatimus olla sosiaalinen koko 

päivän, aiheutti joidenkin kohdalla myös selvää väsymistä sosiaalisuuteen. Toisten 

oppilaiden kohdalla taas oli havaittavissa selkeä muutos sosiaalisessa roolissa, 

siirryttäessä luokasta kerhoon, osa oppilaista kaipasi myös enemmän vapaa-aikaa. 

 

Avainsanat: kokonaiskoulupäivä, kerhotoiminta, sosiaalinen kehitys, sosiaalinen 

käyttäytyminen, etnografinen tapaustutkimus. 
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1  HALUAISIN TIETÄÄ SUHTEESTASI LUOKKA- JA  

    KERHOTOVEREIHISI 

  

 

Tutkimuksen aihe lähtee liikkeelle, kun olen sijaisena eräällä kenttäkoululla. Koulun 

opettajien kommentit ja heidän vahvat mielipiteensä aiheesta saavat minut 

kiinnostumaan ja selvittämään asioiden todellisen laidan. Heidän mielestään 

oppilaat, varsinkaan erityisoppilaat, eivät varmasti jaksa istua koko päivää koulussa 

ja sitten vielä jäädä iltapäivällä kerhoihin. Koko tämän ajan heidän tulisi olla myös 

sosiaalisia, joka on suorastaan mahdoton yhtälö. Heidän tietojensa mukaan 

kokonaiskoulupäivä tarkoittanee istumista koko päivän koulunpenkillä.  

 

Aiheen hahmotuttua mielenkiintoni kohdistuu erityisesti kokonaiskoulupäivään.  

Minua kiinnostaa selvittää kokonaiskoulupäivän rakenne, ja merkitys lasten 

sosiaalisuuden kehittäjänä ja tukijana. Tärkein tehtävä on selvittää ja tarkkailla 

oppilaiden sosiaalista käyttäytymistä koululuokassa ja mahdollisesti verrata sitä 

käyttäytymiseen kerhoissa. Sen ohessa selvitän, toteutuuko Mukava -hankeen 

päämäärä, sosiaalisen kehityksen tukeminen, kokonaiskoulupäivää toteuttavassa 

esimerkkikoulussa.  

 

Tutkimuksen aihepiiri on oikeastaan hyvinkin ajankohtainen, koska Mukava  

-hankkeen nimellä kulkenut kokeilu loppuu tähän lukuvuoteen 2004 - 2005. Siksi 

koen tärkeäksi selvittää hankkeen tarpeellisuutta ja hyödyllisyyttä sekä tavoitteiden 

toteutumista toiminnassa. 1.8.2004 astuivat voimaan myös opetushallituksen 

hyväksymät koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Niissä velvoitetaan 

järjestämään iltapäivätoimintaa alkuopetusluokille ja kaikkien luokka-asteiden 

erityisoppilaille. Tutkimus antanee tietoa toiminnan tarpeellisuudesta, nimenomaan 

oppilaan näkökulmasta. (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2004.) 

 

Tutkimukseni on kartoittava tutkimus kokonaiskoulupäivästä, jonka avulla pyrin 

kuvaamaan oppilaan sosiaalista käyttäytymistä koulupäivän lisäksi vapaa-aikaan 

sijoittuvissa kerhoissa. Tarkoituksena on myös selvittää toteutuuko Mukava  
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-hankkeen tavoite, tukea sosiaalista kehitystä, kouluopetuksessa ja sen jälkeen 

toimivissa kerhoissa (Pulkkinen 2002). Havainnointi on yksi tärkeimmistä 

tutkimusmetodeista, jonka lisäksi selvitän oppilaiden omia käsityksiä 

sosiaalisuudesta juttelemalla he idän kanssaan. He myös kirjoittavat ja piirtävät 

aiheesta. 

 

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat 22 oppilasta erään koulun 4. vuosiluokalta. Suurin 

osa heistä on aina käynyt koulua, jossa toteutetaan kokonaiskoulupäivän mukaista 

mallia. Seuraan heidän koulunkäyntinsä lisäksi muutamia kerhoja, joissa he käyvät. 

Erityiseksi kohteeksi olen valinnut koululla toimivan vapaaehtoistyöhön perustuvan 

vierailukerhon, mummokerhon, koska koen sen liittyvän läheisesti sosiaalisuuteen.  

Kerhossa oppilaat vierailevat ilahduttamassa vanhustentalolla ja päiväkodissa. 

Vastapainoksi tälle tutkin musikaalikerhoa, jossa oppilaat ja muutama aikuinen 

työstävät Peter Pan -musikaalin. Oppilaiden tuntemuksia kokoan yhteen heidän 

kirjoittamiensa kirjoitelmien ja piirtämiensä piirustusten avulla.     

  

Tutkimuksen aikana toimin harjoittelijana kohdeluokassa ja näin pääsen 

havainnoimaan oppilaiden sosiaalisuutta luonnollisessa ympäristössä, jossa minulla 

tutkijana on hyvin läheinen ja henkilökohtainen kontakti tutkimukseni 

kohdejoukkoon. Tutkimus keskittyy sosiaaliseen toimintaan kokonaisuutena, eikä 

vain joihinkin sen osiin. Nämä piirteet ovat tunnuksenomaisia valitsemalleni 

etnografiselle tutkimusotteelle. (Patton 1990, 40 - 41.)    

 

Oppilailla/lapsilla on hyvin laaja sosiaalinen verkosto, jossa he toimivat. Erilaiset 

ryhmät, joihin oppilas kuuluu asettavat hänelle erilaisia sosiaalisia odotuksia. 

Odotukset muokkaavat oppilaan roolia, joka on erilainen aina erilaisissa ryhmissä. 

Sosiaalinen kehitys on ihmisessä tapahtuvaa kehitystä, jonka seurauksena hän 

sosiaalistuu ympäristöönsä. Sosiaalinen kehitys tapahtuu aina vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa. Usein puhutaan sosiaalisesta käyttäytymisestä, sillä 

tarkoitetaan tapaa, jolla ihminen sosiaalisena olentona käyttäytyy toisten läsnä  

ollessa tai toisia kohtaan. Sosiaalisuutta on siis kaikessa toiminnassa, johon liittyy 

muita ihmisiä. (Antikainen, Rinne & Koski 2000.) 



2  TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄT JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa kokonaiskoulupäivän tavoitteiden ja 

tehtävien toteutumisesta esimerkkikoululla. Erityisesti huomio kiinnittyy sen 

tehtävään tukea myönteisesti oppilaan sosiaalista käyttäytymistä ja kehitystä. 

Valvotusta iltapäivätoiminnasta puhutaan paljon, jopa niin paljon, että on säädetty 

laki turvaamaan iltapäivätoiminnan järjestämistä, laki velvoittaa kunnat järjestämään 

iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2, sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. 

(Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2004.) 

 

Tutkimuksen aikana olen opetusharjoittelussa ja toimin osaksi tutkimusjoukon 

opettajana. Havainnointi tapahtuu harjoittelun aikana, jolloin seuraan sekä 

luokkatyöskentelystä että kerhojen toimintaa. Harjoittelun lopulla oppilaat 

kirjoittavat kirjoitelman valitsemastaan kerhosta, tai halutessaan useammastakin, sitä 

voi täydentää piirustuksella. Kerhoista olen valinnut erityiseksi tutkimuskohteekseni 

vierailukerhon, joka perustuu vapaaehtoistyön malliin. Kerhon ohjelmassa on 

vierailuja vanhain- ja päiväkodilla.     

 

Tutkimuksen perustana on oletus, että kokonaiskoulupäivä vaikuttaa myönteisesti 

lapsen sosiaaliseen käyttäytymiseen ja kehitykseen. Tällaisella toimintamallilla 

saataneen lisättyä lasten kouluviihtyvyyttä ja sosiaaliset taidot karttuvat. Lisäksi 

koulun verkostoituminen lähiympäristön kanssa tuo lapsille tunteen, että heistä 

välitetään. 

  

Tutkimusongelmia: 

1.  Millaisen oppimisympäristön kokonaiskoulupäivä oppilaalle tarjoaa? 

2.  Miten kerhossa käyminen näkyy oppilaan sosiaalisessa kehityksessä    

     ja käyttäytymisessä? 

     2.1  Millaisia erilaisia rooleja oppilaalla on kerhossa ja koulussa? 

 2.2  Onko kerhoilla itsessään sosiaalistava vaikutus? 

3.  Mitä oppilaat ajattelevat kerhoista ja niiden tarpeellisuudesta? 

 



3  TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 

 

 

Tutkimus saa alkusysäyksen kenttäkoulun opettajien negatiivisesta asenteesta 

kokonaiskoulupäivää kohtaan, minulle tulee halu tutustua siihen kunnolla ja 

mahdollisesti kumota noiden opettajien käsityksiä. Varsinaisen tutkimuksen 

toteuttaminen ei olekaan niin helppoa, kuin alkuun vaikuttaa. Harjoitteluluvan 

saaminen kenttäkouluun ei olekaan itsestään selvää. Lisäksi alkuperäisen 

suunnitelman romuttaa se, etten saa Mukavan taholta lupaa kerätä aineistoa 

haastattelemalla. Tämä evätään, koska koulu toimii kokeilukouluna ja vanhempia 

kuormitetaan jo hyvin paljon hankkeen omilla kyselyillä. Minulle esitetään 

toivomus, että keräisin aineistoni puhtaasti havainnoimalla.   

 

Tutkimus täyttää laadullisen tutkimuksen tunnusmerkit jo siinäkin mielessä, että 

varsinainen tutkimuskohde muuntuu tutkimuksen myötä ja hioutuu lopulliseen 

muotoonsa vasta loppumetreillä. Aluksi on tarkoitus tutkia erityisoppilaita ja heidän 

sosiaalistumistaan, mutta jo tutkimuksen alkuvaiheessa huomaan saavani 

hedelmällistä aineistoa kaikkien oppilaiden havainnoimisesta. Oppilaat ovat 

sosiaaliselta puoleltaan hyvin erilaisia, joten päädyn havainnoimaan erilaisia 

tapauksia oppilasryhmän keskuudessa.   

 

Tutkimukseen antaa alkusysäyksen syksyllä 2003 esitetty Ylen Opinportti -ohjelma, 

jossa esitellään kokonaiskoulupäivää. Kiinnostun välittömästi ja alan selvittää asiaa 

tarkemmin. Vietän aikaa tutustumalla aiheeseen internetissä. Haluan selvittää perin 

pohjin, että kuinka kokona iskoulupäivä toimii, ja millainen se on oppilaiden 

opiskelun kannalta. Mielenkiintoni kohdistuukin juuri kokonaiskoulupäiväkokeilun 

tehtävään ja tavoitteeseen, tukea oppilaan sosiaalista kehitystä. Tulevana opettajana 

minua kiinnostaa luonnollisesti myös sen vaikutus opettajan työpäivään.  

 

Olen ollut yhteydessä Jyväskylän yliopistossa työskenteleviin Mukava -hankkeen 

henkilöihin ja saanut heiltä myös toiveita mihin suuntaan tutkimusta voi kohdistaa. 

Heidän toiveensa ovat samansuuntaisia kuin omani, ja päädyn tutkimaan 

sosiaalisuutta kokonaiskoulupäiväympäristössä. Haluan nimenomaan etnografisin 
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keinoin tutustua kokonaiskoulupäivään, ja elää sitä arkea oppilaiden kanssa. Osaksi 

juuri tutkimusmetodin valikoituminen suuntaa tutkimukseni tietyn kohdejoukon 

käyttäytymisen havainnoimiseen sille luonnollisessa ympäristössä. Tämä on hyvin 

tyypillinen tutkimustapa etnografisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 1999, 

104 - 111.)  

 

Lähestyn tutkimusaihettani tapaustutkimuksen näkökulmasta. Tapaustutkimuksessa 

ydin on tapaus, jonka kukin tutkija voi määritellä itse. Minun tutkimuksessani 

suurempi tapaus on koulu, jossa kokonaiskoulupäivän mukainen malli on käytössä. 

Sen sisällä kohteenani on spesifi joukko 4. luokkalaisia oppilaita, joista jokainen on 

vielä oma tapauksensa. Tapaustutkimuksen ollessa tyypillisesti hyvin 

kokonaisvaltainen, pyrin tutkimuksessani selvittämään tarkasti 

kokonaiskoulupäivään liittyvien kerhojen vaikutusta oppilaan sosiaaliseen 

käyttäytymiseen ja sosiaalisuuteen. Siksi kerään suurimman osan materiaalista 

havainnoimalla, olemalla samalla osa tutkimusjoukkoa. (Aaltola & Valli (toim.) 

2001, 158 - 169.) 

 

Osallistuva havainnointi on yksi luonnollisimmista aineiston keruumenetelmistä 

silloin, kun tutkija osallistuu tutkittavien arkeen ja on osa sitä tutkimuksen ajan. 

Sosiaalista käyttäytymistä tutkittaessa luonnollisessa ympäristössä toimiminen on 

hyvin olennaista. Tällä tavoin keräämäni aineisto muodostaa tutkimukseni perustan. 

Sen tueksi olen kerännyt aineistoa myös muilla tavoin, laadulliselle tutkimukselle on 

hyvin tyypillistä, että aineistoa kerätään monella tapaa. (Aaltola & Valli (toim.) 

2001, 124 - 141.)   

 

Toteutan tutkimukseni päättöharjoittelun yhteydessä, seuraan luokan toimintaa ja 

toimin luokanopettajana. Tutkimuksessani suuressa roolissa ovat koulutyöskentelyn 

lisäksi koulun jälkeen (tai ennen) järjestettävät kerhot, joihin osallistuessani 

havainnoin niiden sosiaalista toimintaa ja sosiaalistavaa roolia oppilaan elämässä. 

Erityisesti tarkkailen vierailukerhoa, joka toimii vapaaehtoistyön tavoin. Kerhon 

ohjelma koostuu vierailuista läheiseen päiväkotiin ja vanhainkotiin. Tässä kerhossa 

oppilaille avautuu uusi sosiaalisuuden kenttä, ennalta tuntemattomien vanhojen 

ihmisten ja lapsien sekä, osalle ennestään tutun, päiväkodin henkilökunnan kautta. 
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Tärkeä on myös sosiaalinen tilanne, jossa oppilaat ovat pienten lasten silmissä isoja, 

melkein aikuisia. Monelle oppilaalle tällaiset sosiaaliset tilanteet saattavat olla aivan 

uusia ja saattaisivat muutoin jäädä kokematta. Lisäksi teen havaintoja koulun 

oppilaiden musikaaliprojektia, joka on yhtenä kerhona. Siinä oppilaat avustajineen 

valmistavat musikaaliesityksen Peter Panista. 

 

Alun perin minua kiinnostaneet erityisoppilaat, ja heidän sosiaaliset suhteensa, 

vaihtuvat neljäsluokkalaisen oppilaan havainnointiin sosiaalisuuden moninaisessa 

verkostossa. Tutkimuksen kuluessa ja koululla toimiessani huomaan, että jokainen 

oppilas on siinä suhteessa hyvin erilainen. Minua alkaa kiinnostaa, että miten nämä 

erilaiset persoonat itse kokevat luokan sosiaalisen vuorovaikutustilanteen ja oman 

sosiaalisuutensa suhteessa muihin oppilaisiin. Laadullinen tutkimus on hyvin 

tyypillisesti tutkimusta, jossa tutkimussuunnitelma elää koko ajan. Tutkimuksen 

edetessä suunnitelma päivittyy ja mukautuu siinä ilmeneviin seikkoihin. (Patton 

1990, 40 - 41.) Tässä tutkimuksessa suurempi kokonaisuus eli kokonaiskoulupäivä 

on tutkimusmetodin lisäksi ainoa, joka on alusta saakka säilynyt ennallaan. 

Tarkempi kohde muuntuu jatkuvasti tutkimuksen edetessä ja muotoutunee 

lopulliseen muotoonsa vasta tutkielmaan kirjoitettaessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  TUTKIJANA JA OPETUSHARJOITTELIJANA  

 

 

Tutkimus, kokonaiskoulupäivästä oppilaan sosiaalisuuden ja sosiaalisen 

käyttäytymisen kehittäjänä, on osallistuvaan havainnointiin perustuva etnografinen 

tutkimus. Etnografinen, koska pääosa tutkimusaineistosta kerätään havainnoimalla 

oppilaiden toimintaa kerhoissa ja koulussa.  Se on samalla laadullinen eli 

kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka päätutkimuskohteena on pieni, spesifi joukko 

oppilaita, joista jokainen muodostaa vielä oman tapauksensa. Tässä luvussa 

paneudun syvemmin tutkimukseen, sen menetelmiin ja metodeihin, sekä aineiston 

keruuseen ja analysointiin.  

 

Tutkimus tehdään eräällä, perusopetusta luokille 1-6 järjestävällä, koululla. 

Tutkimuksen aikana roolini on sekä tutkija että opetusharjoittelija, olen siis 

osallistuva tutkija. Pääkohteena tutkimuksessa on kokonaiskoulupäivään kuuluvat 

kerhot ja niissä käymisen näkyminen oppilaan sosiaalisessa kehityksessä ja 

käyttäytymisessä. Sitä tutkin tarkkailemalla ja havainnoimalla heidän toimintaansa 

koulussa ja kerhoissa. Aineistoa kerään lisäksi jutustelemalla oppilaiden kanssa 

heidän kokemuksistaan ja tuntemuksistaan sekä heidän kirjoittamistaan 

kirjoitelmista. 

 

Tutkimusmenetelminä ovat oma havainnointini sekä avoimet keskusteluni 

luokanopettajan ja kerhon ohjaajien sekä oppilaiden kanssa. Toimiessani luokassa 

harjoittelijana pääsen seuraamaan läheltä luokan sosiaalista toimintaa. Lopuksi 

teetän oppilailla kirjoitelman heidän omista kokemuksistaan jostain tietystä kerhosta 

(tai useammista kerhoista), he saavat vahvistaa sitä vielä piirustuksella. 

Kerhovierailuilla toimin puhtaasti tutkijana ja sivusta seuraajana. Mummokerhon 

ohjelman mukaisesti vierailen kerholaisten kanssa vanhainkodilla ja päiväkodissa. 

Jokaisen vierailun päätteeksi kerhossa käydään keskustelu, miltä oppilaista tuntuu 

vierailla vanhusten tai lasten luona. Käytän keskustelun antia myös aineistona. 
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4.1 Tutkimuksen luonne 

 

 

Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa käytetään etnografista otetta, jolloin 

tapahtumia tarkastellaan ja havainnoidaan niiden luonnollisessa 

tapahtumaympäristössä (Eskola & Suoranta 1999, 104 - 111). Laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti aineistoa kerätään monilla eri tavoilla (Patton 1990, 40 - 

41). Pääosan tutkimusaineistosta muodostaa oppilaiden toiminnan havainnointi, joka 

dokumentoidaan päiväkirjan tavoin. Tämän lisäksi oppilaiden kanssa jutustellaan 

arkitoiminnan lomassa, jotta saadaan vahvistusta ja tarkennusta havaintoihin. Tämän 

lisäksi oppilaat kirjoittavat kokonaiskoulupäivästä ja kerhotoiminnasta hyvin 

vapaamuotoisen kirjoitelman, sen avulla pyrin löytämään oppilaiden omia 

henkilökohtaisia kokemuksia sosiaalisesta toiminnasta. Kirjoitelmaa voi halutessaan 

täydentää piirroksella, joka on hyvin luonnollinen tapa, tämän ikäisille, tuoda ilmi 

tunteitaan ja ajatuksiaan.  

 

Tässä tutkimuksessa havainnoidaan kokonaiskoulupäivää toteuttavalta koululta vain 

yhtä 4.luokkaa ja kerhoja, joissa sen luokan oppilaat käyvät. Tutkimuksessa on myös 

piirteitä osallistuvasta toimintatutkimuksesta, koska tutkijana osallistun kaikkeen 

toimintaa tutkimusjoukon mukana. Tutkimusstrategialtaan tämä tutkimus on 

havainnoiva tapaustutkimus eli case study. Sille tyypillistä on tutkimuksen 

kohdistuminen tiettyyn kohteeseen, tapaukseen, eivätkä sen tulokset ole kovin 

laajalti yleistettävissä. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä laajemmista 

kokonaisuuksista. (Denzin & Lincoln 2000, 435.)  

 

4.1.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimukseni tapahtuu havainnoimalla oppilaiden toimintaa koulussa ja kerhoissa. 

Missään vaiheessa tutkimusta ei tehdä irrallaan siitä kontekstista, jossa oppilaat 

kulloinkin toimivat. Keskus telut oppilaiden kanssa tapahtuvat myös toiminnan 

lomassa, eivät tapahtumaympäristöstä irrotettuina, erillisinä haastatteluina. Tämä 

tutkimus on hyvin kontekstiherkkä, esimerkiksi kerhoissa tapahtuvat löydökset eivät 

ole siirrettävissä mihin tahansa muuhun kerhoon. Kerhojen toimintakulttuuri on 
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omanalaisensa ja niiden löydökset on sijoitettavissa vain siihen sosiaaliseen 

kontekstiin, joka kerhossa on. Tuloksia ei pyritä yleistämään tapauksena olevan 

koulun kaikkiin oppilaisiin, vaan ne kertovat enemmänkin yhden ryhmän 

sosiaalisesta käyttäytymisestä. Patton (1990) listaa laadulliselle tutkimukselle 

tunnusomaiseksi piirteeksi naturalistisuuden, jolloin tutkija ei pyri manipuloimaan 

tutkimusympäristöä. Tutkimus tapahtuu aina luonnollisissa oloissa ja ympäristössä. 

Tutkimus pyrkii selittämään ilmenemiä siinä ympäristössä, jossa ne tapahtuvat. 

Tutkimus on kontekstiherkkä, jolloin löydökset sijoitetaan sosiaalisiin, historiallisiin 

ja satunnaisiin konteksteihin. Tuloksia ei pyritä yleistämään. (Patton 1990, 39 - 41.) 

 

Havainnointi on tutkimuksen tärkein aineiston keruumenetelmä. Tutkimuksen 

kannalta tärkeimmät löydökset liittyvät nimenomaan oppilaiden sosiaaliseen 

käyttäytymiseen ja sen mahdolliseen muuttumiseen eri ryhmissä. Olen tutkimuksen 

yhteydessä myös luokan opettaja, joten pääsen tutkimaan oppilaiden käyttäytymistä 

läheltä ja varmasti oikeassa ympäristössä. Havaintojani tuen jutustelemalla 

oppilaiden kanssa tarpeen tullen. En halua käyttää sanaa haastattelu, koska tuokiot 

ovat hyvin epävirallisia ja kuuluvat normaaliin opettajan ja oppilaan väliseen 

kommunikointiin. Keskustelen tarpeen vaatiessa myös kerhonohjaajien ja luokan 

oman opettajan kanssa. Borg & Gall (1989) näkevät laadullisen tutkimuksen 

yleisimmäksi juuri ihmisiä koskevissa tutkimuksissa. Tutkijalle tärkeämpiä ja 

merkityksellisempiä ovat ihmiseen ja hänen käyttäytymiseensä liittyvät seikat 

ennemmin kuin paperilla tehdyt testit. Laadullisen tutkimuksen yksi tärkeimpiä 

aineiston keruumenetelmiä onkin juuri kohdejoukon havainnoiminen normaalissa 

toimissaan ja toimintaympäristöissään, aineistoa voidaan silti kerätä myös kyselyin 

ja haastatteluin. (Borg & Gall 1989, 385.)   

 

Tutkimusta tehdessäni kirjoitan päiväkirjaan yksittäisiä havaintoja eri oppilaiden 

toimista. Kuitenkaan pääpaino ei ole yksittäisissä tapahtumissa, vaan muodostaa 

niistä kokonaisuuksia. Aineistoa analysoidessani kerään pienet yksityiskohdat eri 

tutkimusongelmien alle, jolloin ne muodostavat suurempia kategorioita. Oppilaiden 

kanssa jutellessani minulla ei tule olemaan valmiita haastattelukysymyksiä, vaan 

kysymykset nousevat esiin oppilaiden toiminnasta. En tee mitään hypoteeseja, joita 

testaan, vaan tutkimus etenee havaintojeni pohjalta. Pattonin (1990) mukaan 
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induktiivinen analysointi kohdistuu yksityiskohtiin ja erikoisuuksiin, jotka pyritään 

luokittelemaan suurempiin kategorioihin. Tutkimusmenetelmänä toimivat 

mieluummin avoimet kysymykset kuin erilaisten teoreettisien hypoteesien 

testaaminen. Lisäksi tutkimuksessa pyritään holistiseen näkemykseen eli keskitytään 

kokonaisuuteen, jonka katsotaan olevan enemmän kuin osiensa summa. Siinä ei 

huomioida vain muutamaa muuttujaa. (Patton 1990, 40 - 41.) 

 

Havainnointini keskittyy nimenomaan ihmisten toimintaan eikä niinkään Mukava  

-hankkeeseen organisaationa. Mukava -hanke luo toiminnalle perustan, järjestämällä 

oppilaiden koulupäivään kerhoja. Minua tutkijana kiinnostaa se, että toteutuuko 

hankkeen tavoite oppilaiden sosiaalistamisesta tässä kohteessa. Aineisto on hyvinkin 

yksityiskohtaista, mutta yksityiskohtia kuvaamalla pyrin liittämään ne laajempaan 

yhteyteen ja muodostamaan kokonaisuuksia. Jokainen oppilas toimii eritavalla, 

mutta toimista on selkeästi nähtävissä laajempia kokona isuuksia. Pattonin (1990) 

mukaan laadullinen aineisto on yksityiskohtaista, ihmisen toimintaan keskittynyttä ja 

pyrkii laajaan kuvaukseen. Tutkijan intohimo on maailmaan kompleksisuuden 

ymmärtäminen, ei todistaminen eikä puoltaminen. (Patton 1990, 40 - 41.) 

 

Tässä tutkimuksessa minulla tutkijana on hyvin subjektiivinen rooli tutkittaviin. 

Pyrin kuitenkin havainnoinnin ajaksi sulkemaan itseni luokan toiminnan 

ulkopuolelle, jotta voisin tarkastella tilannetta objektiivisemmin. Osa havainnoista 

tulee luonnollisesti myös tilanteista, joissa osallistun oppilaiden toimintaan. Toimin 

tutkimuksen aikana heidän opettajanaan, joten en voine tarkastella heidän toimiaan 

täysin ulkopuolisena. Kerhoissa roolini on kuitenkin enemmän ulkopuolisen 

havainnoijan rooli ja osallistuminen kerhon toimintaan on vähäistä. Havainnointi ja 

havaintojen analysointi perustuu paljolti omiin kokemuksiini ja oivalluksiini. Niiden 

tueksi olen pyrkinyt löytämään yhteyksiä kirjallisuuteen. Tutkittavien toimintaan 

osallistuminen on laadullisessa tutkimuksessa yleistä, joskaan se ei ole ehdoton 

vaatimus (Eskola & Suoranta 1999, 13 - 18). Henkilökohtainen kontakti tutkittavaan 

kohteeseen on tärkeää. Tutkijan omat kokemukset ja oivallukset ovat tärkeitä. 

Täydellinen objektiivisuus on mahdottomuus, kun taas puhdas subjektiivisuus jäytää 

uskottavuutta. (Patton 1990, 40 - 41.) 
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Tutkimusjoukon valinta on tarkkaa työtä tällaisessa tutkimuksessa. Satunnaisotannan 

ottaminen olisi oikeastaan mahdotonta. Haluan selvittää nimenomaan 

kokonaiskoulupäivään sisältyvien kerhojen vaikutuksia oppilaiden sosiaalisuuteen, 

joten tutkimusjoukko on valittava niin, että he osallistuvat kyseiseen toimintaan. 

Tutkimukseni keskittyy nimenomaan sosiaalistumisen tukemiseen, jolloin kohteena 

on sosiaalistuminen eli prosessi. Tällöin tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä 

organisaation kannalta. Yksilölle sosiaalistuminen on luontaista, mutta Mukava  

-hankkeelle organisaationa sosiaalisuuden tukemisella on merkitystä. Dynaaminen 

systeemi kiinnittää huomion prosessiin ja oletetut muutokset ovat merkitseviä sen 

suhteen onko tutkittavana yksilö vai koko kulttuuri/yhteisö. Laadullinen tutkimus on 

ainutkertainen tapaukseen orientoitunut malli eli tapauksen kohdejoukolla on 

merkittävä rooli tutkimuksessa. Otanta on valittu, ei satunnaisotantaa. (Patton 1990, 

40 - 41.) 

 

Patton (1990) listaa tärkeäksi piirteeksi myös mallin joustavuuden, jolloin tutkimus 

on avoin muuntumaan ja sovitteluun tilanteiden muuttuessa. Tutkimussuunnitelma 

kehittyy jatkuvasti tutkimuksen aikana. (Patton 1990, 40 - 41.) Tässä tutkimuksessa 

tutkimussuunnitelma muuntuu koko tutkimuksen ajan ja hioutuu lopulliseen 

muotoonsa vasta tutkimuksen kuluessa. Tutkittavan kohteen vaihtuminen 

erityisoppilaista koskemaan koko oppilasjoukkoa ei kaada kaikkia suunnitelmia, 

vaan ne muuntuvat kohteen mukaisiksi.  

 

4.1.2 Etnografinen tutkimus 

 

Tutkijana toimin kentällä ja elän tutkimusjoukon arkea, päättöharjoitteluni ajan 6 

viikkoa. Sen ajan olen oppilaille heidän yhteisönsä täysivaltainen jäsen. Osallistun 

heidän toimiinsa ja olen osa he idän yhteisöään. Pyrin löytämään tason, jolla pystyn 

selvittämään yhteisön toimintaa ja ajattelua sisältäpäin, en ulkoisena tutkijana. 

Etnografinen tutkimusote on luonnollinen valinta tällaista havainnointiin perustuvaa 

tutkimusta tehtäessä. Se on syntynyt juuri antropologisen tutkimuksen yhteydessä. 

Antropologisella tutkimuksella tarkoitetaan vieraan kulttuurin tutkimusta. 

Etnografinen tutkimusote tarkoittaa tutkijan havainnoimista todellisissa oloissa. 
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Etnografisen tutkimuksen aiheet liittyvät juuri jonkin ryhmän tai kohteen 

käyttäytymisen havainnoimiseen. (Eskola & Suoranta 1999, 104 - 111.) 

 

Tutkiessani oppilaiden sosiaalisia suhteita ja käyttäytymistä olen osallistuvana 

havainnoijana luokan toiminnassa. Kaikki havainnointi tehdään nimenomaan 

todellisissa tilanteissa ja toimintaympäristössä. Mahdolliset haastattelut ja kyselytkin 

tapahtuvat aina toiminnan yhteydessä, eivät erikseen sovitulla ajalla. Näin saan 

akuuttia ja ajankohtaista tietoa. Tutkimukseni kohde, sosiaaliset käytänteet, on hyvin 

perinteinen etnografisen tutkimuksen kohde. Tutkimusta tehdessä kuvataan hyvin 

tarkasti ja elävästi tutkittavien elämää. Eskola & Suoranta (1999) toteavat 

etnografisen tutkimuksen tutkijan elävän ja toimivan tutkimiensa henkiöiden parissa 

jonkin aikaa. Hän tutustuu näin yhteisön arkeen toimimalla sen mukaisesti. Tärkeänä 

tavoitteena on havainnoida ja oppia sen yhteisön ajattelu- ja toimintatapoja 

sisältäpäin eli päästä yhteisön jäseneksi. Etnografia on kokemista ja siitä oppimista. 

(Eskola & Suoranta 1999, 104 - 111.) 

 

Etnografisen tutkimuksen yksi tyypillisiä raportoinnin muotoja on elämänkerrallisen 

selostuksen kirjoittaminen. Elämänkerrallisia selostuksia on koottu nimenomaan 

kuvaamaan kulttuurisia, historiallisia ja sosiaalisia toisasioita ei niinkään yksittäisten 

ihmisten elämää tai persoonallisuuden piirteitä. Kyseisessä tutkimuksessa on myös 

hieman elämänkerrallisia piirteitä, koska suurin osa havaintomateriaalista kootaan 

päiväkirjamaisesti. Toinen selostuksen muoto ovat muistelmat, joissa lukija 

johdatetaan kirjoittajan henkilökohtaiseen maailmaan. Yksi etnografian genre on 

kerronnallinen etnografia. Tämä on syntynyt kahden mainitun sekoituksesta, johon 

tutkija lisää vielä omia subjektiivisia kokemuksiaan. (Denzin & Lincoln 2000, 459 - 

465.) Toimintaa analysoidessa ja tuloksista kerrottaessa liitetään havaintoihin 

luonnollisesti myös henkilökohtaisia subjektiivisia kokemuksia. Kaikki tekemäni 

havainnot liittyvät omiin tuntemuksiini ja ovat minulle itselleni tärkeitä kokemuksia 

oppilaiden sosiaalistumisesta.   

 

Kuten laadullisessa tutkimuksessa, myös etnografisessa tutkimuksessa, yksi tärkeistä 

piirteistä on aineiston kerääminen useasta lähteestä. Havainnointi toimii kaiken 

perustana, mutta sitä täydennetään oppilailla kirjoitutettavilla kirjoitelmilla. 
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Kirjoitelmat perustuvat oppilaiden omiin mielipiteisiin ja henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Pyrin myös aina tilaisuuden tullen haastattelemaan oppilaita toiminnan 

lomassa, luonnollisessa ympäristössä. En kerää aineistoa minkään ennalta asetettujen 

normien mukaan. Haastattelutilanteetkin ovat enimmäkseen jutustelua sekä tuntojen 

selvittämistä ja tulkintojeni vahvistamista. (Eskola & Suoranta 1999, 107.)  

 

Tutkimuksella on spesifi tutkimuskohde, joka tutkimuksessani on kohdejoukon 

sosiaalinen käyttäytyminen ja sosiaaliset suhteet luokassa ja kerhoissa. Niitä 

tutkiskellaan normaalissa luokkatoiminnassa ja muuten kouluun liittyvien 

toimintojen aikana. Tutkimuskohteena on oppilaiden sosiaalisuuden tukeminen ja 

kehittäminen erityisesti vapaaehtoistyöhön perustuvassa vierailukerhossa. (Eskola & 

Suoranta 1999, 107.) 

 

4.1.3 Tapaustutkimus 

 

Tässä tutkimuksessa kohteena ja tapauksena on kokonaiskoulupäivään liittyvä 

sosiaalisen käyttäytymisen vahvistaminen. Kohdejoukkona on eräs 4. luokka, jonka 

sisällä jokainen oppilas on vielä oma tapauksensa. Tapaustutkimus on hyvin suosittu 

kasvatustieteellinen tutkimuksen muoto. Se ei ole metodin valinta vaan 

tutkimusstrategia. Siinä merkittävää ei ole tapa, jolla tutkitaan, vaan tutkittava 

kohde. Tapaustutkimuksen nimi case study on hyvin kuvaava. (Denzin & Lincoln 

2000, 435.) 

 

Tapaustutkimuksessa tärkeää on rajata tapaus. Tutkimus kohdistuu vain tiettyyn 

havaintojoukkoon tai jopa yhteen henkilöön. Tässä tutkimuksessa joukoksi on rajattu 

spesifi joukko 4. luokkalaisia. Tuloksia ei voi siis yleistää kovin laajalti, mutta 

suuntaa ne antavat sellaisten joukkojen kohdalla, jotka käyvät 

kokonaiskoulupäivämallin mukaisesti koulua. Tutkittavien ongelmien valitseminen 

on tärkeää. Tutkimukselle on asetettu 3 pääongelmaa ja kaksi selventävää 

alaongelmaa. Näihin tutkimusongelmiin tutkimus pyrkii saamaan vastauksen. 

(Denzin & Lincoln 2000, 448.) 
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Tapaustutkimukselle ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää. Se tarkoittaa 

tutkimusta, joka hyödyntää erilaisia tutkimusaineistoja ja tutkii kohdetta sille 

luonnollisissa oloissa ja ympäristössä, josta ilmiötä ei voi erottaa. (Syrjälä & 

Numminen 1988, 6 - 7.) Tutkimuksessa käytetään monella eri tavalla kerättävää 

aineistoa, ja se suoritetaan ympäristössä, jossa tutkittavaa ilmiötä, sosiaalisuutta, 

esiintyy. Tapaustutkimus on kokonaisvaltaista ilmiön kuvaamista, jossa pyritään 

järjestelmällisyyteen. Ilmiö on nimenomaan kokonaisuutena tärkeä, ei pieniin osiin 

pilkottuna. (Syrjälä & Numminen 1988, 6 - 7.) Tutkimuksessa keskitytään 

nimenomaan sosiaalisuuteen kokonaisuutena, en niinkään esimerkiksi muutaman 

yksilön välisenä toimintana. Perustana on luokan sosiaalinen toiminta, jossa yksilö 

on yksi, tärkeä, osatekijä.  

 

Tapaustutkimus on arvosidonnaista eli tutkijan arvomaailman tulee tukea sitä 

näkemystä, joka ilmiöstä muodostuu. Tutkija on täysipainoisesti, koko 

persoonallaan, mukana tutkimuksessa. Arvojen tiedostaminen on hyvin olennainen 

osa tapaustutkimusta. (Syrjälä & Numminen 1988, 11.) Tutkimuksen tuloksiin sen 

enempää tässä vaiheessa puuttumatta voin sanoa, että tuen tutkimuksen tuloksia. 

Odotukset ja arviot tutkimuksen tuloksista osuivat näin jossain määrin oikeaan. 

Opettajana minulle on hyvin tärkeää, että oppilaat saavat koulussa erilaisia 

kokemuksia sosiaalisuudesta. Eri ryhmissä painottuvien erilaisten roolien kautta 

jokainen voi tuntea jossain ryhmässä olevansa tärkeä. Minulle opettajana on hyvin 

tärkeää, että pystyn tukemaan oppilaita kasvussa kohti sosiaalisempaa tulevaisuutta. 

 

4.1.4 Osallistuva toimintatutkimus 

 

Heikkinen & Jyrkämä (1999) tiivistävät toimintatutkimuksen pyrkimykseksi luoda 

uutta tietoa jostakin toiminnasta ja kehittää sitä. Toimintatutkimus ei sinänsä ole 

metodi, vaan lähestymistapa tutkittavaan aiheeseen. Tässä tutkimuksessa on piirteitä 

myös toimintatutkimuksesta. Tarkoituksenani on saada uutta tietoa 

kokonaiskoulupäivästä oppimisympäristönä ja kerhotoiminnan sosiaalistavasta 

vaikutuksesta. Lähestyn tätä aihetta nimenomaan osallistumalla luokan ja kerhojen 

toimintaan. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25 - 35.) 
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Osallistuvan toimintatutkimuksen määritelmä, jossa tulee esiin yhteisöllinen 

näkökulma ja sen lisäksi yksilöiden aktiivinen osallistuminen tutkimukseen, kuvaa 

myös tutkimustani hyvin. Esimerkkikoululla tekemääni tutkimusta, joka liittyy 

kokonaiskoulupäivään ja erityisesti sen sosiaalistavaan tehtävään, ohjaa 

yhteisöllinen näkökulma. Näkökulma on yhteisöllinen, koska tutkimus liittyy koko 

kouluyhteisöön, jossa kokonaiskoulupäivämallin mukainen toiminta on käytössä. 

Pyrin kuvaamaan tällaisen tiiviin kouluyhteisön vaikutusta sosiaalistumisprosessissa. 

Tutkimukseen osallistuvat kohdejoukon oppilaat pohtivat omaa sosiaalista 

käyttäytymistään kirjoitelmissaan ja jutustellessamme aiheesta. (Heikkinen & 

Jyrkämä 1999, 50 - 51.) 

 

Toimintatutkimukseen liittyy aina sosiaalinen yhteys tutkittavaan kohteeseen. Tässä 

tutkimuksessa sosiaalinen yhteys on ilmeinen, koska tutkija elää, tutkimuksen ajan, 

tutkittavien arkea. Toimintatutkimuksella pyritään usein vaikuttamaan kohteen 

toimintaan, joskaan tässä tutkimuksessa näin ei ole. Toimintaa havainnoitiin 

mahdollisimman objektiivisesti. Toimintatutkimuksen genren voidaan ajatella 

toteutuvan aina, kun tutkitaan ihmisten välistä sosiaalista toimintaa. Sitä tässä 

tutkimuksessa nimenomaan tehdään. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 55 - 56.)  

   

 

4.2 Tapaus ja tutkimusjoukko 

 

 

Tapaukseksi olen valinnut kokonaiskoulupäivää toteuttavan koulun peruskoulun 

vuosiluokilta 1 - 6. Kokonaiskoulupäivässä keskityn nimenomaan sen tavoitteeseen 

kehittää oppilaan sosiaalisuutta ja tukea sosiaalista kasvua. Tapaus on hyvin laaja ja 

koostuu useista omista tapauksistaan, oppilaista. Tapausta esittelen tarkemmin 

luvussa 5.2, jossa esittelen teoriaa kokonaiskoulupäivälle.  

  

Tapaustutkimuksessa tutkija voi itse valikoida kohteensa esimerkiksi kiinnostuksen 

mukaan (Syrjälä & Numminen 1988, 19). Tässä tutkimuksessa minua kiinnostaa 

ennen kaikkea kokonaiskoulupäivä ja siihen liittyvä sosiaalisen kasvun tukeminen. 

Haluan selvittää oppilaiden sosiaalisuuteen liittyviä seikkoja koululla järjestettyjen 
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kerhojen puitteissa. Tutkimusjoukko valikoituu, asetettujen kriteerien pohjalta. 

Koulussa pitää olla käytössä kokonaiskoulupäivän mukainen työjärjestys. Oppilaiksi 

haluan, luokanopettajaksi valmistuvana, oppilaita vuosiluokilta 1 - 6. Iälle asetan 

tavoitteeksi 9 - 11 vuotta, koska koen sen ikäisten toiminnan vielä jokseenkin 

aidoksi, mutta samalla koulutyöhön vakiintuneeksi.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusjoukkona on luokallinen 4.luokkalaisia oppilaita. 

Luokan sisällä jokainen oppilas on oma tapauksensa, joista teen havaintoja omina 

tapauksinaan. Kenenkään kokemuksia ei voida yleistää koko luokkaa koskeviksi, 

joten yksittäisten oppilaiden henkilökohtaiset kokemukset muodostavat tutkimuksen 

tulokset. Nämä erilliset havainnot pyrin analysointivaiheessa saamaan suurempien 

otsikoiden alle. Joistakin tapauksista raportoin erikseen. Tapaustutkimuksen yksi 

keskeisiä piirteitä on tapahtumaan liittyvien yksittäisten tapausten merkitys. Tällöin 

kohteeksi valittu tapaus saattaa muodostua joukosta yksittäisiä tapauksia. (Syrjälä  

ym. 1995, 12.) 

 

Tutkimuksessa ei saa olla tutkijan ja tutkittavan välillä suhdetta, joka pakottaa 

tietojen antamiseen tutkimusta varten (Eskola & Suoranta 1999, 55). Tässä 

tutkimuksessa on tutkijan ja tutkittavien välillä opettaja-oppilas -suhde, mutta en koe 

sen vaikuttavan oppilaan vapaaehtoisuuteen antaa tietoja tutkimukseen. Oppilas saa 

esimerkiksi kirjoittaa juuri sellaisen kirjoitelman, kun hänestä tuntuu. Mihinkään en 

ole pakottanut. Ennen kirjoittamista annan vain muutamia suuntaa-antavia ohjeita. 

Eräs oppilas onkin kirjoittanut paperille vain, ärsyttää, joka sinällään on ollut 

arvokasta aineistoa.       

 

Tapaustutkimuksessa ei ole aina varsinaista koeryhmää. Tutkimus tutkii tietyn 

kohteeksi valitun yhteisön tms. toimintaa. Tutkimuksen kuluessa en pyr i 

vaikuttamaan kohdejoukon, tai osan siitä, toimintaan millään tavalla enkä muuta 

sitä, tutkimuksen takia. Tutkimuksen kohdejoukkona olevista oppilaista jokainen on 

oma tapauksensa. Voidaankin puhua monitapausasetelmasta, jolloin tutkimus 

sisältää useampia tapauksia. (Syrjälä & Numminen 1988, 20.) 
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4.3 Aineiston keruu 

 

 

Pääosan aineistosta muodostavat omat havaintoni kohdejoukon toiminnasta. Pidän 

tutkimuksen aikana päiväkirjaa, johon kokoan tärkeäksi kokemani asiat ja 

tapahtumat. Havainnointi perustuu nimenomaan oppilaiden sosiaalisen toiminnan 

seuraamiseen koulussa ja sen lisäksi kerhoissa. Aineiston muodostavat, sekä 

koulussa että kerhoissa tehdyt havainnot. Aineistoa kerään laadulliselle 

tutkimukselle tyypillisesti monella tavalla. Havaintoihin pyrin saamaan tukea ja 

vahvistusta juttelemalla oppilaiden kanssa toiminnan lomassa. Tällöin pyrin 

kokoamaan heidän omia kokemuksiaan sosiaalisesta toiminnasta luokassa. Omia 

kokemuksiaan oppilaat saavat tuoda julki myös kirjoittamassaan kirjoitelmassa ja 

halutessaan vielä piirtämällä piirroksen. (Eskola & Suoranta 1999, 13 - 18.) 

 

Tutkimuksissa tavoitellaan usein yleistettävyyttä, jolloin aineiston koon olisi 

vastattava tähän tavoitteeseen. Aineiston koolla ei kuitenkaan muuten ole juurikaan 

merkitystä ja on hyvinkin vaikea sanoa etukäteen aineiston riittävyydestä. (Eskola & 

Suoranta 1999, 60.) Tapaustutkimus puolestaan kuvaa juuri tiettyä tapausta ja sen 

toimintaa, jolloin yleistykseen ei juurikaan edes pyritä (Denzin &  Lincoln 2000, 

448). Tutkimuksen aineiston keräämisessä aineiston paljous on yllättänyt minut 

täysin. Ennen tutkimusta arvelutti, saako pelkästään yhtä luokkaa havainnoimalla ja 

tutkimalla tarpeeksi kattavan aineiston, mutta toisin on käynyt. Aineistoa on kertynyt 

hyvin paljon, koska tutkimuskohde sisältää useita yksittäisiä tapauksia. 

 

Tutkimuksen kannalta on hyvin olennaista, että aineiston avulla pystyy vastaamaan 

tutkimusongelmiin. Aineistolla on oltava teoreettinen merkitys, sen on oltava 

tarpeeksi kattava. Merkittävää ei niinkään ole aineiston määrä sinällään, vaan sen 

määrä suhteessa tutkimuksen teoriaan ja tutkimusongelmiin. (Eskola & Suoranta 

1999, 60 - 61.) Aineistoa kerätessä täytyy palauttaa mieleen tutkimusongelmat, jotta 

niihin on mahdollista vastata kerätyn aineiston avulla. Tutkimusongelmat tosin 

muotoutuvat ja hioutuvat tutkimuksen myötä, joten ei tuottane suurta ongelmaa 

vastata niihin. Oleellista on lähinnä se, ettei kerää vääränlaista tai ”turhaa” aineistoa.  
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Aineiston keruussa tulee ennemmin tai myöhemmin eteen tilanne, ettei löydä enää 

mitään uutta. Tällöin on kyse kyllääntymisestä. Tarvittavan aineiston määrä riippuu 

hyvin pitkälti tutkimuksesta. Jokaisen tutkimuksen tarvitsema aineisto on hyvin 

yksilöllinen. Jossain vaiheessa huomaa, että löydökset toistavat itseään. (Eskola & 

Suoranta 1999, 62 - 63.) Pitämälläni päiväkirjalla on muukin tarkoitus, 

harjoittelupäiväkirja helpottaa harjoittelusta laadittavan raportin kirjoittamista. Olen 

huomannut kirjanneeni useaan otteeseen samoja havaintoja, liittyen oppilaiden 

sosiaalisuuteen ja tähän tutkimukseen. Pian eteen tulee uusi tilanne, jollaista ei ollut 

ennen ollut. Tällöin varsinaista kyllääntymistä ei tapahdu. 

 

Aineistotriangulaatiossa samassa tutkimuksessa yhdistellään eritavoin kerättyjä 

aineistoja (Eskola & Suoranta 1999, 69). Tämän tutkimuksen aineiston keruussa 

pidän kiinni tästä validiteettiin liittyvästä seikasta. Vaikka kerään pääosan aineistosta 

havainnoimalla, se ei ole kuitenkaan ainoa keino. Oppilaiden kanssa jutustelu, toimii 

myös yhtenä aineistonkeruumenetelmänä. Oppilaiden kirjoitelmat ja piirrokset vielä 

täydentävät aineistotriangulaatiota. 

 

Joskus tutkija ja tutkittava eivät ymmärrä toisiaan, vaan esimerkiksi kieli on 

erilaista. Oppilaiden kirjoitelmia ohjatessani ongelmana on ollut yhteisen kielen 

puuttuminen tutkijan ja tutkittavien väliltä. 4- luokkalaisen kanssa ei voi käyttää 

sanoja sosiaalinen vuorovaikutus tai sosiaaliset suhteet. Kieltä on pakko helpottaa, 

jolloin osa halutunkaltaisesta aineistosta saattaa jäädä saamatta. Lisäksi ongelmia 

tuovat eritasoiset oppilaat, joista osa ei ymmärrä tehtävänantoa lainkaan. (Eskola & 

Suoranta 1999, 146.) 

 

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysin tarkoituksena on selkiyttää aineistoa ja tuoda 

esiin uutta tietoa tutkitusta ilmiöstä. Aineisto pyritään saamaan tiiviimpään muotoon 

huomioimalla kuitenk in sen sisältämä informaatio. (Eskola  & Suoranta 1999, 138 - 

139.) Pitäessäni päiväkirjaa aineistoa kertyy todella runsaasti. Eri tavoin kerättyjen 
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materiaalien ollessa hyvink in erilaisia anniltaan päädyn aluksi luokittelemaan 

aineistoa, joka on tyypillistä nimenomaan kvantitatiiviselle tutkimukselle. 

Liitteeseen 1 olen taulukoinut analysoinnin eri vaiheet, miksi näin on tehty ja 

muutamia esimerkkejä.  

 

Ensimmäisellä kierroksella kokoan havainnot kuvaavien otsikkojen alle. Tällöin 

saan eroteltua kaiken käyt tökelpoisen aineiston vähemmän tarpeellisesta. Lisäksi 

samankaltaiset havainnot saadaan alkeellisesti ryhmiteltyä, käyttämällä hyvin laajoja 

otsakkeita. Toistuvat havainnot saadaan pelkistettyä ja aineiston määrä tiivistettyä. 

Otsakkeet löytyvät aineistosta ja ovat joitakin havaintojani, kuten ”oppilaiden roolit 

muuttuvat eri ryhmissä”.  Tämän vaiheen tärkein tavoite on luokitella erilaiset 

havainnot. 

 

Havaintojen yhdistelemisen lähtökohtana on, että aineisto koostuu esimerkeistä ja 

näytteistä tutkittavasta ilmiöstä (Alasuutari 1993, 23). Aineistoa analysoidessani 

huomaan, että erityisesti päiväkirjamerkinnöissä on paljon esimerkinomaisia 

katkelmia sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyvistä asioista. Esimerkiksi erään 

oppilaan käytytäytyminen koululuokassa on ollut hyvin erilaista kuin kerhossa, tämä 

huomio toistuu aineistossa useaan otteeseen. Tämänkaltaisten havaintojen voidaan 

todeta vastaavan ongelmaan käyttäytymisen muuttumisesta koululuokan ja kerhon 

välillä. 

 

Uusi analysointi kierros pohjautuu edellisiin ryhmiin. Nyt havainnot pyritään 

liittämään tutkimusongelmiin. Tavoitteena on löytää havaintoja, jotka liittyvät 

oleellisesti tutkimusongelmiin. Ongelmiin sopimatonta aineistoa ei toki hävitetä 

tässä vaiheessa, vaan se siirrettään syrjään myöhempää käyttöä varten. Kaikki 

aineisto on omalla tavallaan arvokasta, joten se säilytetään. Tällä kierroksella 

tarkoitus on selvittää, onko saatu aineistoa, jotta voidaan vastata kaikkiin 

tutkimusongelmiin. Kokoan tutkimuksen päiväkirjahavainnot ryhmiin esitettyjen 

tutkimusongelmien mukaan. Tällöin selviää, mikä havainto tukee mitäkin ongelmaa. 

Tutkimusongelmat on muotoiltu niin, että ne sitoutuvat teoreettiseen viitekehykseen. 

Oppilaiden teksteistä ilmenneillä tuntemuksilla tuetaan päiväkirjahavaintoja.  
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Kolmas kierros on sitten puhtaasti oppilastapauksiin liittyvää aineiston käsittelyä. 

Havaintoihin merkitään jo alusta koodit, joilla ne voidaan myöhemmin yhdistää ja 

näin saadaan eri oppilaisiin liittyvä aineisto kerättyä ryhmiin. Tämä idea nousee 

suoraan aineistosta. Havaintoja tehdessäni olen huomannut, että muutamien 

oppilaiden olevan niin herkullisia tapauksia, että niistä on pakko raportoida omina 

tapauksinaan. Tämän kierroksen antina on luku 7.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa käsitellään kokonaisuutena, eikä siitä eroteta eri 

muuttujia, kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Aineiston kaikki yksittäiset 

tulokset on selvitettävä, etteivät ne sodi esitettyä tulkintaa vastaan. (Alasuutari 1993, 

21 - 22.) Aluksi analysoidessani en kiinnittänyt huomiota niinkään yksittäisten 

oppilaiden sosiaaliseen käyttäytymiseen, vaan sosiaaliseen toimintaan luokassa 

yleensä. Jokainen oppilas on omanlaisensa toimija ja sosiaalinen persoona, mutta 

tarkoituksena ei ole selvittää kenenkään sosiaalisia taitoja, vaan luokan sosiaalisen 

käyttäytymisen kulttuuria. Löydöksien perusteella olen päättänyt raportoida myös 

yksittäisistä oppilaista kertovia havaintoja. 

 

Viimeiseksi aineistoa käsitellään vielä niin, että saadaan ratkaisuja ja selityksiä 

ongelmiin. Tässä vaiheessa vertaan havaintojani myös teoreettiseen viitekehykseen 

ja pyrin löytämään yhteyksiä. Yhteyksiä löytyy, joskaan kaikki ei ole mennyt aivan 

teorian mukaan. Esimerkkinä löydöksestä mainittakoon, että havaintoni roolien 

muuttumisesta eri ryhmissä on hyvin tyypillistä käyttäytymistä eri sosiaalisissa 

tilanteissa/ryhmissä. 

 

Aineistoa analysoidessa käydään läpi kaksi vaihetta, havaintojen pelkistämien ja 

ongelmien ratkominen. Jako on vain analyyttinen, käytäntö nivoo nämä kaksi 

vaihetta toisiinsa. Aluksi aineistoa voidaan tarkastella tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen valossa. Tällöin havaintoja yhdistellään yhteisten piirteiden mukaan.  

Omassa tutkimuksessani teoria tulee kuvaan mukaan vasta viime vaiheessa. Olen 

yhdistellyt havainnot jo ensimmäisellä kierroksella. (Alasuutari 1993, 22 - 23.)  
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Eskola & Suoranta (1999) esittävät laadullisen aineiston tulkintaan grounded  

-mallin. Mallissa aineisto toimii tarkasti kaiken lähtökohtana. Tulkintojen tekeminen 

lähtee liikkeelle aineistosta. Aineistoa analysoidessani olen tehnyt nimenomaan 

aineistosta lähteviä tulkintoja, joille on myöhemmin haettu perustaa teoriasta. 

Aineiston tulkinnassa on monenlaisia vaikeuksia. Tulkinnoille tarvitaan varmistus 

tutkittavilta. Varmistuksia tulkinnoilleni olen saanut oppilaiden kanssa käydyistä 

keskusteluista, jotka ovat tapahtuneet luonnollisessa ympäristössä toiminnan 

keskellä. Toisinaan tämä on ollut mahdotonta, koska tulkinnat ovat syntyneet vasta 

kentällä olon jälkeen. Minun kohdallani sen on pelastanut melko tiiviinä jatkunut 

yhteistyö luokan oppilaiden kanssa. Olen käynyt varsinaisen tutkimuksen jälkeen 

vielä kerhoissa, jotta saan vahvistusta mahdollisille tulkinnoilleni. Tulkintoja tulee 

esille pitkin matkaa ja onkin oltava varovainen, ettei ala liikaa näkemään asioita, 

kuten haluaa ne nähdä. (Eskola & Suoranta 1999, 146.) 

 

Tekstien analysointi on vaikeaa pituuden ja monimuotoisuuden vuoksi. 

Tutkimuksessani käytän oppilaiden kirjoittamia tekstejä lähinnä tukena ja 

varmistuksena tulkinnoille. Pääosan aineistosta muodostavat havainnot. Aineiston 

laajuus on ongelma analyysin teossa, mutta otan sen haltuun luokittelemalla 

aineiston ensin tutkimusongelmien alle ja keräämällä samalla tavoin tietoa joistakin 

erillisistä raportoiduista tapauksista. On vain karsittava pois kaikki epäolennainen ja 

keskityttävä tarpeelliseen aineistoon. (Eskola & Suoranta 1999, 146.) 

 

Syrjäläinen (1990) kertoo omassa etnografisessa tapaustutkimuksessaan aineiston 

analysoinnissa olevan tärkeää omien kentällä tehtyjen muistiinpanojoen lukemisen 

uudelleen ja uudelleen sekä mahdollisen osittaisen uudelleen kirjoittamisen. 

Analysointia tapahtuu jo tutkimuksen teon yhteydessä, kun pohditaan ja muokataan 

tutkimusongelmia ja -suunnitelmaa. (Syrjäläinen 1990, 68 - 69.) Huomaan 

toimineeni tutkimusta tehdessäni hyvin samalla tavalla kuin Syrjäläinen opastaa. 

Olen lukenut päiväkirjaani ja kirjoittanut osan siitä uudelleen harjoitteluraporttiani 

varten. Sen jälkeenkin olen muokannut sen sisältöä aktiivisesti, oikeastaan aina, kun 

olen luokitellut ja etsinyt sopivaa raportoitavaa.  
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Tutkimukseni ongelmat ja suunnitelma ovat muuttuneet melko radikaalisti kesken 

tutkimuksen.  Suurin aiheuttaja muutokselle on ollut kerättävä aineisto. Ollessani 

koululla tutkimassa huomasin, että jokainen oppilas on erilainen sosiaalinen 

tapauksensa. Aiempi päätökseni, että tutkimukseni liittyy nimenomaan 

erityisoppilaiden sosiaalistumiseen, kumoutuu. Luokan erityisoppilaat ovat pienessä 

roolissa, mutta muiden osalta aineisto on runsasta. Päätän kesken tutkimuksen 

keskittyä sosiaalisuuteen luokassa ja kerhoissa yleensä ja unohtaa erityisoppilaat. 

Raportoin sen sijaan erilaisista oppilaista ja heidän sosiaalisesta käyttäytymisestään. 

Onneksi olen aloittanut aineiston analysoinnin jo kerätessäni sitä, koska ilman sitä 

en olisi huomannut suuntaa, johon aineisto minua luonnostaan on johdattaa.      

 

 

4.5 Tulosten ennakointia 

 

 

Tutkimustulosten ennakointi on aluksi vaikeaa, teoreettisen tiedon lisääntyessä se 

luonnollisesti helpottuu. Kuitenkin jonkinlaisia ennakko-oletuksia minulla on alusta 

saakka ollut. Kokonaiskoulupäivä käsitteenä on tuttu, mutta käytännön toiminnasta 

ei ole mitään tietoa. Siksi pidän tärkeänä selvittää myös kokonaiskoulupäivän 

käytännön puoli eli millaisen oppimisympäristön se oppilaalle tarjoaa. Hankkeen 

uskon tukevan oppilaan sosiaalista kehitystä tavalla tai toisella. Alkuoletuksenani 

on, että päivän aikaan tarjotaan varmasti mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen 

myös vapaissa oloissa, jolloin kynnys luoda sosiaalisia suhteita madaltuu. Lisäksi 

koulupäivän jälkeen toimivat kerhot sosiaalistavat oppilaita. 

 

Uskon, että hanke tukee oppilaan sosiaalista kehittymistä järjestämillään toimilla, 

kuten kerhotoiminnalla. Arvelen sen parantavan myös kouluviihtyvyyttä, koska 

päivää rytmittää opiskelun ja vapaa-ajan vaihtelu. Kavereiden vaikutus koulussa 

viihtymiseen on suuri, joten uskon sosiaalisen toiminnan lisääntymisen vaikuttavan 

oppilaiden välisiin sosiaalisiin suhteisiin lisäämällä niitä. Kerhotoiminnan avulla 

arvelen myös vaikutettavan koulun yleiseen ilmapiiriin, kun kerhotoiminnassa 

oppilaat tulevat tutuiksi toisilleen yli luokkarajojen. Tämän lisäksi he tutustuvat 

useampaan koulun aikuiseen.   
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Ennakoin oppilaiden olevan innoissaan, kun voivat osallistua koulupäivän jälkeen 

erilaisiin kerhoihin. Kuvittelisin, että heillä on jokaiselle päivälle jokin 

mielenkiintoinen kerho tai harrastus valittuna. Itse kyläkoulun kasvattina olisin 

nimittäin ollut haltioissani noin suuresta kerhotarjonnasta. Hanke mainostaa, että 

koulun jälkeisessä toiminnassa on mahdollisuus harrastaa niitä harrastuksia, joita 

oppilaat iltaisin harrastavat. Ennakkoon ajattelen, että tarjolla on varmaan 

kaikenlaisia kerhoja judosta balettiin. Sen myötä luulen oppilaiden myös harrastavan 

oikeasti asioita iltapäivisin illan sijaan.   



5 MEILLÄ ON KOULUSSA SIESTA 

 

 

Kokonaiskoulupäiväprojekti on osana MUKAVA-hanketta. Yksi sen keskeisimmistä 

tavoitteista on lastensuojelullinen, vähentää lapsen yksinoloa aamuisin ja iltapäivällä 

koulun jälkeen. Kokonaiskoulupäivässä pääajatuksena on, että lapsi viettää päivänsä 

koulussa, hän voi mennä sinne aamulla ennen koulun alkua ja osallistua koulun 

järjestämiin harrastuksiin koulupäivän jälkeen. Lastensuojelutyö on kuulunut koulun 

arkeen oikeastaan aina, mutta nyt sille tuodaan aivan uusi ulottuvuus. Lasten 

syrjäytyminen puhuttaa nykypäivänä hyvin paljon, niin kouluissa kuin 

virkamiestasollakin. Tähän ongelmaan tällainen kokonaiskoulupäivä tuonee 

tervetulleen ratkaisun. Lisäksi kouluilla järjestettävä vapaa-ajan toiminta vähentää 

lasten eriarvoisuutta ja tuo harrastusmahdollisuudet kaikkien saataville. (Pulkkinen 

2002, 248 - 252.) 

 

” Oppilaiden suhtautuminen koululla kouluajan jälkeen vietettyyn aikaan vaihtelee suuresti ryhmän 
sisällä. Yksi ei tahtoisi viettää aikaa koululla, mutta vanhemmat ”pakottavat” ja toinen taas on 
valinnut jokaiselle päivälle eri harrasteen. Monet harrastavat kuitenkin myös iltaisin, koska 
koulupäivän jälkeen ei ole tarjolla omaa harrastusta. Toiset kuuluvat johonkin seuraan ja heidän 
mielestään esimerkiksi jalkapallon pelaaminen on siellä tasokkaampaa. Lieneeköhän tuo kommentti 
oppilaan oma vai vanhempien suusta?” (Ote päiväkirjasta.) 
 

 

5.1 Koulukäynti on Mukavaa 

 

 

”Hankeen nimenä Mukava on toimintaa hyvin kuvaava. Olen huomannut oppilaiden todellakin 
viihtyvän koulussa, heillä on silmin nähden mukavaa. Ei kai kukaan tule aamulla tunniksi viettämään 
aikaansa koululle, jos se on vastenmielinen paikka? Näkisipä tällaisen asenteen muillakin kouluilla.” 
(Ote päiväkirjasta.) 
 

Mukava  on valtakunnallinen hanke, joka on käynnistynyt syksyllä 2002. Se on 

kokeilu- ja tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kartuttaa lapsen sosiaalista 

pääomaa ja tukea sosiaalista kehitystä. Jyväskylän yliopisto toimii hankeen 

koordinaattorina. Hallituksen puheenjohtajana toimii opetusministeri Tuula 

Haatainen ja hankkeen tieteellinen johtaja on professori Lea Pulkkinen ja suojelijana 

toimii eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. (Kokonaiskoulupäiväprojekti. Toinen 
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väliraportti Sitralle 30.6.2003.) Kuviossa 1 on kuvattuna Mukava -hankkeen 

rakenne. Kaiken toiminnan keskiössä on lapsi. Lapsi on osa koulua ja molemmat 

ovat osa yhteiskuntaa. Yhteiskunta luo ikään kuin raamit kaikelle toiminnalle. 

 

 

Kuvio 1 Mukava -hankkeen rakenne. (Mukava. Hankkeen kotisivut. Projektit.) 

 

Mukava koostuu sanoista MUistuttaaKAsvatusVAstuusta, jolloin kaikki lasten ja 

nuorten kasvatus- ja opetustyöhön osallistuvat kuuluvat vastuun piiriin. Projekti 

liittyy yhteiskunnassa tapahtuvaan kehitykseen, jossa sosiaalisten taitojen merkitys 

korostuu. Siksi lapsista halutaan kasvattaa mukavia ihmisiä, jotka kykenevät 

ottamaan toiset huomioon. Sosiaaliset taidot opitaan yleensä kotona, mutta koululla 

on tärkeä rooli niiden kehittäjänä ja ylläpitäjänä. (Mukava. Hankkeen viralliset 

kotisivut. Esittely.) Pulkkisen (2002) mukaan kodin ollessa lapsen tärkein 

sosiaalisen oppimisen ympäristö koulun rooliksi jää kehityksen suuntaaminen, 

tukeminen ja vahvistaminen. Koulussa lasta autetaan sosiaalisen pääoman 

rakentamisessa koulun luomien suhteiden vaikuttaessa kehitykseen. (Pulkkinen 

2002, 242 - 246.) 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
                   2 
               koulu 

   1 
lapsi 

3 ympäristö, 
yhteiskunta 
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Hanke koostuu erillisistä projekteista, joilla kullakin on oma tavoitteensa ja 

tehtävänsä. Yhteisiä tavoitteita projekteille ovat lasten yksinolon väheneminen 

aamuisin ja iltapäivisin, oppilaan persoonallisen kasvun tukeminen sekä koulun ja 

oppilaiden sosiaalisen pääoman kasvu. (Mukava. Hankkeen kotisivut. Projektit.) 

Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen liittyvät esiopetus ja 

terveystiedon sisältö -projektit. Koulun ja opettajien luomaan oppimisympäristöön 

liittyvät kokonaiskoulupäivä- ja opettajankoulutusprojekti. Koulun suhteita 

ympäröivään maailmaan tutkivat työelämään tutustuttamis- ja vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisprojektit sekä kodin ja koulun yhteistyö. (Pulkkinen 2002, 244.) 

 

Kaiken toiminnan on tarkoitus tapahtua yhteistyössä vanhempien kanssa. Hanke 

tukee koulun ja kodin kasvatustyötä ja korostaa yhteisten linjojen tärkeyttä. 

Hankkeen tarkoituksena on myös tukea opettajan opetus- ja kasvatustyötä. Toiminta 

kohdistuu kunnissa jo toteutettaviin Mukava -hankkeen mukaisiin toimiin, 

kehittämällä niitä ja hakemalla uusia suuntia ja ratkaisuja. (Pulkkinen 2002, 242 - 

246.) Esimerkiksi kokonaiskoulupäiväprojektissa kunnissa saatetaan jo tarjota 

kerhotoimintaa, jolloin pyrkimyksenä voi olla sen ulottaminen yhä useamman 

oppilaan saataville. 

 

Yhteisöllisyyden tunne koulupiirissä on myös yksi tärkeä tavoite. Siinä pyritään 

luomaan lasten ja aikuisten välille verkosto, jolloin kaikilla olisivat samanlaiset 

toimintaperiaatteet ja säädökset. Se pyrkii nivomaan yhteen seudun kaikki asukkaat, 

jolloin kaikki toimisivat yhteistyössä ja avustaisivat toisiaan tärkeässä 

kasvatustehtävässä. (Pulkkinen 2002, 242 - 246.) Monissa kunnissa on jo käynnissä 

projekteja, jolloin kuntien tai lähiöiden asukkaat luovat yhteisiä sääntöjä ja avustavat 

toisiaan kasvatustehtävissä. Jyväskylässä toimii esimerkiksi Meidän Jykä  

-kasvatusyhteistyöhanke. Siinä otetaan yhdessä vastuu lasten ja nuorten 

kasvattamisesta. (Meidän Jykä -kasvatusyhteistyö. Hankkeen kotisivut.)  

 

” Koululla huomaa, että toiminnassa on mukana oikeasti koko koulun väki. Oppilas on tärkeä osa 
koulua ja koulunkulttuuri on hyvin lapsilähtöistä. Koulussa aistii yhteishengen. Pian koululla on 
teemaviikko, jota opettajat ovat joukolla suunnitelleet. Hienoa minusta on se, että oppilailla vaihtuu 
jokaisella aamun tunnilla opettaja. Näin oppilaille tulee vaihtelua ja tilaisuus tutustua koulun muihin 
opettajiin. Vaihtelua tulee myös opettajille, jotka pääsevät tutustumaan muiden luokkien oppilaisiin.” 
(Ote päiväkirjasta.) 
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5.2 Mikä on kokonaiskoulupäivä? 

 

 

Kokonaiskoulupäivä on itse asiassa koko Mukava-hankkeen ydin. Hanke on lähtenyt 

liikkeelle Sitran rahoittamasta koulupäivän rakenteen uudistuskokeilusta. Siinä 

koulupäivä pyritään rakentamaan ideaaliksi lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. 

Koulupäivän aikana vuorottelevat opiskelu, lepo ja ha rrastustoiminta. 

Harrastustoiminnan tavoitteena on edistää lapsen kehitystä ja se mahdollistaa 

kaikille oppilaille tasapuoliset harrastusmahdollisuudet. 

(Kokonaiskoulupäiväprojekti. Toinen väliraportti Sitralle. 30.6.2003.) 

 

Kokonaiskoulupäivä käsitteenä on hankala ja aiheuttaa usein virheellisiä käsityksiä, 

kuten sain itse kentällä huomata, että toiminta on pakollista oppilaille. Tällaiselle 

koulupäivän uudistamiselle on tarvetta ja sopiva rako, koska useiden tutkimusten 

mukaan suomalaiset koulut ovat kuuluisia siitä, että siellä eivät viihdy oppilaat 

eivätkä opettajat. (Kokonaiskoulupäiväprojekti. Toinen väliraportti Sitralle. 

30.6.2003.) Yhteinen harrastustoiminta, jota useimmiten opettajat ohjaavat, koulun 

jälkeen ei voine olla vaikuttamatta työilmapiiriin piristävästi. Opettajille tulevat 

tutuiksi muutkin oppilaat, kuin oman luokkalaiset, sekä oppilaille tulevat tutuksi 

koulun muut aikuiset. Kun kaikki vielä vetävät yhtä köyttä ja toimivat yhteisen 

hyvän eteen, koulun työilmapiiri paranee huomattavasti. Tämä vaikuttaa suoraan 

oppilaiden ja henkilökunnan viihtyvyyteen koulussa.   

 

Kokonaiskoulupäivässä koulupäivä jakautuu aamu- ja iltapäivään. Niiden välissä on 

ruokatunti, joka kestää tunnin. Koululle voi tulla jo ennen koulunalkua, jolloin on 

valvottua vapaa-aikaa. Ruokatunti katkaisee koulupäivän ja antaa oppilaille ja 

opettajille hengitystauon. Sen aikana oppilaat saavat harrastaa valvotuissa 

olosuhteissa liikuntaa tms.  Iltapäivällä opetus jatkuu luokka-asteesta riippuen 

pidempään tai lyhempään. Sen jälkeen voi syödä välipalaa kotona tai koululla, jonka 

jälkeen voi ottaa osaa erilaisiin kerhoihin ja harrasteryhmiin. (Pulkkinen 2002, 30 - 

33.)  
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5.3 Oppilaat todella tulevat koululle ennen koulun alkua 

 

 

Tutkimusta tehdessä pääsen tutustumaan kokonaiskoulupäivään käytännön tasolla ja 

saan seurata oppilaiden opiskelua sen aikana. Saan myös henkilökohtaisen tuntuman 

kokonaiskoulupäivään opettajan näkökulmasta. Havaintojeni perusteella voin vastata 

myös esittämääni ensimmäiseen tutkimusongelmaan: ”Millaisen oppimisympäristön 

kokonaiskoulupäivä oppilaalle tarjoaa?”  

 

”Aika jännää, että aamuisin oppilaat tulevat kouluun kahdeksan aikoihin tai heti sen jälkeen. He ovat 
luokassa ja pelailevat tai lukevat. Moni tulee selvästi viettämään aikaa kavereiden kanssa. Minua ei 
oikeastaan ihmetytä ollenkaan, että nämä 4.luokan oppilaat viettävät ajan mieluummin vapaasti, kuin 
ohjatussa toiminnassa. Ohjattu toiminta toimii alkuopetuksen puolella, mutta näillä se varmasti 
vähentäisi kouluun tuloa ennen koulun alkua.” (Ote päiväkirjasta.) 
  

Kouluuntulo aamulla toteutuu liukuvan aikataulun mukaan, oppilaat saavat 

halutessaan tulla kouluun 8.00 ja 9.00 välisenä aikana. Heille on järjestetty 

mahdollisuus valvottuun, mutta vapaaseen, toimintaan koulun liikuntasalissa tai 

ulkona. Ensimmäisen luokan oppilaille on ohjattua toimintaa. Kohderyhmän oppilaat 

saavat viettää aikaansa esimerkiksi luokassa pelejä pelaillen, piirtäen tai lukien. 

Hämmästyttävää on, että iso osa oppilaista todella tulee kouluun kahdeksalta, vaikka 

koulu alkaa yhdeksältä. Ennen koulun alkua heillä on aikaa jutella kavereiden, tai 

opettajan kanssa mikäli hän sattuu olemaan luokassa. Läksyjen tekeminen aamulla 

on kiellettyä. Opettaja perustelee asian niin, että läksyt ovat kotona tehtäviä hommia, 

joita ei tehdä kiireessä aamulla. Oppilaat ovat ymmärtäneet asian hyvin ja harva edes 

kysyy, voiko tehdä unohtuneet läksyt aamulla koulussa. 

 

”Ihmeen hyvin on mennyt joillekin perille, että läksyjä ei saa aamuisin tehdä. Tänäänkin X oli 
unohtanut tehdä kaikki läksyt. Hän kertoi siitä minulle heti aamulla. Kehotin häntä tekemään niitä 
ennen koulun alkua, mutta hän valisti minua tietämättömyydestäni. Läksyjä ei saa tehdä koulussa 
aamuisin. Ihan hyvä sääntö mielestäni, mutta toimiikohan se todella näin hyvin kaikkien kohdalla?” 
(Ote päiväkirjasta.) 
 
” Kyllä oppilaat ovat huvittavia. Heti, kun tänä aamuna joku oli tehnyt luokassa läksyjä, niin siitä 
tullaan kertomaan opettajalle. Nämä sanojat itse tekivät eilen aamulla läksyjä, kun tulin luokkaan. 
Heti pitää tilaisuuden tullen päästä kuittaamaan myös kaverille. Kummallista.”  (Ote päiväkirjasta.)  
  

Koulu alkaa pääsääntöisesti kello 9.00 ja ensimmäinen välitunti on normaalisti 9.45 

- 10.00. Aamun tunnit kestävät 11.45 saakka, jolloin on siesta. Aamun tuntien 
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lomassa luokat käyvät ruokailemassa, mutta välitunteja ei varsinaisesti ole. Siesta 

kestää 45 minuuttia, 12.30 saakka. Silloin alkavat iltapäivän tunnit, ja koulu loppuu 

luokka-asteesta riippuen 13.15 - 14.45 välisenä aikana. Oppituntien osalta 

koulunkäynti on normaalia. Kyseisessä luokassa ei piitata oppitunnin mitasta, vaan 

opiskellaan asiaa niin kauan kun se vaatii. Tällaisessa päiväjärjestyksessä, jossa 

välitunteja ei juuri ole, se tuntuu hyvin luontevalta ja oppilaat ovat tottuneet siihen. 

Ennakkoon oletin, että oppilaat eivät vielä tässä ikävaiheessa jaksa kahden 

oppitunnin mittaista yhtenäistä jaksoa ilman välituntia, mutta asia on aivan toisin. 

Tämä johtunee osaksi myös siitä, että yhtä ainetta ei opiskella tiukasti 45 minuutin 

ajan, vaan vaikkapa 30 minuuttia. 

 

” Välituntien karsimisella on saatu päivä pysymään inhimillisissä mitoissa. Oppilaat ovat aika hyvin 
tottuneet siihen, että välitunteja ei ole. En todellakaan olisi uskonut, että he jaksavat olla paikallaan 
niin kauan. Opettajalla on toimiva tapa, oppitunti ei aina kestä 45 minuuttia, vaan äidinkieltä oli 
tänään vain 30 minuuttia ja matematiikkaan vastaavasti 60 minuutta. Tällainen toimii hyvin, kun 
välitunnit eivät pakota normaaleihin oppituntien mittoihin. Oppilaat eivät muute seuraa kelloa 
lähellekään niin orjallisesti kuin muissa kouluissa. Ehkä tällainen opiskelumuoto opettaa oppilaan 
sietämään sitä, että kaikki ei tapahdu kellon mukaan. Kukaan ei sanonut tänäänkään, että pitäisi jo 
lopettaa. Yleensä oppilaat huomauttavat jo hyvissä ajoin ennen tunnin loppua, sen olevan pian 
loppumassa.” (Ote päiväkirjasta.)   
 

Koulun jälkeen on tarjolla erilaisia kerhoja. Luokanopettajaa haastattelemalla 

selviää, että kerhotarjonta valikoituu oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Oppilaat 

saavat ilmaista halunsa kerhoista, jotka mahdollisuuksien mukaan järjestetään. 

Kerhoille on merkitty ”ikärajat”, joka johtuu osaksi myös siitä, että sillä rajataan 

kerholaisten määrä inhimilliselle tasolle.    

 

”Yllättävän moni lähti kuitenkin kotiin viettämään iltapäivää. Kysellessäni syitä siihen he vastasivat 
tarvitsevansa lepoa ja aikaa läksyille ennen illan harrastuksia. Ihan eivät hankkeen tavoitteet, 
harrastamisesta koulupäivän jälkeen illan jäädessä perheiden ajaksi, toteudu. Yksikin kertoi 
harrastavansa jalkapalloa seurassa, jossa saa paremman valmennuksen ja pelata tasoistensa kanssa. 
Koulun kerhossa voi kuulemma käydä vähän treenaamassa, jos sattuu jaksamaan. Näinkin pienet 
ovat jo hyvin valveutuneita tai sitten kommentti on suoraan vanhemman suusta.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

 

5.4 Sosiaalistumalla kunnon kansalaisiksi 

 

 

Yksi hankkeen tärkeistä tavoitteista on myös tukea oppilaan persoonallista kasvua ja 

sosioemotionaalista kehitystä. Näille pyritään luomaan vahva perusta järjestämällä 
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oppilaille vapaa-ajantoimintaa ja parantamalla oppilaiden sosiaalisia taitoja ja 

tunteiden hallintaa. Sosioemotionaalinen kehitys on hyvin yksilöllistä tunne-elämään 

ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen liittyvää kehitystä. Sosiaalisen kehityksen 

uhkana ovat puutteet sosiaalisissa taidoissa, jotka saattavat osaltaan johtaa 

eristämiseen ryhmästä. (Launonen & Pulkkinen (toim.) 2004.) Oppilaiden sosiaaliset 

taidot ovat hyvin erilaiset. Mummokerhossa sen huomaa, ehkä kaikkein selvimmin, 

että toiselle puhuminen vieraan ihmisen kanssa on mahdotonta, kun taas toinen lukee 

heille kirjoitelmiaan. On kummallista, kun luokassa avoin ja reipas ihminen muuttuu 

vanhainkodissa täysin tuppisuuksi eikä vastaa kunnolla edes kysymyksiin. 

 

” On se kummaa, että x on vanhainkodissa niin erilainen kuin koulussa. Häiritsevintä mielestäni on 
se, että hän vaikuttaa hyvin epäkohteliaalta, kun ei vastaa kunnolla edes esitettyihin kysymyksiin. 
Itselle tulee tunne, että mitä mummot miettivät hänen käyttäytyessään tuolla tavoin.” (Ote 
päiväkirjasta.) 
 

”Tänään olimme mummokerhon kanssa päiväkodilla. Miten se voikin olla, että tämänikäinen lapsi 
osaa käyttäytyä jo miltei ylimielisesti tavatessaan itseään nuorempia. Olisin kuvitellut, että x olisi 
ollut päiväkodissa omimmillaan, kun vanhainkodin vierailu ei sujunut. ” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Yksi hankkeen tavoitteista liittyy sosiaalipsykologiaan, jossa koulun toiminnalla 

pyritään tukemaan sosiaalista kehitystä. Oppilaille halutaan saada vahva ja luja 

sosiaalinen pääoma, jotta he pärjäävät tulevaisuudessa yhteiskunnan täysivaltaisina 

jäseninä. (Launonen & Pulkkinen (toim.) 2004, 66.) Kokonaiskoulupäivä -projekti 

tukee mielestäni hyvin oppilaan sosiaalista kehitystä. Oppilailla on koulupäivän ja 

erityisesti kerhojen aikana hyvin paljon sosiaalisia  kontakteja muiden luokkien 

oppilaisiin ja opettajiin. Mummokerho sosiaalistaa heitä eri- ikäisiin ihmisiin 

vierailupaikkojen ollessa päivä- ja vanhainkoti. 

 

Koulun kautta järjestetyn vapaa-ajantoiminnan on todettu vähentävän oppilaiden 

epäsosiaalisuutta. Tällöin oppilaiden sosiaalinen kehitys on ollut parempaa. Se 

voitaneen selittää verkostojen syntymisellä ja kaikille yhteisen säännöstön 

muovautumisella. Tämä antaa lisäpotkua sille, että koulupäivää olisi kehitettävä. 

Hyvien tulosten ja kokemusten varjolla oppilaille kannattaisi tarjota perinteisen 

kouluopetuksen lisäksi myös vapaata toimintaa kouluntiloissa. Oppilaat 

sosiaalistuvat erilaisiin ryhmiin ja tutustuvat niiden kautta uusiin ihmisiin. 

Sosiaalisesta kanssakäymisestä ja sosiaalisten suhteiden luomisesta tulee heille 
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arkipäivää ja luonnollinen osa toimintaa. (Pulkkinen 2002, 248 - 252.) Huomaan 

oppilaiden selvästi viihtyvän koululla. Monilla on kavereita muillakin luokilla.  

 

”Oppilaskunnan vaalit lähestyvät. Luokan oppilaista asetettiin tänään ehdolle kaksi oppilasta, 
luokassa on ikään kuin kirjoittamaton sääntö, että jompaakumpaa äänestetään. Muutama sanoi 
minulle äänestävänsä kaveriaan joltakin toiselta luokalta, koska kumpikaan luokasta valituista ei 
vaikuta hyvältä vaihtoehdolta. Oppilaat tuntevat muiden luokkien oppilaita normaalia enemmän, 
joten he tuntevat myös muiden luokkien ehdokkaita. Huomaa, että solidaarisuus luokkakavereita 
kohtaan ei paina enää niin paljon vaakakupissa. Monesti tämänikäisille oma luokka on kaiken a ja o, 
mutta tässä tapauksessa elämää on selvästi senkin ulkopuolella. ” (Ote päiväkirjasta.)   
 

Ihmisen sosiaalinen käyttäytyminen muovautuu sen mukaan mitä tietyssä piirissä 

odotetaan. Yksilö kuuluu erilaisiin ryhmiin ja verkostoihin, joissa jokaisessa hänelle 

on ennalta selvillä ”käytöstavat”, joita juuri siinä piirissä pidetään oikeina. 

Sosiaalista käyttäytymistä vahvistetaan usein erilaisilla vaatteilla ja muilla ulkoiseen 

olemukseen liittyvillä tekijöillä. Pulkkinen (2002) kuvaa ”lapsen 

sosioemotionaalisen käyttäytymisen piirteitä” oheisen kaltaisella kuviolla 2. 

(Pulkkinen 2002, 50 - 54.) Siitä voi huomata, että mukautuvasti ja rakentavasti 

käyttäytyvä ihminen on hyvin luotettava. Lisäksi rakentava käyttäytyminen lisää 

sosiaalista vuorovaikutusta. Aggressiivinen käyttäytyminen on myös yhteydessä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen paljouteen, mutta silloin ihminen ei voi hallita itseään. 

Kuitenkaan ei kannata aina olla mukautuvankaan roolissa, koska silloin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen määrä.  

 

”Olen kauan miettinyt, että mikä mättää, kun häntä ei oteta joukkoon mukaan. Olen kyllä tiennyt 
tyttöjen olevan tarkempia kavereiden ulkoisista seikoista, tämän kohdalla se lienee syy, miksi hän jää 
aina ulkopuolella. Onneksi hänellä on siellä kerhossa muutama kaveri, joille hänen ulkonäöllään ja 
vaatetuksellaan ei ole väliä. Hän on selvästi alkanut viettää aikaa kerhokavereidensa kanssa myös 
siestalla ja muulloinkin. On karua huomata, että erilaisuus voi olla syy jättää joukon ulkopuolelle.” 
(Ote päiväkirjasta.) 
 

 Tällaisia esimerkkejä löytyy useita. Ne liittyvät nimenomaan ryhmissä vallitseviin 

”sääntöihin”. Voi kuulua tiettyyn ryhmään vain pukeutumalla tietyllä tavalla. 

Ryhmä, johon esimerkin oppilasta ei huolita, on selvä esimerkki siitä, että ryhmään 

kuulumista vahvistetaan samankaltaisilla vaatteilla. Katsellessani heitä huomaan 

heidän olevan toistensa kopioita. Olen huomannut kyseisen kaltaisen ilmiön olevan 

yleisempi hieman vanhempien oppilaiden keskuudessa. On aika rankkaa, että 

pukeutuminen vaikuttaa siihen, huolitaanko sinut kaveriksi vai ei.  Kaikilla perheillä 

kun ei ole varaa vaatettaa lapsiaan viimeisen muodin mukaan. 
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Kuvio 2 Lapsen sosioemotionaalisen käyttäytymisen yhteydet arviointiin hänen 

luotettavuudestaan. (Pulkkinen 2002, 53.) 

 

Sosiaalinen kehitys on myös yksilön kehittymistä sosiaalisen yhteisön jäseneksi, 

siihen vaikuttaa olennaisesti ympäröivä kulttuuri. Terveys ja koulutus liittyvät 

olennaisina sosiaaliseen kehitykseen. Siihen liittyvät läheisesti myös termit 

persoonallisuuden kehitys eli yksilöityminen ja minäkuvan kehitys, sosiaaliset taidot 

ja sosialisaatio eli kulttuurin omaksuminen, jolloin lapsesta tulee ympäröivän 

yhteisön jäsen. On tärkeää, että lapsi oppii sosiaalisuuteen jo pienestä pitäen tutussa 

ja turvallisessa ympäristössä. Koulussa sosiaalisen kehityksen ohjaajina toimivat 

opettajien lisäksi muut oppilaat ja palaute on usein hyvin välitöntä. Lapsen 

minäkuva kehittyy myös sen avulla, kuinka hänen ympärillä olevat ihmiset 

suhtautuvat lapseen.  (Kolehmainen & Virtanen 1997.) 
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        Vähän 
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           Sosiaalista                 
        vuorovaikutusta 
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Oppilaan itsetunto saattaa olla päivän aikaan kovallakin koetuksella, kun on kyettävä 

mukautumaan erilaisten ryhmien sääntöihin. Oppilaat ovat valinneet myös kerhoja 

sen mukaan käyvätkö kaverit niissä. Erityisesti tämä on havaittavissa poikien 

kohdalla. Moni vastaa syyn valintaan lähtevä nimenomaan kavereiden valinnoista, 

kun taas tytöt valitsevat kerhon enemmänkin oman kiinnostuksen mukaan. Luulen 

poikien kaipaavan ympärilleen tuttuja oppilaita, jotta tuntevat olonsa ryhmässä 

turvalliseksi. Tytöille merkitsevämpää on paras kaveri, kun taas pojat osallistuvat 

mieluummin joukolla. 

 

”Tänään opettaja pyysi oppilaita tulemaan savityökerhoon, jota hän itse pitää. Tytöistä pari lupasi 
tulla, koska savitöiden tekeminen on hauskaa. Yksi poika kertoi tulevansa myös mielellään mukaan. 
Iltapäivällä miltei kaikki luokan pojat olivat ilmoittautuneet kerhoon. Siestan aikana kuulin aamulla 
ilmoittautuneen pyytävän muita kaverikseen, ettei tarvitse olla siellä yksin tyttöjen ja 
ekaluokkalaisten kanssa.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Mukava -hanke pyrkii, kaikilla projekteillaan ja tutkimuksillaan, parantamaan 

sosioemotionaalista kasvua ja kehitystä. Usein sosiaalisen kasvun ja kasvatuksen 

ajatellaan olevan vain perheen tehtävä. Kuitenkin lapsi viettää suurimman osan 

ajastaan aivan muissa sosiaalisissa ympäristöissä kuin perheympäristössään, jossa 

vaikuttimina toimivat vanhemmat. Vertaisryhmissä tulee jatkuvasti uusia sosiaalisia 

tilanteita ja haasteita, ne kehittävät lapsen sosiaalisuutta siinä missä kotikasvatuskin. 

Ne opettavat lapsille yhteistä ryhmässä käytössä olevaa normistoa ja vaikuttavat 

hänen kehittyvään itsetuntoonsa. Tarkoitus on saada oppimisympäristöstä sellainen, 

että se tukee hänen sosiaalista kehitystään parhaalla mahdollisella tavalla. Tallöin 

koulu, siellä tapahtuva toiminta ja ympärillä olevat ihmiset, tukevat lapsen 

sosiaalista kasvua, huolimatta siitä millainen ympäristö lapsella muutoin on. 

(Pulkkinen 2002, 248 - 252.) 

 

”Olen todella tyytyväinen, että tapaus ”Yksinäinen susi” osallistui kehotuksestani edes siihen 
savityökerhoon. Hän ei ole kovin sosiaalinen ja jää siksi usein poikien toiminnan ulkopuolelle. 
Jutellessani hänen kanssaan selvisi, ettei hänellä ole kovinkaan paljon sosiaalisia kontakteja kodin 
ulkopuolella. Hänelle tekee hyvää päästä uusiin ja erilaisiin ympäristöihin. Kerhot tukevat hänen 
sosiaalista kehitystään ja savityökerho luo turvallisen ympäristön, koska sen ohjaaja on oma 
opettaja.” (Ote päiväkirjasta.)  
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5.5 Onko tällaiselle tarvetta? 

 

 

Kokonaiskoulupäivän tärkein tehtävä on vähentää lasten ja nuorten yksinoloa 

aamuisin ja iltapäivällä koulun jälkeen. Monille vanhemmille se tuo helpotuksen 

iltapäivähoitoon liittyvissä kysymyksissä. Kysymys on jo lasten suojelullisesta 

pykälästä. (Kokonaiskoulupäiväprojekti. Toinen väliraportti Sitralle. 30.6.2003.) 

Pulkkinen (2002) kutsuu jopa yhteiskunnalliseksi ongelmaksi sitä, että lasten 

koulupäivän ja vanhempien työpäivän sujuttamisesta toisiinsa on tullut todellinen 

ongelma ja haaste monille perheille. Lapset viettävät aivan liian paljon aikaa 

yksinään ilman vanhempien valvontaa. (Pulkkinen 2002, 248 - 252.) Koulujen 

järjestämissä harrasteissa lapset ovat valvotuissa olosuhteissa, kun he muutoin 

voisivat olla viilettämässä pitkin ja poikin ilman mitään valvontaa. Valvonnan 

puuttuminen lisää riskiä syrjäytyä ja joutua huonoon seuraan. Sosiaalisten kontaktien 

puuttuminen tai vähyys vaikuttaa negatiivisesti oppilaan sosiaaliseen kehitykseen. 

Sosiaalistuminen ja sosiaalinen kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin.  

 

Yhtenä tehtävänä on vahvistaa lasten sosiaalisia suhteita ja lisätä koulun 

yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on myös parantaa kouluviihtyvyyttä koulun ilmapiirin 

parantuessa. Tässä tehtävässä tärkeä rooli on sosioemotionaalisen kasvatuksen 

huomioimisella nykyistä paremmin. Koulun, kuten muidenkin lasten ja nuorten 

kasvatustyöhön osallistuvien tahojen, tehtävänä on tukea vanhempien kasvatusta. 

Viime kädessä suurimmassa vastuussa lastensa kasvattamisesta ovat vanhemmat. 

Luokkatovereiden välisillä suhteilla on suuri merkitys ja se on tiedostettu jo aikoja 

sitten. Tärkeää olisi myös luoda siteitä yli luokkarajojen harrastusryhmien kautta. 

Näiden siteiden ei tarvitse olla yhtä tiukkoja, mutta pienikin side toisen luokan 

oppilaaseen vaikuttaa lapsen kehitykseen luoda sosiaalisia suhteita. (Pulkkinen 2002, 

248 - 252.) Koulussa, jossa tutkimus tapahtuu, on selvästi aistittavissa se, että niin 

opettajat kuin oppilaatkin viihtyvät siellä. Joskus tosin tuntuu, että oppilas laitetaan 

koulun kasvatettavaksi ja kotona ovat vallalla toiset säännöt. Unohdetaan, että 

päävastuu kasvatuksesta on vanhemmilla ja opettajat työllään tukevat sitä. 

 

”Olipa taas maanantai. Joidenkin oppilaiden kohdalla kaikki säännöt tuntuvat unohtuneen 
viikonlopun aikana. Aika rankkaa, kun maanantaisin menee kamalan paljon aikaa ihan tuttujen 
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juttujen kertaamiseen. Eihän koulussa ole ennenkään saanut valita, mitä haluaa tehdä. Eräs poika oli 
erityisen hankala ja juttelimme siitä opettajan kanssa siestalla. Minulle selvisi, että hänellä on 
kotimaailma ja koulumaailma täysin erillään. Isä antaa hänen tehdä kotona, mitähän haluaa eikä 
todellakaan välitä koulussa opituista säännöistä. Joskus oppilas onkin sanonut, että isän mielestä 
tämä on turhaa hommaa.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Järjestelyä puoltaa myös se, että lasten ei tarvitsisi kulkea harrastuspaikkojen välillä, 

eikä vanhempien tarvitsisi koko iltaa kuskata lapsia ympäri kaupunkia harrastuksesta 

toiseen. Kaikki harrastaminen voisi tapahtua koulun tiloissa. (Pulkkinen 2002, 248 -

252.) Projekti mahdollistaa laadukkaan vapaa-ajanvieton ja säännöllisen 

harrastamisen. Kaikilla oppilailla on yhtenäiset mahdollisuudet harrastaa, 

vanhempien varallisuudesta riippumatta, kun siihen tarjotaan tilaisuus kouluntiloissa 

ja ilman suhteettomia kustannuksia. (Kokonaiskoulupäiväprojekti. Toinen 

väliraportti Sitralle. 30.6.2003.) Koulun lähiympäristölle sen merkitys on myös 

suuri. Se tuo tilaisuuden alueen seuroille ja yhdistyksille tutustuttaa oppilaita heidän 

toimintaansa pitämällä kerhoja. Koulurakennusten maksimaalinen käyttö tuo myös 

yhteiskunnan kannalta hyötyä. Nythän koulut seisovat suuren osan ajasta tyhjillään 

vailla käyttöä, vaikka ympäristö ja laitteisto ovat käyttövalmiina.  

 

Kokeillessani onneani hakemalla tietoa internetistä termillä kokonaiskoulupäivä, 

yllätyin todella. Kokonaiskoulupäivä on saanut aikaan paljon huomioita ja se 

vilahtaa tämän tästä erilaisissa lehtiartikkeleissa, nyt kun koulujen työajat ovat 

muutenkin tapetilla kesälomien ajoittamisen suhteen. Pulkkinen (2002) valottaa 

muiden maiden tilannetta lapsien iltapäivistä. Esimerkiksi Ruotsissa kunnat on jo 

aikaa sitten velvoitettu järjestämään työssäkäyvien vanhempien lapsille ”koteja” 

iltapäiviksi. (Pulkkinen 2002, 26 - 29.) Sitä huomaakin, että Suomi on tässä 

suhteessa oikeastaan takapajula.   

 

Nuori Suomi ry:n (2001) julkaisussa on esillä useita erilaisia toimintamalleja 

Suomesta. Julkaisussa on selvitykset kunnissa järjestämästä toiminnasta, kuinka se 

rahoitetaan ja kuka toiminnasta vastaa. Monessa mallissa toiminnassa ovat mukana 

4H-yhdistyksen, MLL sekä erilaiset urheilujärjestöt. Toiminta painottuu monilta 

osin oppilaiden liikunnalliseen iltapäivään, jolloin heille järjestetään ohjattuja 

liikuntamuotoja koulun tiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Nykyisen 

suuntauksen mukaan vastuuta iltapäivätoiminnasta ollaan sysäämässä kuntien 
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harteille. Julkaisusta selviää, että kaikki kunnat eivät toimintaa tarjoa, jolloin 

erilaiset yhdistykset ovat tarttuneet toimeen. (Eerola & Koivisto 2001, 41 - 43.) 

Tärkeintä lienee se, että toimintaa muodossa tai toisessa järjestetään eikä se kuka 

toiminnasta vastaa. Pienille tai pinta-alaltaan laajoille kunnille laadukkaan 

iltapäivätoiminnan järjestäminen voi olla liian suuri haaste, jolloin kärsijöinä ovat 

lapset. Tällöin on tärkeää, että esimerkiksi kyläyhdistykset ja erilaiset järjestöt 

ottavat toiminnan hoitaakseen. Kunnille voisi sysätä vaikkapa vastuun valvoa 

toiminnan turvallisuutta ja oikeellisuutta.  

 

Keskinen (2000) on tehnyt selvityksen helsinkiläisten lasten iltapäivänvietosta. Siinä 

selvisi esimerkiksi, että ruotsinkielisten perheissä lasten yksin viettämä aika oli 

suomenkielisiä perheitä pienempi. Muita tuloksia ovat mm. pojat viettävät 

koulunjälkeistä aikaa useammin kavereiden kanssa kuin tytöt. Iltapäivisin mm. 

katseltiin videoita, ulkoiltiin, urheiltiin, pelattiin tietokonepelejä, tehtiin läksyjä, 

oleiltiin lemmikkien kanssa tai luettiin. Lemmikkieläimen rooli oli huomattavan 

suuri, joka toinen tutkimukseen osallistuneista vietti aikaa lemmikkinsä kanssa. 

Nuoremmilla oppilailla oli vanhempia useammin tiedossa aikuinen, jonka puoleen 

kääntyä ongelmatilanteessa. Ruotsinkielisen väestön keskuudessa auttavan aikuisen 

tiesi huomattavasti suurempi osa, kuin suomenkielisestä väestöstä, josta on selvästi 

nähtävillä myös suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin ero. (Keskinen 2000.) 

 

5.5.1 Sidoksissa politiikkaan 

 

Mukava -hankkeen synty on professori Lea Pulkkisen ansiota. Hänen esityksensä 

perusteella eduskunnan tulevaisuusvaliokunta halusi järjestää valtakunnallisen 

kokeilun Pulkkisen esityksen pohjalta, jolloin koululaisten sosiaaliset taidot 

kohenisivat. (Launonen & Pulkkinen (toim.) 2004, 65.) Näin hanke on alusta pitäen 

ollut sidoksissa politiikkaan ja poliittiseen päättämiseen. Itse olen myös yllättynyt, 

että kokonaiskoulupäivä -mallin mukainen toiminta on vilahtanut monen eri 

puolueen teemana viimeisimmissä vaaleissa. Projektin rahoittajana toimii Sitra, 

joskin tämä rahoitus loppuu kuluvaan kouluvuoteen.  
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Puolueet ovat ottaneet MLL:n pyynnöstä kantaa iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja 

rahoittamiseen. Kansallisen Kokoomuksen mukaan ”kokonaiskoulupäivä on väärä 

termi”, koska toiminnan olisi oltava vapaaehtoista ja perheiden tarpeista nousevaa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta olisi paras järjestää vapaaehtoisten seurojen ym. voimin, 

ettei se olisi kunnille taakkana. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto. MLL:n 

vaaliohjelma.)  Puolueet ovat myös muuten esimerkiksi kotisivuillaan ottaneet 

melko paljon kantaa aamu- ja iltapäivätoimintaan ja myös kokonaiskoulupäivään. 

 

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue haluaa lain velvoittavan kunnat järjestämään 

aamu- ja iltapäivähoitoa. (Iltapäivätoiminnan järjestämisestä astui voimaan uusi laki 

1.8.2004.) Toteutuksesta puolestaan voisi vastata jokin järjestö tai seura. Toimintaa 

tukisivat kunnat, mutta osa maksuista jäisi käyttäjille. Koulun tiloissa tapahtuvaa 

harrastusta puolue kuitenkin kannattaa. Puolueen kannan mukaan tällainen toiminta 

toisi perheille enemmän yhteistä aikaa iltaisin sen sijaan, että vanhempien ollessa 

kotona lastensa saatavilla lapset kulkevat harrasteissaan ja lapset ovat kotona 

yksikseen kun vanhempien on oltava työssä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

MLL:n vaaliohjelma.) 

 

Vasemmistoliitto puolestaan haluaisi lisä selvityksiä kokonaiskoulupäivästä. Heillä 

ehtona kuitenkin on, että koulupäivän pitää sisältää tarvittavissa määrin lepoa, 

harrastamista ja välipalaa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto. MLL:n vaaliohjelma.) 

Kokonaiskoulupäivähän on juuri suunniteltu niin, että lapsilla on oppituntien 

lomassa mm. pitkä ruokatunti ja siesta. Se voidaan myös rakentaa niin, että 

iltapäivälle jätetään vielä tila mahdolliselle pitkäkestoisemmalle harrasteelle. 

Erillistä iltapäivätoiminnan järjestämistä ei tarvittaisi, vaan kaikki harrastetoiminta 

tapahtuisi tutussa ympäristössä. Kuitenkin toiminta pitää tarjota kaikille 

tasapuolisesti, huolimatta siitä onko lapsen vanhemmat esimerkiksi työttömyyden 

takia kotona. Tällöinhän varsinaista iltapäivähoidon tarvetta ei ole. (Pulkkinen 2002, 

248 - 252.)  

 

Vihreät naiset ry peräänkuuluttaa professori Lea Pulkkisen peräänkuuluttamaa 

aikuisseuraa lapsille. He yhdistävät yksinolon aiheuttaman turvattomuuden nuorten 

masennukseen ja psyyken ongelmien kasvuun. He peräänkuuluttavat Euroopan 
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mallia, jossa tällainen yksinjättäminen katsotaan heitteillejätöksi. He pitävät 

iltapäivähoidon hyvänä vaihtoehtona kokonaiskoulupäivää, jonka aikana voi 

harrastaa erinäisiä asioita pätevässä valvonnassa ja ohjauksessa. (Vihreät naiset ry. 

Tärkeimpiä poliittisia tavoitteita.) 

 

5.5.2 Ruotsissakin ollaan jo askeleen edellä 

 

Silmiini osuu monien lehtijuttujen joukosta myös Kotivinkki- lehden (8/2004) 

pääkirjoitus, joka on otsikoitu ”Koulussa työpäivän ajan”. Päätoimittaja kertoo 

tuttavansa kokemuksista Ranskasta. Alkuhämmennyksen jälkeen omakohtaista 

kokemusta rikkaampana ranskalainen koulupäiväjärjestely vaikutti toimivalta ja 

hyvältä. Koulussa tehdään läksyt ja osallistutaan harrastekerhoihin. Näin koti- illat 

jäävät perheen yhteiseksi ajaksi. Toinen päätoimittajan ystävistä on asunut 

Englannissa, jossa kokonaiskoulupäivä on myös kunnallisesti järjestetty. Pitkien 

välituntien aikana saattaa purkaa energiaansa ja puhua tärkeimmät asiat kaverien 

kanssa. Lisäksi ajankäyttö koulutyöhön on erilaista, silloin on aikaa tehdä asiat 

kunnolla. (Myller 2004, 9.)  

 

USA:ssa monissa kouluissa on käytössä malli, jossa kaikki mahdolliset lapsien ja 

nuorten kasvatukseen liittyvät tahot ovat yhdistäneet voimansa. Siihen kuuluu 

henkilöitä liike-elämästä vapaaehtoisjärjestöihin. Tällaisesta verkostoitumisesta on 

koettu olevan hyödyksi koulun ilmapiirille ja se on parantanut lasten kasvua 

myönteiseen suuntaan. (Kokonaiskoulupäiväprojekti. Toinen väliraportti Sitralle. 

30.6.2003.) 

 

Myös naapurissamme Ruotsissa on ollut jo 1970-luvulta saakka käytössä malli, jossa 

lapsien iltapäivähoidon järjestäminen on kuntien velvollisuus. Koulupäivät ovat 

lyhemmät kuin meillä täällä Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa vanhemmilla on 

käytössä myös lyhennetty työaika, jotta lasten ei tarvitse olla niin paljon yksin. 

Isossa-Britanniassa on kehitetty malli, jota on hyödynnetty myös Kanadassa ja 

Yhdysvalloissa. Lasten koulupäiviin sisällytetään kouluaineiden lisäksi myös muuta 

toimintaa. Joissakin maissa alle 12-vuotiaan yksinjättäminen on kielletty lailla. 

(Pulkkinen 2002, 26 - 29.)  



6  KERHOSSA OLEN SAANUT UUSIA KAVEREITA 

 

 

Kokonaiskoulupäivän yksi olennainen osa-alue on aamu- ja iltapäivätoiminnan 

järjestäminen halukkaille. Aamu- ja iltapäivätoiminta ovat viime aikoina olleet 

paljon tapetilla julkisuudessa. Käytännön tasolla tilanne on heikko, koska tiukat 

määrärahat ovat pakottaneet karsimaan opetuksen ulkopuolista toimintaa. Tilanne 

näyttää olevan paranemaan päin ja suomalaiset päättäjät ja vaikuttajat ovat 

huomanneet puutteita ja kehittämismahdollisuuksia aiheen tiimoilta. Suomalaisen 

koulutusjärjestelmän on tunnustettu olevan vanhahtava ja kaipaavan muutosta.  

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiselle on asetettu perusteet, joita tulee 

noudattaa Ne löytyvät perusopetuslain luvusta 8 a. Toimintaa voivat tarjota, joko 

kunnat itse, tai se voidaan ostaa palveluna muualta. Tällaisia ulkopuolisia tahoja 

ovat esimerkiksi erilaiset seurat ja järjestöt, myös kirkko voi järjestää toimintaa 

koululaisille. Kunnalla on oikeus asettaa rajat kenelle erityisoppilaista toimintaan 

annetaan oikeus, mutta jokaiselle 1. ja 2. vuosiluokan oppilaalle toimintaa on 

järjestettävä. Myös eri kieliryhmät on huomioitava toimintaa järjestettäessä. Tällöin 

jokaisella oppilaalla on oikeus omaan äidinkieleen, kuten normaalissakin 

opetuksessa. (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2004.) 

 

Suomessa on viime aikoina panostettu lasten yksinäisten iltapäivien ongelman 

ratkaisemiseen. Hienoista ja mullistavista hankkeista huolimatta ongelma on 

ratkaistu vasta osittain. Ikäryhmää 7 - 8 -vuotiaat tarkasteltaessa Suomessa vasta 

noin kaksi lasta viidestä viettää aikaansa jonkinlaisen iltapäivätoiminnan piirissä, 

kun vastaava määrä Ruotsissa on jo melkein neljä lasta viidestä. (Eerola & Koivisto 

2001.) Kun tilanne ja ongelma ovat tiedossa, on sitä hyvä lähteä kehittämään 

eteenpäin - kohti parempaa huomista.  

 

Tässä luvussa keskitytään ratkomaan ongelmia: ”Miten kerhossa käyminen näkyy 

oppilaan sosiaalisessa kehityksessä ja käyttäytymisessä?” sekä ”Onko kerhoilla 

itsessään sosiaalistava vaikutus?” 
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6.1 Keskiviikkoaamuisin meillä on bändiharkat 

 

 

Aamupäivätoiminta on järjestettyä toimintaa nimenomaisesti aamulla ennen 

varsinaisen koulupäivän alkamista. Sen ei välttämättä tarvitse olla ohjattu kerho tai 

muu tapahtuma, mutta toiminnan tulee olla valvottua. Aamupäivätoiminta voi 

tarkoittaa myös valvottua koulun tiloissa tai alueella tapahtuvaa vapaata oleskelua, 

kuten tutkittavalla koululla oli. Tärkeimmäksi seikaksi Nuori Suomi ry:n teettämän 

tutkimuksen mukaan on aikuisen läsnäolo. Toiminnalla pyritään myös turvaamaan 

turvallinen ja jatkuva suhde aikuiseen. Aamupäivätoiminnalla halutaan tarjota 

mahdollisuuksia ja puitteita sosiaalisten suhteiden luomiseen. (Svedlin, Hotari & 

Lyra-Kratz 2002.) 

 

”Oppilaita ei kyllä juurikaan kiinnosta osallistua aamuisin järjestettyihin kerhoihin. Musikaalissa 
olevat oppilaiden täytyy olla bändiharkoissa, mutta se on heidän mielestään ihan eri juttu, kun 
musikaali on niin siisti juttu muutenkin. Eräskin poika sanoi, ettei jaksa millään heti aamusta mennä 
kerhoon, mutta luokkaan on kiva tulla viettämään aikaa kavereiden kanssa. Musikaaliin liittyvät jutut 
ovat hänen mielestään ihan eri juttu. Luokassa tuntuu aamuisin olevan hauskaa kunnes minä tai 
opettaja tulemme luokkaan. Yksi tyttö kerran pyysikin minua tulemaan takaisin myöhemmin, kun 
heillä oli siellä salaisia juttuja poikien kanssa.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Kokonaiskoulupäivä tähtää siihen, että lapsen ei tarvitsisi viettää niin paljon aikaa 

yksinään vanhempien ollessa töissä tms. (Pulkkinen 2002). Lapselle halutaan tarjota 

yksinäisten aamupäivien sijaan turvallinen ympäristö ajanvietolle. Sen tarkoitus on 

myös auttaa perheitä heidän kasvatustyössään. Varhaisnuoruus ja lapsuus ovat aikaa, 

jolloin aikuisen turvallisella seuralla on erilainen merkitys lapsen itsenäistymisen 

ottaessa ensiaskeleitaan. Lapsen omat kokemukset ovat ensisijaisen tärkeitä. 

Toiminnalla pyritään luomaan yhteys ja luonnollinen jatke ennen koulua 

tapahtuneelle varhaiskasvatuksen opetustehtävälle. (Koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminnan perusteet 2004.) 

 

Kokonaiskoulupäivä -projektin tavoin Kerhokeskus -koulutyön tuki ry pyrkii aamu- 

ja iltapäivätoiminnallaan luomaan yhteistyötä eri tahojen kesken, jotta oppilaan 

ympärille rakentuisi turvaverkko. Oppilaan toimintaan ottavat osaa koulun ja kodin 

lisäksi myös lukematon joukko kuntien järjestöjä ym.. Tarkoitus on tehdä koulusta 

paikka, jossa oppilaat viihtyvät myös ennen ja jälkeen koulupäivän. Tätä kaikkea 
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pyritään kehittämään kouluilla järjestettävän kerhotoiminnan avulla, jolloin 

oppilailla olisi mahdollisuus harrastaa ja kehittää itseään. (Syvänen (toim.) 1999.)   

 

”Esimerkki koululla kerhoja vetävät oikeastaan vain oppilaat. Ilmeisesti tämä on niin uusi ja outo 
juttu, että järjestöt eivät ole vielä päässeet hommaan mukaan. Toimiihan tämä järjestely isolla 
koululla, mutta pienellä koululla on paljon vähemmän opettajia ja siellä järjestöjen ja yhteisöjen tuki 
on tarpeen. Kummallista, että kirkko ei ole huomannut tässä mahdollisuutta tuoda toimintaansa julki. 
Nykyisin puhutaan niin paljon siitä, että ihmiset vieraantuvat kirkosta. Tässä olisi kirkolle yksi paikka 
esitellä moninaista osaamistaan ja tuoda toimintaa oppilaiden ulottuville. (Ote päiväkirjasta.)  
 

 

6.2 Videokerhossa on siistiä 

 

 

Iltapäivätoiminta on suoraan koulupäivän jälkeen tapahtuvaa toimintaa. Se voi 

tapahtua koulun tiloissa/alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Se voi sisältää 

ohjattuja kerhoja tai muuta harrastetoimintaa, mutta yhtä hyvin se saattaa olla 

läksyjenlukua sitä varten palkatun ammattitaitoisen henkilön valvonnassa ja 

avustuksella. Kuten aamupäivätoiminnassakin, samat tehtävät ja tavoitteet pätevät 

iltapäivätoiminnan puolella. Iltapäivien viettäminen ohjatun toiminnan piirissä 

vähentää syrjäytymistä. (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2004).  

 

Toiminnan yhtenä päätavoitteena on myös laadukkaan vapaa-ajanvieton 

mahdollistaminen kaikille oppilaille tasapuolisesti. Lapsille tarjotaan mahdollisuus 

harrastukseen ja toimintaan omien ehtojensa mukaan. Myös lepo ja itsekseen olo 

valvotuissa olosuhteissa kuuluu toimintaan. Tiloina voidaan käyttää koulun tilojen 

ohella myös muita kunnassa tarjolla olevia tiloja. Tärkeää on, että tilat ovat 

turvalliset ja lasten toimintaan soveltuvat. Turvallisuuden lisäksi on tärkeää, että tilat 

tukevat lasten monipuoliselle toiminnalle asetettuja tavoitteita. (Koululaisten aamu- 

ja iltapäivätoiminnan perusteet 2004.)  

 

”En ole oikein samaa mieltä, että oppilaille tarjotaan laadukasta ajanviettoa kerhossa, jossa 
katsotaan elokuvia. Oppilaat katsovat muutekin aika paljon televisiota. Ehkä nykyajan 
viihdemaailmassa kasvaneille lapsille voitaisiin tarjota jotain oikeasti laadukasta tekemistä kuten 
kädentaitojen harjoittamista. Koulun ei tarvitse mennä mukaan viihdemaailmaan, laadukkaan 
iltapäivätoiminnan tarjoaminen onnistuu muutenkin. Ehkä kerhon tarkoitus onkin vain saada aika 
kulumaan. Toki tässäkin kerhossa on sosiaalista kehitystä tukeva mahdollisuus. Elokuvan katselun 
jälkeen oppilaiden kanssa voisi purkaa kokemuksia hieman laajemmin, kuin kysymällä, oliko hyvä.  
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Elokuvakerhossa sitä paitsi käy juuri ne oppilaat, joilla tuntuu kotonakin olevan tarjontaa 
yltäkylläisyyteen saakka viihteellisellä puolella. Heille olisi hyvä tarjota vastapainoksi kerhoja, joissa 
ollaan tekemisissä oikeiden ihmisten kanssa, eikä eletä virtuaalimaailmassa. Nämä oppilaat 
tarvitsisivat enemmänkin tilaisuuden ja paikan luoda sosiaalisia kontakteja ja toimia 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudesta puhutaan nykyisin hyvin 

paljon. Aiheesta on kirjoitettu myös hyvin paljon artikkeleita, joissa pohditaan 

vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmalle. Se on aiemmin koettu vain naisten ongelmaksi, 

kun naiset lähtivät kotoa työelämään. Nykyään sukupuolten välillä ei katsota olevan 

eroja perhe-elämän laadun parantamisessa. Työn koetaan olevan useammin perhe-

elämän tiellä kuin päinvastoin. (Kinnunen & Mauno 2002, 99 - 118.) Tähän 

ongelmaan osan ratkaisusta tuo koulujen jälkeisen iltapäivätoiminnan järjestäminen 

oppilaille. Oppilas voi harrastaa valitsemiaan asioita heti koulun jälkeen, eikä 

tarvitse viettää aikaa yksin. Hän palaa kotiin kuten vanhempansakin, vasta 

myöhemmin iltapäivällä. Tämä lisää myös perheiden yhteistä aikaa, kun lapset 

harrastavat heidän ollessaan töissä, sen sijaan, että heitä pitää illalla kuljettaa 

harrastuksesta toiseen.   

 

Nuori Suomi ry:n (2001) toimittamassa julkaisussa on esitelty lukematon määrä 

suomalaisia iltapäivätoiminnan malleja. Suurin osa malleista liittyy Nuori Suomi 

ry:n pääajatuksen mukaan liikkumiseen ja urheiluun. Toiminnan järjestäjinä ja 

koordinoijina ovat erilaiset järjestöt mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja 4H-

yhdistykset. Esimerkiksi Hämeenlinnassa toiminnallisen iltapäivätoiminnan mallissa 

iltapäivä toimintaa järjestetään 430 lapselle ikäluokan ollessa noin 570. Tällä 

toiminnalla on tavoitettu suuri osa lapsista. Hankkeen tarkoituksena on muuttaa 

koulut toiminnallisiksi keskuksiksi, joissa toimintaan voivat osallistua kaikki 

halukkaat. (Eerola & Koivisto 2001, 21 - 24.)  

 

 

6.3 Minä en yleensä pärjää vieraiden ihmisten kanssa  

 

 

Ihmisen sosiaalisen kehityksen edistämiseen johtava toiminta on sosiaalista 

kasvatusta. Siihen liittyvät olennaisena osana sosiaaliset taidot, joiden avulla 
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ihminen kommunikoi toisten ihmisten kanssa. Usein puhutaan sosiaalistumisesta, 

joka on koko eliniän kestävä prosessi, jonka tarkoituksena on pärjätä yhteiskunnassa. 

Sosiaalistumisessa ohjaavat muut ympäröivät ihmiset, joilta ihminen oppii 

sosiaalisesti tarpeellisia asioita, kuten normeja, arvoja ja rooleja. (Hirsjärvi 

(toim.)1983, 172 - 175.) Kerhotoiminta on sosiaalistamista parhaimmillaan, kun 

oppilas joutuu erilaisten, eri ihmisistä koostuvien ryhmien jäseneksi. Koulussa 

luodaan pohjaa sosiaalistumiselle ja sosiaalisuuden kehittymiselle, mutta prosessi on 

koko eliniän kestävä. Kunnollinen perusta helpottaa ja auttaa oppilasta sosiaalisissa 

tilanteissa myös kodin ja koulun ulkopuolella.  

 

”Tänään juttelin erään oppilaan kanssa siitä, miksei hän oikein viihdy kerhoissa. Hän kertoi, ettei ole 
oikein hyvä vieraiden ihmisten kanssa. Hän kyllä käy parissakin kerhossa, mutta on niissä vain koska 
siellä on paljon oppilaita hänen luokaltaan. Hänestä ei ole mukavaa olla vieraiden kanssa samassa 
ryhmässä. Sama oppilas kirjoitti kirjoitelmassaan, ettei pärjää vieraiden ihmisten kanssa. Hänen 
kaltaisensa oppilaat todella tarvitsevat kannustusta ja ohjausta sosiaalisten suhteiden luomisessa. 
Kokonaiskoulupäivä tarjoaa heille oivan ympäristön kehittyä sosiaalisemmiksi. Tämäkin oppilas 
muuttui päivä päivältä avoimemmaksi ja sosiaalisemmaksi.” (Ote päiväkirjasta.)   
 

Ihmisellä on sosiaalisesti olemassa useita rooleja, joita hän ottaa itselleen eri 

tilanteissa. Eri ryhmissä ihmisellä on erilainen sosiaalinen rooli. Ihminen 

sosiaalisena olentona kehittyy juuri näiden eri roolien kautta. Hänen identiteettinsä 

kehittyy kokemissaan sosiaalisissa vuorovaikutuksissa. (Antikainen 1993.) 

Kerhotoiminta tarjoaa roolien ottamiseen mahtavat mahdollisuudet. Erilainen 

toimintaympäristö ja erilainen ryhmä ja sen erilaiset odotukset asettavat oppilaalle 

mahdollisuuksia olla sosiaalinen tai vastaavasti vetäytyvämpi. Kerhoissa ja 

koululuokassa odotukset ovat erilaiset, joten oppilas voi valikoida myös itsestään 

mukavia sosiaalisia tilanteita. Musikaalikerhoon ovat valikoituneet selvästi sellaiset 

oppilaat, jotka eivät pääse tarpeeksi esille normaalissa luokkatilanteessa. 

Mummokerhoon taas on tullut monta sellaista, jotka halusivat tutustua erilaisiin 

ihmisiin ja käydä vierailuilla päiväkodissa ja vanhainkodissa. 

 

Antikainen, Rinne ja Koski (2000) kuvaavat teoksessaan useiden sosiaalisten 

ryhmien vaikutusta ihmisen sosiaaliseen käyttäytymiseen ja toimintaan. Oppilaalla 

on jokaisessa ryhmässä erilainen rooli ja identiteetti, kuin myös jokaisella ryhmällä 

on oppilaaseen kohdistuvia erilaisia odotuksia. Nämä identiteettimallit voivat tukea 

toisiaan tai olla ristiriidassa keskenään. (Antikainen ym. 2000, 281.) Kerhotoiminta 
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ja erilaisiin ryhmiin kuuluminen on hyödyksi oppilaalle hänen minäkuvansa ja 

identiteettinsä muodostumisessa. Oppilaan on hyvä havaita, että jokaisessa ryhmässä 

hänellä on erilainen rooli. Tällaisten erilaisten roolien ylläpitäminen ja ottaminen 

lujittaa oppilaan sosiaalista kasvua. Tutussa ja turvallisessa, osin tuttujen ihmisten 

kanssa koettu sosiaalisen elämän kehitys auttaa oppilaan sosiaalisen kehityksen ja 

käyttäytymisen muovautumista yhteiskuntakelpoiseksi. Mukava -hankkeen yksi 

päämäärähän oli kasvattaa oppilaista kunnollisia ja mukavia yhteiskunnan jäseniä.      

 

 

6.4 Mummokerhossa on kivaa  

 

 

Mummokerho on oppilaiden antama nimitys vapaaehtoistyön kaavalla toimivalle 

vierailukerholle. Kerhon toimintaan kuuluvat vierailut läheiselle päiväkodille ja 

vanhainkotiin. Vierailupaikoissa oppilaat osallistuvat toimintaan sekä järjestävät 

lapsille ja vanhuksille jotain toimintaa. Kerhon idean on lähtöisin kerhonohjaajan 

kiinnostuksesta vapaaehtoistyötä kohtaan. Hän haluaa oppilaiden saavan erilaisen 

elämyksen ja pääsevän tutustumaan vanhuksiin ja lapsiin. Hän haluaa myös järjestää 

vanhuksille vaihtelua arkeen. Päiväkotivierailut on otettu ohjelmaan osaksi sen takia, 

että lapset näkevät lasten hoitamiseen liittyvää toimintaa, ja sen lisäksi saavat 

kontaktin myös itseään nuorempiin. Nämä vierailut tarjoavat lapsille 

mahdollisuuden tutustua siihen, miltä tuntuu olla dementoituneiden vanhusten tai 

vaippaikäisten lasten kanssa. Ohjaaja toivoo, että oppilaat ymmärtäisivät vierailut 

myös siinä merkityksessä, että he tutustuvat tavallaan kahden eri ammattiryhmän 

työhön, joskin hyvin pintapuolisesti. (Koottu keskusteluista kerhon ohjaajan kanssa 

syksyllä 2004.) 

  

6.4.1 Sosiaalistuminen eri- ikäisiin ihmisiin 

 

”Mummokerho on kyllä kaikista mukavin kerho. Itse ottaisin varmaan osaa juuri siihen. Kerho on 
hyvin yksinkertainen, mutta silti toimiva. Oppilaat saavat uusia kontakteja ja rooleja sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa eri-ikäisiin ihmisiin. Tämä vähentää varmasti kuilua auttaa esimerkiksi apua 
tarvitsevaa vanhusta kantamalla hänen kassinsa ylös portaita ja muutenkin kommunikoida vanhojen 
ihmisten kanssa.” (Ote päiväkirjasta.) 
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Sosiaalistuminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa. Uudet sosiaaliset tilanteet 

lisäävät ihmisten tiedollisia ja normatiivisia asenteita toimia. Uudessa tilanteessa 

ihminen oppii mallista ja havainnoimalla muiden toimintaa. (Antikainen 1998, 104 -

107.) Mummokerhossa oppilaat joutuvat ehkä ensimmäistäkin kertaa ryhmään, jossa 

oli vanhuksia tai paljon nuorempia lapsia. Seuratessani oppilaita näiden 

vuorovaikutustilanteiden aikana he aika pian menevät samalle tasolle kuin vanhukset 

tai lapset. Oppilaat osaavat hyvin luonnollisesti mukautua sosiaaliseen tilanteeseen 

ja vuorovaikutukseen, joka muuttuu vierailupaikan mukaan.  

 

”Nykyisin harvoilla oppilailla on mahdollisuus tai tilaisuus tutustua vanhoihin ihmisiin. Useiden 
oppilaiden omat mummot ja vaarit ovat usein hyvin kaukana ja etäisiä. Tällainen kerho, jossa oppilas 
saa sosiaalisen kontaktin eri-ikäiseen ihmiseen kehittää hänen sosiaalisia taitojaan enemmän kuin 
vertaisryhmässä toimiminen. Tässä kerhossa oppilaalla on hyvin erilainen sosiaalinen rooli, kun 
esimerkiksi koulussa.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Ihmisille on luontaista, että heillä on vuorovaikutustilanteessa jonkinlaisia sosiaalisia 

odotuksia muita ihmisiä kohtaan. Samalla he tiedostavat myös itseen kohdistuvat 

odotukset. Ihmisillä on jonkinlainen ennakko-oletus siitä, kuinka missäkin 

sosiaalisessa tilanteessa käyttäydytään. Sosiaaliset normit ohjaavat ryhmän 

sosiaalista käyttäytymistä ja luovat ryhmälle oman sosiaalisen kulttuurin. (Aho & 

Laine 1997.) Oppilaille on hyvin luonnollista ärsyyntyä, jos joku kysyy samaa asiaa 

useampaan kertaan.  Mummokerhossa käyttäytyminen on kuitenkin tilanteen 

vaatimalla tavalla ymmärtäväistä. Oppilaat jaksavat kerta toisensa jälkeen kertoa 

nimensä ja ikänsä samalle mummolle. Oppilaissa on tapahtunut selvää kehitystä 

syksyn aikana, he ovat avoimempia sekä vanhainkodilla että päiväkodissa. 

Molemmissa vierailupaikoissa heille on muotoutunut paikkaan sopiva sosiaalinen 

rooli. 

 

Sosiaalinen kasvu ei tapahdu hetkessä, vaan kehittyy koko eliniän. Sosiaaliselle 

kasvulle Mummokerho tarjoaa oivan paikan. Uudet ihmiset ja uudet sosiaaliset roolit 

kasvattavat oppilasta yhä sosiaalisemmaksi. Osalle oppilaista kerho tarjoaa 

tilaisuuden huomata, että maailma ei olekaan minun maailmani. Joillekin oppilaille 

sosiaalinen kanssakäyminen eri- ikäisten kanssa on hyvin vaikeaa, jopa mahdotonta. 

Heidän käytöksensä on oikeastaan töykeää ja rumaa. Päällepäin näyttää kuin he 

olisivat vanhusten tai lasten yläpuolella ja parempia kuin he. Tällainen oppilas 
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tarvitsee harjaannutusta sosiaalisessa kasvussaan ja hänelle tekee hyvää ollakin 

erillään jo tutuista sosiaalisista kontakteista ja ryhmistä. 

 

”Kerho vaikuttaa paljon nimenomaan oppilaisiin, mutta myös vanhuksissa oli nähtävissä 
piristymisen merkkejä. Vanhuksista on erityisen hauskaa muistella vanhoja asioita ja kertoa 
oppilaille juttuja heidän kouluajoiltaan. Tästä tekee vielä mielenkiintoisemman se, että osa 
vanhuksista on käynyt sitä koulua, jota oppilaat nyt käyvät. He kertovat mielellään kaikkia juttuja, 
mitä ovat milloinkin koulussa tehneet ja millaista siellä silloin oli.” (Ote päiväkirjasta.)   
 

”Mummokerhossa oppilaat oppivat alkeita historiasta. He saavat kuulla heidän koulunsa historiaa. 
Vanhuksille muisteleminen taas tekee hyvää dementoitumisen ehkäisemiseksi. Tänään kyllä hävetti, 
kun joukon ainoa pappa kertoi muistoa omasta kouluajastaan, niin pari oppilasta alkoi kuiskutella ja 
naureskella omiaan. Vaikka olimme kuulleet saman jutun jo edellisellä kerralla, niin oppilaiden 
käytös oli melkoisen epäkohteliasta. Juuri tällaisissa tilanteissa auttaa se, että oppilas kykenee 
hahmottamaan eri sosiaalisten ryhmien kulttuurin ja mukautumaan siihen.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

6.4.2 Mummokerhossa on pappakin 

 

Kerhoja seuratessani huomaan lähes poikkeuksetta, että alkusyksystä ollaan 

vapaaehtoisesti va in oman luokan oppilaiden kanssa ja lähempänä joulua suhteet 

muiden luokkien oppilaisiin parantuvat ja lähentyvät. Musikaali loppuu syyslomaan, 

koska esitykset ovat sitä edeltäneellä viikolla. Joulun jälkeen kokoontunee taas 

hieman muuttunut porukka uutta musikaalia varten. Monet nyt mukana olleista 

aikovat osallistua silloinkin, mutta silti joukko muuttuu. On taas aloitettava alusta ja 

tutustuttava siihen uuteen ryhmään. 

 

Mummokerhossa oppilailla on melko erilainen rooli, verrattuna muihin kerhoihin. 

Siellä he tutustuvat muiden oppilaiden lisäksi vanhuksiin, lapsiin ja päiväkodin sekä 

vanhainkodin henkilökuntaan. Heidän sosiaalinen aktiivisuutensa tai 

passiivisuutensa on todella koetuksella. Vanhusten kanssa sosiaalisen yhteyden 

syntyä vaikeuttaa myös se, että oppilaat ovat dementoituneille vanhuksille joka kerta 

yhtä outoja. Oppilaat mukautuvat siihen kuitenkin yllättävän hyvin.  

 

Osa vanhuksista on melko passiivisia, eivätkä puhu oppilaiden kanssa paljonkaan. 

Oppilaat ottavat itsekin enemmän kontaktia niihin vanhuksiin, jotka ovat itse 

aktiivisia. 
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”Tänään olin muutaman tytön kanssa eri osastolla kuin muut. Henkilökunnan mukaan vieraita oli 
odotettu sinne oikein erikoisen kovasti. Osastolla meidän seurassamme oli kolme mummoa, joista 
vain yksi otti kontaktia oppilaisiin, hänkin todella vähän. Huoneessa oli aika ajoin pitkäänkin 
hiljaista. Usein minä avasin keskustelun, mutta se tyrehtyi melko pian. Oppilaita jännitti, koska he 
eivät olleet näitä mummoja ennen tavanneet, ja olisivatkin mieluummin olleet tuttujen vanhusten 
luona. Minuakin kiusasi se, että oppilaat, jotka aiemmin olivat olleet niin sosiaalisia, menivät 
mykiksi.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Vierailut selvästi piristävät vanhuksiakin. Eräs pappa nauttii silmin nähden siitä, kun 

hän saa kertoa oppilaille kaikkia vanhoja tarinoita. On hyvä yhteensattuma, kun hän 

on ollut kauan sitten talonmiehenä oppilaiden koulussa. Monet vanhukset ovat 

lisäksi käyneet koulua samassa koulussa, jossa oppilaat nyt ovat. He kertovat 

oppilaille tarinoita siitä, mitä kaikkea he ovat silloin koulussa tehneet. Oppilaista on 

yleensä mielenkiintoista kuulla tarinoita ja tällöin he ottavat aktiivisesti myös osaa 

keskusteluun. Useammalla vierailulla vanhukset ovat intoutuneet kertomaan vanhoja 

koulujuttuja ja oppilaat ovat vastanneet kertomalla siitä, millaista se on vastaavasti 

nykypäivänä. Sosiaalisuuden lisäksi oppilaat pääsevät kosketuksiin historian kanssa, 

saavatpa vielä ihan ensikäden tietoa, eivätkä kirjantekijän näkemystä asiasta.  

 

 

6.5 Mennään Mikä Mikä Maahan 

 

 

Koulussa toimii musikaalikerho, jonka tavoitteena on esittää syyslomaa edeltävällä 

viikolla musikaali Peter Pan. Kerho on poikkeuksellinen sikäli, että se on alkanut jo 

edellisenä keväänä ja jatkuu syyslomaan saakka. Uusi musikaali alkanee taas joulun 

jälkeen. Kerhossa on oppilaita muilta luokka-asteilta paitsi 1. luokalta. Kerho on 

mielestäni hyvä esimerkki siitä, että pitkäaikaisen ja yhteiseen tavoitteeseen 

tähtäävän kerhonkulttuuri on ihan oma lukunsa. Kerholaisten yhteisö on tiivis ja 

minulta kesti kauan päästä siihen sisälle. 

 

Ryhmä valmistaa erään opettajan ja oikean ohjaajan johdolla musikaalin, joka 

esitetään maksusta myös vanhemmille ja muiden koulujen oppilaille. Oppilaat ovat 

kaikessa projektiin liittyvässä toiminnassa mukana, he valmistelevat lavasteet ja 

puvut hankitaan oppilaiden kotoa. He pääsevät tekemään kaikkea sitä, mitä 

tällaiseen projektiin kuuluu. Musikaali antaa oppilaille myös käytännön tietoa siitä, 
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mitä kaikkea onnistuneeseen ja täysivaltaiseen musikaaliprojektiin kuuluu. Ehkä he 

katsovat tämän jälkeen näkemiään teatteri ym. esityksiä hieman erilaisella silmällä 

kuin aiemmin.  

 

Musikaalikerho tuntuu olevan todella suosittu ja monet oppilaat, jotka eivät nyt 

olleet mukana, päättivät osallistua seuraavana vuonna musikaaliin. Kerholaisia 

seuratessani suurin huomioni kiinnittyy ryhmässä vallitsevaan yhteyteen. Eri 

luokkien oppilaat toimivat sulassa sovussa kohti yhteistä päämäärää. Isommat 

neuvovat pienempiä ja kaikki tekevät hommia tosissaan. Ei välitetä siitä, osaako 

kaveri laulaa paremmin tai huonommin kuin minä itse. Yllättävää on, että en ole 

kuullut kenenkään huomauttavan toiselle lauluäänestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  KYKENEN RYHMÄTYÖHÖN KAIKKIEN KANSSA 

 

 

Kaikki oppilaat ovat erilaisia ja erityisiä, myös sosiaalisuudeltaan. Aineistoa 

kerätessäni löysin muutaman tapauksen, jotka haluan raportoida ja kuvata heidän 

toimiaan hieman enemmän. Yksi alaongelmista liittyy oppilaiden rooleihin eri 

ryhmissä, siihen ongelmaan liittyviä löydöksiä on kuvattu jokaisen oppilaan 

kohdalla. Koen roolien muuttumisen hyvin tärkeäksi osaksi oppilaan sosiaalista 

kehitystä, joten olen valinnut esiteltävät tapaukset oikeastaan niiden mukaan. Myös 

kolmanteen ongelmaan, jossa keskitytään nimenomaan oppilaiden kokemuksiin ja 

mielipiteisiin on havaintoja eri oppilaiden kohdalla sekä muualla tämän luvun 

alaotsakkeissa. 

 

 

7.1 Oon poikkeus, meen poikien viereen 

 

 

Useaan otteeseen tutkimuksen kuluessa huomioni kiinnittyy oppilaiden kykyyn 

tehdä töitä pareittain ja ryhmässä. Parin ei tarvitse olla paras kaveri, vaan homma 

sujuu oudommankin oppilaan kanssa ikäkaudelle tyypillinen poika - tyttö erottelu ei 

sekään häiritse työskentelyä. Pojat kykenevät työskentelyyn tyttöjen kanssa ja 

päinvastoin. Huomaan eron vasta tutkimuksen jälkeen ollessani sijaisena. 

Sijaisuusluokan samaa ikäluokkaa edustavat oppilaat eivät todellakaan voineet 

työskennellä poika ja tyttö -parein.  

 

Ryhmänmuodostaminen tehtävän tekemistä varten onnistuu myös tutkimallani 

luokalla muita kokemuksia paremmin. Oppilaat istuvat luokassa ryhmissä, mitkä 

ovat itse muodostaneet. Useat oppilaat kertovat valinneensa ryhmäänsä parhaita 

kavereita. Eräs tyttö kertoo menneensä poikien ryhmään siksi, että on poikkeus, kun 

yleensä tytöt istuva t omina ryhminään. Hän perustelee sitä myös uusien kavereiden 

löytämisellä. Toinen tyttö kokee ryhmänsä tasapainon järkkyneen, kun ryhmään 

aiemmin kuulumaton tyttö tulee heidän ryhmäänsä, erotessaan omasta paristaan. 
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Ryhmä on alun perin kahden oppilaan muodostama, jossa kolmas pyörä on tytölle 

liikaa.  

 

Mummokerhossa oppilaat jakautuvat pareiksi tai kolmen oppilaan ryhmiin ja 

vierailevat lasten ja vanhusten luona pienemmissä ryhmissä. Omaan ryhmään ei aina 

satu parasta kaveria tai oman luokan oppilasta, mutta se ei näytä tahtia haittaavan. 

Huomaan, että yksi oppilas, jolla ei omassa luokassa ole kavereita, hakeutuu samaan 

ryhmään vain muiden luokkalaisten kanssa. Kerran päiväkodissa hän joutuu erään 

luokkatoverinsa pariksi, joka aiheuttaa hänelle pienoisen syrjään vetäytymisen ja 

pidättäytymisen lasten kanssa leikkimisestä. Muilla kerroilla hän antautuu täysin 

rinnoin pienten lasten maailmaan.    

 

Oppilaiden sosiaalisuudesta kertoo myös heidän reagointitapansa minuun ja pariin 

muuhun luokassa tuona aikana olleeseen harjoittelijaan. Alusta alkaen olen heidän 

luokassaan merkittävä aikuinen, jolle kerrotaan sellaisia asioita, joita yleensä 

kerrotaan vain omalle opettajalle.  

 

”Koulussa on kierrätysviikko, jonka aikana joka aamu yhden tunnin pitää jonkin muun luokan 
opettaja. Erään oppilaan kissa oli kuollut eilen iltana ja hän suri sitä aamulla koulussa. Oma 
opettaja ei tullutkaan opettamaan ensimmäiselle tunnille, joka pidettiin poikkeuksellisesti ulkona, 
joten hän pyrki salaamaan itkunsa. Muut oppilaat kertoivat asiasta minulle, jotta ymmärtäisin hänen 
käytöstään. Kesken tunnin tyttö tuli sanomaan minulle haluavansa mennä luokkaan. Kysyin haluaako 
hän minut mukaansa, hän halusi. Luokassa tyttö avautuu minulle ja itkee sylissäni kissansa 
menetystä. Hän ei halunnut kertoa asiasta itse omalle opettajalleen, vaan pyysi minua kertomaan. 
Minulle tilanne oli erikoisen hieno, mutta niin oli myös tälle tytölle. Hän huomasi, että hänen 
lähellään on muitakin hänestä välittäviä aikuisia kuin oma opettaja.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

 

7.2 Kaikki ovat niin erilaisia 

 

 

Oppilaat ovat sosiaalisilta taidoiltaan hyvin erilaisia ja kaipaavat näin ollen erilaisia 

virikkeitä ja sosiaalisia toimia. Heidän sosiaalinen kehityksensä, kuten muukin 

kehitys, tapahtuu hyvin eri tahdissa, joka osaltaan tuo luokkaan vielä 

moninaisemman sosiaalisen ilmapiirin. On oppilaita, joiden olemassa oloa ei 

tavallisessa opetuksessa juuri huomaa, mutta kerhoissa he ottavat kontaktia aivan eri 

tavalla. Jotkut taas kärsivät siitä, että toiset tuovat itseänsä niin paljon esille, eivätkä 



 56 

he uskalla tulla esiin, mutta toisten ollessa poissa, ottavat vastaavanlaisen roolin. 

Toiset taas eivät luovu esiintymisestä missään tilanteessa, vaan ovat joka tilanteessa 

hyvin ulospäin suuntautuneita ja avoimia.  Seuraavassa kuvaan muutamaa yksittäistä 

tapausta ja hänen sosiaalisuuttaan erilaisissa ryhmissä. Teen mahdollisia vertailuja 

oppilaiden luokka- ja kerhoroolien välillä. 

 

7.2.1 Tapaus ”Barbababa” 

 

Nimeän kyseisen oppilaan Barbababaksi siitä syystä, että hän on kuin lasten sadun 

muuntautumiskykyinen hahmo. Hänen sosiaalisuutensa muuttuu hyvin paljon eri 

ryhmien välillä. Hän on luokkatilanteessa hyvin hallitseva persoona, jolla on paljon 

kavereita. Hän on kaveriporukassa hyvin sosiaalinen ja paljon esillä. Barbababalla 

on luokassa melko paljon kavereita.   

 

Luokassa oppilas on usein äänessä ja on ryhmässään hallitsevana persoonana, ehkä 

jopa johtajana. Useat oppilaat ovat selvästi hänen alapuolellaan, ja tekevät kuten hän 

tekee tai tahtoo. Hänelle valta on tiedostamatonta, enkä usko hänen tavoittelevan sitä 

sen kummemmin. Hänen sosiaalinen käyttäytymisensä vaan antaa hänelle valtaa 

luokan oppilaiden keskuudessa. Tätä kuvastaa aika hyvin se, että hänen 

mielipidettään kysytään moniin asioihin ja sitä arvostetaan hyvin paljon. 

Vastakkaisen sukupuolen mielestä hän on myös melko hallitseva. Monet oppilaat 

mainitsevat hänet kaverikseen, vaikka eivät olekaan paljoa tekemisissä hänen 

kanssaan. 

 

Kerhossa oppilaan käytös muuttuu täysin. Hän käy vierailukerhossa, jossa joutuu 

erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin kuin luokassa. Päiväkodilla pienempien lasten 

kanssa hän on esimerkiksi hyvin hillitty ja pyrkii pysymään sivummalla, ikään kuin 

etäällä lapsista. Esikoululaisten ryhmässä hän puolestaan saa saman roolin kuin 

omassa luokassa. Hän on lapsille idoli ja hänen huomiostaan jopa tapellaan. 

Päiväkodin henkilökunta on hänelle tuttua, koska hän on itse ollut samassa paikassa 

lapsena. Heidän seurassaan hän on taas hyvin hillitty ja pidättyväinen, eikä meinaa 

saada sanaa suustaan, vaikka häneltä kysytään jotain. Hän piiloutuu tällaisissa 
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tapauksissa usein minun tai kerhonohjaajan taakse ja pyytää ikään kuin vastaamaan 

puolestaan. 

 

Vanhusten seurassa hän on myös hyvin sisäänpäin kääntynyt ja epäsosiaalinen. Hän 

ei vastaa esitettyihin kysymyksiin, eikä puhu vanhuksille juuri mitään. Hän saattaa 

kiinnittää huomionsa aivan epäolennaiseen: kuten pöydällä olevaan sanomalehteen 

ja jäädä lukemaan sitä sen sijaan, että pitäisi seuraa vanhuksille. Joskus hänen 

käytöksensä näyttää ulospäin jopa hieman töykeältä. Vaikuttaa siltä, että hän ei osaa 

olla vanhempien ihmisten seurassa, mutta vertaisryhmässä hänen sosiaalinen 

aktiivisuutensa herää.  

 

Musikaalissa hän jännittää kamalan paljon muiden edessä esiintymistä ja 

mokaamista. Harjoituksissakin hän on mieluummin sivussa tapahtumista ja 

esiintyessään pyrkii piiloutumaan muiden taakse. Aika yllättävää, että hän valitsee 

juuri ne kerhot, joissa sosiaalisuus joutuu kovimmalle koetukselle. Kehityksen 

kannalta se on tietysti hyvä, että hän oppisi olemaan luonteva kaikenlaisten ihmisten 

seurassa. Hän saattaa kärsiä myös eräänlaisesta ramppikuumeesta ollessaan 

vieraiden ihmisten seurassa. 

 

Kirjoitelmansa mukaan hän ei viihdy muiden luokkien oppilaiden kanssa, vaan 

tykkää omista luokkakavereistaan. Mummokerhosta hän pitää kovasti ja on valinnut 

sen, koska vierailut ovat kivoja. Antikaisen (1993) mainitsemat erilaiset roolit eri 

ryhmissä pitävät tämän oppilaan kohdalla paikkaansa. Luulisi, että jossakin 

ryhmässä saatu arvostus tukisi käyttäytymistä muissa ryhmissä. Tässä kuitenkin  

huomaamme, että roolit voivat olla ristiriidassa keskenään. (Antikainen 1993.)   

  

7.2.2 Tapaus ”Kirjailija” 

 

Tämä oppilas on kuuluisa vanhainkodilla tarinoistaan, joita lukee vanhuksille. Ne 

ovat hänen koulussa tekemiään kirjoitelmia, joita hän innoissaan esittää 

vanhainkodilla mummojen ja pappojen iloksi. He kehuvat hänen taitojaan ja sanovat 

hänestä tulevan ehkä kirjailijan. Oppilas esittelee omia teoksiaan muutenkin 

mielellään muille ja on hyvin avoin kommenteille, jopa kritiikille.  
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Luokassa minua kummastuttaa hänen istumapaikkansa ainoana tyttönä keskellä 

poikia. Hän kertookin haluavansa olla erilainen kuin muut tytöt ja pitävänsä poikien 

kanssa työskentelystä. Hänelle kaikki uudet tuttavuudet ja kaverit ovat hyvin 

tärkeitä, eikä hän ole koskaan yksin. Luokan muiden tyttöjen seurassa hän viihtyy 

vähemmän, mutta sitäkin paremmin poikien. Hänellä on välitunnilla ja siestalla 

paljon tuttavia ja kavereita eri luokkien oppilaissa. Hän on kohtelias ja asiallinen 

myös koulun aikuisille ja alkaa jutella kenen kanssa tahansa.  

 

Mummokerhossa oppilas on omimmillaan. Hän puhuu vanhusten kanssa ja vastailee 

heidän kysymyksiinsä asiallisesti. Hän on oikeastaan ainoa, jota ei ainakaan näytä 

jännittävän vanhainkodille meno. Hän on siellä usein ensimmäisenä ja viimeinen, 

eikä halua lähteä pois. Hän sanoo viihtyvänsä siellä. Hän kertoo saaneensa paljon 

uusia kavereita mummokerhossa käyvistä oppilaista ja mummoista. Hän on hyvin 

harmissaan, kun musikaalin harjoitukset sattuvat samaan aikaan. Seuraavana päivänä 

hän kyselee muilta kerholaisilta mummojen kuulumisia. Hänestä huokuu 

vapaaehtoistyössä tärkeä välittäminen ja huolehtiva asenne. 

 

Musikaalissa hän ei harmikseen ole saanut suurta roolia, vaikka olisi halunnut 

esiintyä enemmän. Hänestä on kivaa, kun saa esiintyä yhdessä luokassakin hänen 

vieressään istuvan pojan kanssa. Luokkaoloissa he toimivat paljon yhdessä. Hän 

kertoo pojan olevan jopa yksi hänen parhaista kavereistaan. Tällainen pojan ja tytön 

välinen kaveruussuhde on tässä iässä aika harvinainen, enkä ole sellaiseen itsekään 

ennen törmännyt. Toivottavasti heitä ei aleta kiusaamaan, kun muilla oppilailla alkaa 

herätä orastavaa ihastusta vastakkaista sukupuolta kohtaan. Heidän suhteensa on 

ainutlaatuinen ja arvokas molempien sosiaaliselle kasvulle.  

 

7.2.3 Tapaus ”Ärsyttää” 

 

Tämä on yksi luokan harmaista oppilaista, joiden olemassaoloa tai puuttumista ei 

huomaa välttämättä ollenkaan. Minulle hän meinaa jäädä myös täydelliseksi 

mysteeriksi. Pyydän häntä kertomaan kirjoitelman ja/tai piirustuksen muodossa 

kerhoissa ja luokassa muodostamistaan kaveruussuhteista. Ensin luulen, ettei hän 

ymmärrä vaikeaa kysymystäni ja selvennän sitä hänelle. Hän tuskailee kirjoituksen 
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kanssa, kun ei tiedä mitä kirjoittaisi. Viimein hän raapustaa paperille ainoastaan 

sanan ”Ärsyttää!”, se olkoon hänen tuotoksensa.  

 

Hän istuu luokassa parhaan kaverinsa kanssa parina, hieman nurkassa. Hän ei katso 

kovinkaan usein opettajaan, vaan aivan muualle. Hän välttää oikeastaan kaikkea 

sosiaalista kontaktia, lukuun ottamatta parasta kaveriaan. Musikaaliviikolla luokan 

oppilaista puolet on poissa musikaaliharjoitusten takia. Luokassa on vain 3 tyttöä ja 

9 poikaa. Suurin osa tytöistä on poissa. Viikon aikana hän toistuvasti tulee syliini 

istumaan, halaa minua ja haluaa jutella kanssani. Hän pyytää minua usein auttamaan 

koulutehtävissä ja ottaa kontaktia, jota hän ei todellakaan normaalioloissa tee. Sen 

täytyy liittyä jotenkin siihen, että luokasta ovat poissa kaikki sellaiset oppilaat, jotka 

vievät häikäilemättä kaiken huomion itseensä tavalla tai toisella. Tällöin kyseinen 

oppilas ei kykene ohittamaan heitä ja vetäytyy syrjään. Heidän ollessaan poissa hän 

käyttäytyy juuri kuten hekin käyttäytyvät, ottaa huomion vaikka väkisin. Ihminen 

sosiaalistuu ja oppii sosiaalista käyttäytymistä havainnoimalla muita ja matkimalla 

sitä käyttäytymistä (Antikainen 1998, 104 - 107).  

 

Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kyselen häneltä kaikkia sosiaalisuuteen liittyviä 

asioita. Hän käy vain yhdessä kerhossa, jota ohjaa hänen äitinsä. Hän kertoo sen 

olevan mukavaa, kun äiti pitää kerhoa, jossa hänen luokkatoverinsa ja hän käyvät. 

Kaikkein mukavinta kerhossa kuitenkin on se, että hänen paras ystävänsä käy myös 

siinä kerhossa. Hän ei ole tutustunut kerhossa uusiin oppilaisiin, eikä tunne heitä 

edes nimeltä.   

 

7.2.4 Tapaus ”Kissa ja Koira” 

 

Luokassa on kaverukset, jotka ovat ylimmät ystävykset, mutta myös pahimmat 

viholliset. He riitelevät joskus melko rajustikin, mutta kuitenkin mainitsevat toisensa 

parhaana ystävänään. Jonain päivänä he istuvat luokassa vierekkäin ja toisena 

päivänä vetävät pulpetit erilleen tai muihin ryhmiin. Riidoissa ollessaan he eivät 

puhu toisilleen, vaan mustamaalaavat toisiaan muiden silmissä. Usein toisen mieli 

pahoitetaan itkuun saakka. Molemmat ovat tasavertaisesti ilkeitä toisilleen eli 

kumpikaan ei jää heikommalle ja alistu toisen edessä.  
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Ihmetyksekseni he eivät ole samoissa kerhoissa, vaikka suhteensa tilasta huolimatta 

liikkuvat samoissa kaveripiireissä. Toinen heistä käy mummokerhossa ja toinen 

bändikerhossa. He molemmat ovat mukana musikaalissa, joka on ymmärrettävää, 

koska molemmat ovat melko esiintymiseen taipuvia persoonia. Luokan toiminnassa 

he molemmat vaativat aikuisten jakamattoman huomion ja pyrkivät koko ajan 

kietomaan aikuisia pauloihinsa. Varsinkin bändikerhossa mukana oleva oppilas on 

hyvin töykeä ja röyhkeä aikuisia kohtaan. Hänen käyttäytymisensä aikuisia kohtaan 

on joskus samanlaista, miten hän kohtelee parasta kaveriaan.  

 

Mummokerhossa mukana oleva oppilas pitää erityisesti lasten kanssa olemisesta. 

Hän tykkää leikkiä pienempien kanssa, eikä koskaan käyttäydy heidän seurassaan 

yhtä huonosti kuin parasta kaveriaan kohtaan. Hän opastaa lapsia ja auttaa heitä 

pukemaan ja riisumaan. Hän on päiväkodissa hyvin luonno llinen, eikä ollenkaan 

samalla tavalla sosiaalisesti huonokäytöksinen kuten koululuokassa. Mummojen 

kanssa hän käyttäytyy myös yleensä hyvin korrektisti. Joskus hän saattaa tosin 

mennä lauman mukana ja nauraa, kun kaveritkin nauravat. Hän on loppujen lopuksi 

hyvin usein ryhmän vietävissä, eikä kykene tai halua kontrolloida omaa käytöstään 

luokan muiden oppilaiden seurassa. Hänen toimiessaan parina muun, kuin parhaan 

kaverinsa kanssa, hän toimii paljon asiallisemmin. Tämä kertonee siitä ilmiöstä, että 

jokainen tiedostaa ryhmän häneen asettamat odotukset ja asettaa samalla itse 

ryhmälle tiettyjä odotuksia. (Aho & Laine 1997.) 

 

7.2.5 Tapaus ”Vaahteramäen Eemeli” 

 

Luokassa kyseinen oppilas on yleensä hyvin hiljainen ja rauhallinen. Vapaammassa 

toiminnassa hän kuitenkin irtautuu hiljaisen roolista ja alkaa elämään. Ikään kuin 

Eemeli, joka tekee metkuja. Hän ei tosin koskaan ole tuhma eikä ilkeile muille 

oppilaille, mutta muistuttaa silti Eemeliä.  

 

Alussa luokittelen oppilaan rauhallisten ja hieman pelokkaidenkin oppilaiden 

ryhmään, kunnes näen hänen roolisuoristuksensa musikaalissa. Ihmettelen ääneen, 

että miten sellainen oppilas on valinnut kerhon, jossa joutuu esiintymään koko 

koulun ja muun yleisön edessä. Vielä enemmän yllätyn hänen roolistaan, joka on 



 61 

yksi musikaalin päärooleista. Seuraan mielenkiinnolla hänen suoriutumistaan tuosta 

roolista. Heti ensimmäisillä vuorosanoillaan hän lyö minut ällikällä. Hän heittäytyy 

rooliinsa täysillä ja esiintyy silminnähden innoissaan. Koko musikaalin ajan hän 

esiintyy iloisena ja luonnollisena. En ole tuntea häntä samaksi pojaksi kuin luokassa. 

Musikaalin lisäksi hän käy bändikerhossa, jossa toimii laulajana. Uskomaton tapaus. 

 

Käytyäni pari kertaa musikaalin harjoituksissa hän avautuu minulle. Hän alkaa 

puhua kanssani ja kyselee kaikenlaista. Opettajan kanssa ihmettelemme hänen 

käytöksessään tapahtunutta muutosta, koska opettajan nähden hän on sama hiljainen 

ja huomaamaton oppilas kuin siihenkin saakka. Oppilaiden keskuudessa hän on 

samalla tavalla sosiaalinen kuin muutkin, hänellä näyttää olevan kavereita. Ulkona 

välitunnilla hän on kuten muutkin, juoksee, huutaa, melskaa sekä ottaa osaa muiden 

leikkeihin. Hän näyttää itse asiassa melko suositulta muiden oppilaiden keskuudessa. 

Hän osaa oikeastaan käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla: luokassa hillitysti ja 

vapaalla vapaammin. 

 

7.2.6 Tapaus ”Peter Pan” 

 

Kuten nimestä voitaneen päätellä, kyseinen oppilas on mukana musikaalissa 

roolinaan Peter Pan. Oikea valinta pääroolin esittäjäksi, ajattelen, ja toivon samalla, 

että hän saa esiintymiskuumeeseensa apua ja rauhoittuu luokassa. Hän nimittäin on 

pääroolissa usein luokassakin. Ei hän sitä kiusallaan ja ilkeyksissään tee, mutta 

hänen persoonansa janoaa esiintymistä.  

 

Luokassa oppilas siis esiintyy mielellään ja on paljon äänessä. Hänellä on juttua niin 

paljon, ettei siitä meinaa välillä tulla loppua millään. Harvoin hän kuitenkaan 

höpöttää omia juttujaan, vaan jutut liittyivät tavalla tai toisella käsillä olevaan 

asiaan. Hän on hyvin sosiaalinen, eikä häiritse muiden työrauhaa ilkeyttään ja 

aiheuta muille pahaa mieltä. Hän on toisia oppilaita kohtaa suorastaan hillitty, eikä 

joudu koskaan riitoihin tai tappeluun muiden kanssa. Hän ei edes haasta riitaa toisten 

kanssa. Hän vain puhuu paljon. 
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Musikaalikerhossa hänellä näyttää olevan paljon kavereita, mutta itse hän kertoo 

siellä olevan kaksi hänen kaveriaan. Hänen ympärillään on usein paljon oppilaita, 

jotka ovat hänen kavereitaan, mutta itse hän ei koe heitä kavereiksi. Luokassa 

hänellä ei omien sanojensa mukaan ole yhtään kaveria, vaikka näyttää suositulta ja 

paljon kavereita omistavalta oppilaalta. Hän on vain sosiaalinen, kuten hän itse asian 

ilmaisee. Musikaalissa parasta on esiintyminen eivätkä siellä olevat ihmiset.  

 

Tämä oppilas on samalla salaperäinen ja avoin. Hän kokee ympärillään olevan 

sosiaalisen toiminnan ja sen merkityksen aivan päinvastoin kuin päällepäin näyttää. 

Hän on tietoisesti hyvin avoin ja helposti lähestyttävä, mutta vain tiettyyn rajaan 

saakka. Hän ei kuitenkaan päästä liian lähelle. Hänen kirjoittamansa kirjoitelmakin 

jää melko lyhyeksi, koska ei halua että joku näkee hänen nimettömän kirjoituksensa. 

Hän mieluummin kertoo asiat minulle, koska silloin ne jäävät, hänen kokemuksensa 

mukaan, meidän kahden välisiksi, eikä kukaan muu näe niitä. Kuitenkin hän toivoo, 

että hänen kertomastaan on jotain hyötyä minun tutkimuksessani. Ehkä hän ei vain 

halua, että kertomus tulee näkyväksi kirjoituksen muodossa.  

 

Vaikka kyseinen oppilas on hyvin avoin ja eloisa sekä aina valmiina esiintymään, 

hän on myös hyvin tarkka itsestään ja omastaan. Olemme tehneet oppilaiden kanssa 

itse peikkosadut, joiden juoni on jokaisen itse keksimä. Kolme saduista on valittu ja 

niistä työstetään pienissä ryhmissä kuunnelmat. Peter Panin satu on yksi valituista, 

vaikka hän itse ei kuunnelmaan osallistukaan, kun on juuri sillä viikolla pois 

tunneilta musikaalin takia. Hän on hyvin pettynyt ja aluksi jopa kieltää oman 

tarinansa käytön kuunnelman käsikirjoituksena. Hän pelkää, että se menee pilalle ja 

sen tunnelma kärsii, eivätkä muut osaa esittää sitä niin kuin hän on sen tarkoittanut. 

Minusta tällainen reaktio näin avoimelta oppilaalta on suorastaan outo. Kuitenkaan 

hän ei millään tavalla tuo kuunnelmaa tekeville julki omaa kantaansa, mutta hän 

sanoo sen minulle. Ei uskoisi, että muuten niin avoin persoona voi olla näin 

suojautuvainen ympäristön suhteen. 
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7.2.7 Tapaus ”Yksinäinen susi” 

 

Eräs oppilas ei käy syksyn alussa yhdessäkään kerhossa. Hän sanoo, että haluaa 

koulun jälkeen mennä mieluummin kotiin ja olla yksin. Hänen isänsä on kotona, 

mutta hänellä ei ole siellä varsinaista leikkitoveria, koska pikkusisko on vielä vauva. 

Ei hän muuten mikään syrjäänvetäytyvä ja yksinäinen ole. Lopulta hän kuitenkin 

ilmoittaa halukkuudestaan osallistua savityökerhoon. 

  

Luokassa oppilas usein jää pohtimaan asioita vaikka muut jo ovat menossa kaukana 

muualla. Se lienee syy siihen, että hän jää usein hieman yksinäisen oloiseksi. Hän 

kuitenkin tulee toimeen luokan muiden oppilaiden kanssa ja mainitseekin, että 

parhaita kavereita ovat hänen luokkalaisensa pojat, yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta. Hänellä näyttää olevan ihan mukavasti kavereita omassa luokassa. Ulkona 

ollessaan hän usein leikkii ja pelaa oman luokkalaistensa, tai pienempien oppilaiden 

kanssa. Muista luokan pojista poiketen hän ei hakeudu isompien poikien seuraan. 

 

Savityökerhossa on myös muita luokan poikia, joka myötävaikuttaa siihen, että hän 

tulee mukaan kerhoon. Yhdeksi syyksi valinnalleen hän mainitsee myös sen, että 

kerhon ohjaaja on oman luokan opettaja. Kerhossa käy myös paljon 1. luokan 

oppilaita, joista yhden pojan hän mainitsee kaverikseen. Hän ei ollut tuntenut poikaa 

etukäteen, mutta huomaa kerhossa hänen olevan ihan kiva. Kerhossa hän auttaa 

mielellään pienempiä oppilaita ja on hyvin sosiaalinen. Hän kuitenkin työskentelee 

aina oman luokan poikien kanssa, mutta seuraa muiden oppilaiden työskentelyä  

tarkkaan. Näyttää siltä, kuin hän haluaisi tutustua heihin paremmin. 

 

Pohdiskellessani hänen sosiaalista käyttäytymistään ja sen kehittymistä kerhojen 

avulla, minulle tulee sellainen vahva tunne, että hänen sosiaalinen aktiivisuutensa on 

parhaimmillaan tuttujen seurassa. Se lienee osasyy myös siihen ettei hän käy aluksi 

kerhoissa lainkaan. Hän ikään kuin pelkää uusiin ihmisiin tutustumista, mutta kun 

siihen tulee tilaisuus, hän onkin hyvin sosiaalinen. Kerhoissa käyminen voi helpottaa 

hänen tutustumistaan uusiin ihmisiin ja sen myötä hänestä tulee sosiaalisesti 

aktiivisempi.  
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 7.3 Olisi kivaa, jos olisi joskus aikaa vain leikkiä 

 

 

Kohderyhmäni oppilaista kaikki käyvät jossain kerhossa. Suurin osa osallistuu 2-3 

kerhoon viikossa. Vain yksi oppilas osallistuu aamulla järjestettävään kerhoon. 

Monella on kerhojen lisäksi muita harrastuksia, jonka takia koulun tarjoamat kerhot 

on jätetty vähemmälle, vanhempien kehotuksesta. ”Pitää olla aikaa myös läksyjen 

lukemiselle ja lepäämiselle, kun mulla on vielä niin paljon muita harrastuksia” sanoo 

poika, joka osallistuu 3 kerhoon viikossa. Mukavan asettama tavoite muiden 

harrastusten vähenemisestä ei siis aivan toteudu. Syynä tähän lienee se, että 

kerhotarjonnassa on hyvin paljon perinteisiä liikunta- ja kädentaitokerhoja, mutta 

nykyaikana harrastettavia esim. kamppailulajeja ei ole tarjolla. Tarjonta ei näin ollen 

täysin vastaa sitä, mitä oppilaat nykyisin harrastavat. 

 

Tutkiessani oppilaiden aktiivisuutta osallistua kerhoihin, kysyn faktatietojen 

pohjaksi myös syitä kerhojen valintaan. Monen kohdalla käy ilmi, että vanhemmat 

määräävät mihin kerhoon oppilas osallistuu. Mikäli jokin kerho tukee oppilaan 

muuta harrastustoimintaa, he haluavat luonnollisestikin osallistua siihen, esimerkiksi 

jalkapalloileva oppilas käy liikunta- ja jalkapallokerhoissa. Eräs oppilas kuitenkin 

kiteyttää asian otsikon sanoin, ”olisi kivaa, jos olisi joskus aikaa vain leikkiä”. Hän 

kertoo vanhempien pakottavan hänet osallistumaan niin moniin kerhoihin ja 

harrastuksiin, että koskaan ei ole aikaa leikkiä. Ongelma saattanee olla laajempikin 

sanomalehti Keskisuomalainen (2004) uutisoi kasvatusalan ammattilaisten huolesta, 

että lapsille ei jää tilaa leikkiä. Jutun mukaan lasten päivät ahdetaan liian täyteen 

ohjelmaa, harrastusten lisäksi jo päivät päiväkodissa ovat täynnä ohjattua toimintaa. 

Lapsen omille leikeille ei näin ollen jää aikaa tarpeeksi. (Keskisuomalainen 2004.)  

 

 

7.4 Meidän luokka on ihan kiva 

 

 

”Tänään oppilailla oli tehtävänä kertoa parille omin sanoin lukuläksynä olleesta tekstistä. Pari 
valikoitui sen mukaan, missä järjestyksessä oppilaat tulivat ruokalasta luokkaan. Joidenkin kohdalla 
oli melko vaikeaa tajuta, että aina ei voi olla pari parhaan kaverin kanssa. En uskonut, että tehtävä 
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onnistuu niinkin vähillä murinoilla. Vain kaksi oppilaista meinasivat jättää tehtävän väliin, kun eivät 
saaneet valita paria.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

Tällaisen tehtävän teettäminen muualla, ollessani sijaisena, ei onnistunut lainkaan ja 

olen joutunut selvittämään, voiko luokkatoveria nimitellä halveksivasti. Odotan 

sellaista reaktiota myös tutkimuskohteena olevassa luokassa, mutta kaikki sujuu 

hämmästyksekseni hyvin. Pojat ovat ennakko-oletusteni vastaisesti 

myöntyväisempiä työskentelemään tytön parina kuin päinvastoin. Kukaan pojista ei 

ole tällaista järjestelyä vastaan. Yksi tyttö puolestaan jää ruokalaan odottamaan 

kaveriansa, jotta he tulevat peräkkäin luokkaan ja saavat työskennellä parina. Heidän 

harmikseen yksi poika odottaa luokassa parittomana ja heidän suunnitelmansa 

menee pieleen.  

 

”Teimme puolen luokan kanssa kuunnelmia ja heidän pitää sitä varten muodostaa kolme 3-4 
oppilaan ryhmää. Tyttöjä oli vain kolme ja he päättivät olla yksi ryhmä. Oli mielenkiintoista seurata, 
kuinka he toimivat ryhminä, koska monen oppilaan kohdalla ne parhaat ja yleisimmät 
ryhmätyökaverit olivat poissa. Tytöillä sujui yllättävän hyvin, kun ottaa huomioon, että he eivät tee 
mitään muuta yhdessä. Heidän yhteistyönsä oli saumatonta, eikä heillä ollut missään vaiheessa 
erimielisyyksiä. Kiinnostavinta oli seurata, kuka ottaa johtajan roolin, koska kaikki ovat luonnostaan 
mieluummin vetäytyjiä kuin johtajia. Ratkaisu yllätti todella. En olisi uskonut, että X otti sen ikään 
kuin luonnostaan ja hoiti sen vieläpä loistavasti, hänhän suorastaan pomotti muita.” (Ote 
päiväkirjasta.)  
 

Pojissakin tapahtuu samankaltaista, yksi kaveripari eroaa vapaaehtoisesti eri 

ryhmiin. Ryhmät muotoutuvat sen mukaan, mistä tekstistä kukakin pitää eikä sen 

mukaan, kenen ryhmään haluaa. Heidän kohdallaan puheenjohtajanroolit ovat melko 

ilmeiset. Toiseen ryhmään ei tule varsinaista puheenjohtajaa ollenkaan ja toisessa 

ryhmässä ennakolta arvattavissa ollut poika ryhtyy johtajaksi.  

 

Tutkimukseni aikana seuraan luokassa erityisesti tilanteita, joissa oppilaat jakautuvat 

ryhmiin tai tekevät pareittain tehtäviä. He istuvat luokassa itse valitsemissaan 

ryhmissä, jotka ovat usein myös ryhminä kun tehdään ryhmätöitä.  On kuitenkin 

mielenkiintoista, että myös ryhmien sisällä on nähtävissä ryhmiä, varsinkin tytöillä. 

Tyttöjen sosiaalinen käyttäytyminen poikkeaa pojista oikeastaan juuri siinä, että joku 

saatetaan jättää yksin. Pojat ovat aina  isossa ryhmässä, ja jos joku meinaa jäädä 

ulkopuolelle, hänelle löytyy paikka jostain porukasta. Tytöt puolestaan saattavat 

jättää toisen kylmästi ulkopuoliseksi ja syrjiä häntä.  
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Luokassa on kahtena päivänä sijaisena täysin vieras ja outo nainen, joka on syntyään 

venäläinen. Oppilaita jännittää millainen hän on ja sitä he purkavat keksimällä 

hänestä vikoja, vaikkeivät ole edes nähneet häntä. Sijainen ei kuitenkaan, syystä tai 

toisesta, saa paikkaa heidän joukossaan. Oppilaiden käytös näinä kahtena päivänä on 

paljon rauhattomampaa ja on paljon sosiaalisia ongelmia. Ihmeellistä kuinka luokan 

sisäiset sosiaaliset ongelmat tulevat kärjistetysti esiin oman opettajan poissa ollessa.  

 

”Tänään luokassa oli siis sijainen, vaikka minä pidinkin suurimman osan tunneista. Oppilaiden 
reaktiot olivat hyvin vaihtelevia. Monet puhuttelivat minua opettajaksi ja häntä etunimellä. En kuullut 
kenenkään sanovan häntä opettajaksi. Hän kertoi oppilaille koulusta Venäjällä, ja siksi monet pitivät 
häntä ehkä vain vierailijana. En oikein itsekään tiennyt kuinka suhtautua siihen, että oppilaat eivät 
kysyneet häneltä mitään eivätkä ottaneet häneen juurikaan kontaktia. Tilanne oli hassu, koska X:n 
tullessa luokkaan harjoittelemaan viime viikolla hänestä tuli heti luokan jäsen. Syynä tällaiseen 
käytökseen saattanee olla se, ettei oma opettaja ollut paikalla esittelemässä sijaista oppilaille.” (Ote 
päiväkirjasta.) 
 
”Sijainen oli vielä tänäänkin luokassa. Nämä kaksi päivää oppilaat ovat olleet todella villejä ja 
muutenkin on ollut tavallisuudesta poiketen enemmän ratkottavia ongelmia oppilaiden kesken. 
Kummallista miten opettajan poissaolo vaikuttaa näin paljon, vaikka luokassa on kaksi tuttua 
aikuista.” (Ote päiväkirjasta.)  
 

 

 

 



 8 POHDINTA 

 

 

Minusta tuntuu, että itse ainakin olen oppinut jotain tätä tutkimusta tehdessäni. Olen 

huomannut, että yhden koululuokan sisällä on hyvin monenlaista ja monentasoista 

sosiaalisuutta. Oppilaiden sosiaalinen aktiivisuus ja käyttäytyminen vaihtelivat 

rajustikin eri tilanteissa. Pääsin hyvin läheltä seuraamaan muun muassa sitä, kuinka 

oppilaat käyttäytyvät ryhmässä, jossa on heitä nuorempia tai selvästi vanhempia 

ihmisiä. Menetelmänä tällainen etnografinen tutkimus sopi minulle ja tähän 

tutkimukseen. Kyselylomakkeiden tai pelkkien haastattelujen avulla en varmastikaan 

olisi päässyt yhtä lähelle tutkimukseni kohdetta, sosiaalisuutta.  

 

Kuviolla 3 kuvaan oppilaan ympärillä olevaa sosiaalista verkostoa, se toimii ikään 

kuin yhteenvetona. Kuviossa olen sijoittanut lapsen/oppilaan verkoston keskiöön ja 

sen ympärille olen kerännyt kaikki ne tahot, joiden kanssa oppilas voi olla 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ympyrä kuvaa kokonaiskoulupäivää toteuttavaa 

koulua ja sen sisällä on kaikki ne mahdolliset kontaktit, joita oppilaalla voi 

koulupäivän aikana olla. ympyrä on jaettu kolmeen sektoriin, yhteen olen koonnut 

oman luokan kontaktit, toiseen taas muun koulun ja viimeisessä on koululla 

järjestettävät kerhot. Ympyrän kehän ulkopuolella ovat vielä muut ympärillä olevat 

sosiaaliset tekijät.  

 

Tutkimukseni kohdistuu nimenomaan luokan ja kerhojen sosiaalisiin suhteisiin, 

mutta muu koulu liittyy näihin myös välillisesti, koska oppilaiden kerhotovereita on 

muilta luokilta ja kerhoja vetävät opettajat. Kuviota tutkaillessa huomaa, että 

sosiaalisuus ei ole oppilaalle mikään yksinkertainen juttu, vaan siinä on paljon eri 

tekijöitä. Tärkeimmät ja useimmat sosiaaliset kontaktit ovat toisiin oppilaisiin ja 

kerhotovereihin, jonka takia sijoitin ne myös lähimmäksi lasta.  
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Kuvio3. Oppilaan sosiaalinen verkosto. 
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8.1 Toivottavasti saat tästä apua tutkimukseesi 

 

 

Tutkimukseni aktiivivaiheen aikana ja sen jälkeen olen tutustunut kirjallisuuteen, 

joka käsittelee sosiaalisuutta. Kirjallisuutta aiheesta on todella paljon ja sitä 

tutkiessani olen huomannut samojen asioiden olevan eri kirjoissa, vain eri sanoin 

esitettyinä. Voisi jopa sanoa, että tapahtuneen kyllääntymistä teoreettisen tiedon 

suhteen. On oikeastaan vaikeakin valita juuri ne olennaiset kirjat niiden monien 

joukosta. 

 

Valinnassa helpottaa lopulta huomattavasti tutkimuksen itsensä kulku ja suunta. 

Tutkimusongelmien lopullinen laatiminen suuntaa tiedon tarpeen ja myös rajaa sen.  

Tulokset ovat samansuuntaisia, kuin kirjoissa esitetyt faktat sosiaalisesta 

käyttäytymisestä ja kehityksestä. Kirjoista luettuna tuntuu, että sosiaaliseen 

kehitykseen tarvitaan jotenkin suurempia tapahtumia, kuin todellisuudessa 

tarvitaankaan. Esimerkiksi ryhmän vaikutus ihmisen sosiaalisuuteen, ja ihmisen 

sosiaalisuuden vaikutus ryhmään, tuntui kirjojen perusteella jotenkin suurelta ja 

tavoittamattomalta, mutta todellisuus on yksinkertaisempi. Vaikka tutkimukseni 

kohdejoukko on näinkin pieni, sosiaalistumisen vaikutus  on selvästi nähtävissä. 

Esimerkiksi mummokerhossa oppilaiden sosiaalisuuteen ja erityisesti sen 

ilmenemismuotoon vaikuttaa se onko ryhmässä vanhuksia vai lapsia. (Antikainen 

1993.) 

 

Oppilaat käyvät koulussa ja kerhoissa, jolloin he kuuluvat useisiin eri ryhmiin. 

Kirjallisuuden perusteella eri ryhmiin kuuluminen on hyväksi, että ihminen kokee 

erilaiset roolit ja saa erilaisia sosiaalisia  kokemuksia. Tähänkin löytyy vahvistusta 

tutkimuksestani. Oppilas joka normaalisti vetäytyy syrjään saattaakin ottaa uudessa 

ryhmässä johtajan roolin. Oppilaan sosiaaliselle kehitykselle tällaiset kokemukset 

ovat arvokkaampia, kuin miltä ne ulospäin näyttävät. (Antikainen ym. 2000, 281.)     
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8.2 Onko tällaisesta tutkimuksesta hyötyä? 

 

 

Tapaustutkimuksen tuloksia ei voi perinteisesti yleistää, koska tapaustutkimus 

metodina pyrkii lisäämään ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Etnografinen 

tutkimusote pohjautuu kontekstiin, jossa tutkimus tehdään.  (Syrjäläinen 1990, 281.) 

Minun tutkimuksessani on tapaus, jonka sisällä vielä joukko yksittäisiä tapauksia. 

Näiden yksittäisten tapausten esittely ja raportoinnilla pyrin juuri lisäämään 

ymmärrystä suuremmasta tutkimuskohteesta, sosiaalisesta käyttäytymisestä ja 

kehityksestä. Tässä tutkimuksessa konteksti on merkitsevässä roolissa, koska ei 

tutkimusta voisi tehdä siitä irrallaan.  

 

Tutkiessani olen tehnyt havaintoja, joita kirjallisuudessa pidetään sosiaaliseen 

kehitykseen kuuluvana, joten tulokset ovat siltä osin yleistettävissä. Tutkimus kertoo 

myös sen, että koulun jälkeen järjestettävillä kerhoilla on sosiaalistava vaikutus 

oppilaaseen. Tämä on tuloksena myös yleistettävissä esimerkiksi koskemaan 

Mukava -hankkeen piirissä olevia oppilaita.  

 

 

8.3 Onko tutkimukseni luotettava? 

 

 

Etnografisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien 

seikkojen kautta: tutkijan rooli, tutkittavien valinta, tutkimusolosuhteet, keskeisten 

käsitteiden määrittely ja aineiston keruu ja analyysi (Syrjälä ym. 1995, 100). Tässä 

tutkimuksessa minulla tutkijana on toisena roolina opettajan rooli. Itse koen, että 

siitä on ollut vain hyötyä tutkimukseni kannalta. Olen päässyt lähemmäksi oppilaita 

ja saanut heiltä tietoja, joiden saaminen vaatii luottamuksellisen suhteen välillemme.  

 

Tutkimuksesta suurin osan tapahtui havainnoidessani heidän normaaleja toimiaan, 

en usko saaneeni puolueellista tai vääristeltyä tietoa. Raportoimieni erillisten 

tapausten valinta on tapahtunut vasta aineistoin analysointivaiheessa, joten en ole 
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havainnoinut heitä varsinaisen tutkimuksen aikana sen tarkemmin kuin muitakaan. 

Olen vain kerännyt heihin liittyvät havainnot yhteen aineistostani. Tutkimus on 

tapahtunut luonnollisissa olosuhteissa, joten senkin osalta tutkimusta voitaneen pitää 

luotettavana. Käsitteenä sosiaalisuus on vaikea selventää oppilaille, mutta 

kiertelevillä kysymyksillä uskon saaneeni kirjoitelmissa oikeita vastauksia. Lisäksi 

se minimoi vääristymää, kun olen pyrkinyt heti tarkentamaan epäselvyyksiä. 

Keräämääni aineistoa olen raportoinut hyvinkin yksityiskohtaisesti. Suurin osa 

tutkimukseni otsikoista nousee aineistosta ja päiväkirjan pätkät on suoraan sanasta 

sanaan kirjoitettu. Tapausten raportointi on myös melko yksityiskohtaista. 

 

Menetelmätriangulaation mukaan tutkimuksessa käytetään erilaisia mene telmiä 

aineiston keräämisessä. Tällä pyritään lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Eri 

tavoin kerätyt aineistot eivät kuitenkaan tee ihmettä ja saa aikaan kokonaisuutta, 

vaan tutkijan on itse luotava se. (Patton 1990, 464 - 467.) Suunnitellessani 

tutkimusta olen huomioinut eri tavoin kerättyjen aineistojen lisäävän luotettavuutta. 

Siksi olen päätynyt havainnoimisen lisäksi keräämään aineistoa myös kirjallisessa 

muodossa ja haastattelemalla oppilaita ja muita tutkimukseen liittyviä henkilöitä 

tarpeen tullen. Näiden avulla pyrin vähentämään myös omaa rooliani, etten kirjaa 

ylös vain sitä mitä haluan nähdä. Mielestäni tässä tutkimuksessa eri tavoin kootut 

aineistot tukevat hyvin teoriaa ja toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden. 

 

 

8.4 Miten tästä voisi jatkaa? 

 

 

Mikäli jatkaisin tutkijana, ryhtyisin varmasti syventämään tätä aihetta entisestään. 

Tekisin ehkä vertailevan tutkimuksen oppilaiden sosiaalisuudesta normaalissa 

koulussa ja kokonaiskoulupäivää toteuttavassa koulussa. Toisaalta minua 

kiinnostaisi jatkaa etnografista linjaa ja viettää aikaa tutkittavien parissa. Ehkä 

silloin pyrkisin pintaa syvemmälle ja kohti parempaa ymmärrystä syistä ja 

seurauksista. Mielenkiintoista olisi myös lanseerata tällainen malli jollekin 

kyläkoululle ja tutkia sen toimivuutta sellaisessa hyvin spesifissä ympäristössä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Aineiston analysointikaavio 
         Eteneminen  Mitä tehtiin?  Miksi tehtiin?     Esimerkkejä 

 

 

1. KIERROS 

(otsikot) 

 

Kerättiin kaikki 

havainnot 

kuvaavien 

otsikoiden alle. 

Käyttökelpoinen 

aineisto erottui 

muusta ja saatiin 

yhdisteltyä 

samankaltaiset 

omiin ryhmiinsä. 

”Oppilaiden 

roolit muuttuvat 

eri ryhmissä.” 

”Ryhmätyöt 

sujuvat 

ongelmitta.” 

 

 

2. KIERROS 

(ongelmat) 

 

Ryhmitellyt 

havainnot 

sijoitettiin 

tutkimusongelmien 

mukaisiin ryhmiin.  

Selvitettiin, että 

voidaanko vastata 

esitettyihin 

ongelmiin. 

”Kerhot antavat 

oppilaille uusia 

rooleja.” 

”Kokonaiskoulu-

päivä antaa 

oppilaalle 

mahdollisuuden 

myös lepoon.” 

 

 

3. KIERROS 

(oppilaskohtaiset 

havainnot) 

 

Eroteltiin 

muutamista 

oppilaista tehdyt 

havainnot omiksi 

raportoitaviksi 

tapauksiksi. 

Aineistosta löytyi 

muutamia 

herkullisia 

tapauksia 

raportoitavaksi. 

”Oppilas on 

aivan eri 

ihminen 

koulussa ja 

kerhossa.” 

”Oppilas haluaa 

olla mieluummin 

yksin.” 

 

  

4. KIERROS 

(ongelmien  

ratkaiseminen) 

 

Pyrittiin 

selittämään ja 

ratkaisemaan 

ongelmia 

havaintojen avulla.  

Esitettyihin 

ongelmiin 

haluttiin saada 

vastaukset. 

”On kivaa, kun 

kerhossa on 

muunkin 

luokkalaisia. - 

Oppilaat 

sosiaalistuvat 

kerhoissa.” 
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Liite 2. Aineistoa koottuna tutkimusongelmien alle 

 

1.  Millaisen oppimisympäristön kokonaiskoulupäivä oppilaalle tarjoaa? 

 * Päivä rytmittyy opiskelulla ja levolla. 

 * Koulun jälkeen on tarjolla monenlaisia kerhoja. 

 * Päivä on pitkä, kun koko sen ajan on oltava sosiaalinen. 

 * Oppilaat näyttävät viihtyvän koulussa. 

 * Koulu muodostaa suuren perheen. 

 * Oppilaille tulee tutuksi muutkin kuin oma opettaja ja opettajille muiden  

            luokkien oppilaat.  

  

2.  Miten kerhossa käyminen näkyy oppilaan sosiaalisessa kehityksessä    

     ja käyttäytymisessä? 

     * Oppilaat ovat tottuneet toimimaan erilaisissa ryhmissä. 

* Musikaalikerhon ovat valinneet ne oppilaat, jotka eivät normaalissa   

    luokkatilanteessa pääse tarpeeksi esille. 

* Mummokerhossa oppilaat ovat tottuneet kertomaan samat asiat useaan  

    kertaan, eikä se heitä häiritse.  

 * Mummokerholaisille eri- ihmisten väliset sosiaaliset tilanteet hyvin erilaisia  

      mihin he ovat tottuneet. 

 * Musikaalissa eri- ikäiset oppilaat auttoivat vuorotellen toisiaan. 

 

2.1  Millaisia erilaisia rooleja oppilaalla on kerhossa ja koulussa? 

 * Luokassa avoin ja esillä oleva tyyppi muuttuu mummokerhossa hiljaiseksi ja  

   syrjäänvetäytyväksi.   

 * Luokassa tyttö valitsi istumapaikan poikien pöydästä ja mummokerhossa hän  

   esiintyy mielellään mummoille. 

 * Luokassa on vain 3 tyttöä, joten hän tulee minun syliini monesti päivässä. 

 * Ystävykset ovat kuitenkin valinneet itselleen täysin eri kerhot, joka on  

   hyväkin, koska heidän suhteensa ei ole ongelmaton. Näin he saavat uusia  

   rooleja ja muitakin ystäviä. 
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2.2  Onko kerhoilla itsessään sosiaalistava vaikutus? 

* Mummokerholaiset ovat selvästi sosiaalistuneet eri rooleihin päiväkodissa ja  

   vanhainkodissa. 

* Musikaalissa eri- ikäiset oppilaat pystyvät työskentelemään saumattomasti    

   yhdessä. 

 * Mummokerhossa oppilaat joutuvat usein ryhmiin, joissa ei ole omia  

   kavereita. 

 * Päiväkodissa oppilaat saavat luvan olla jälleen lapsi ja toisaalta taas he ovat  

   niin isoja. 

 

3.  Mitä oppilaat ajattelevat kerhoista ja niiden tarpeellisuudesta? 

 * Minua ihmetyttää vähäinen osallistuminen kerhoihin. 

 * Olisipa joskus aikaa vain leikkiä. 

 * Liikaa harrastuksia. 

 * Kerhoissa käydään vain, jos sattuu aihe kiinnostamaan, mutta kotiinkin  

   voidaan mennä, va ikkei siellä ole ketään. 

 * Oppilaiden mielipiteet ja ajatukset kerhoista eivät aivan täsmää hankkeen  

   asettamien tavoitteiden kanssa. 
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Liite 3: Näytteitä oppilaiden kirjoitelmista. 

 

Näyte 1: 

Oman luokan pojista kaikki on parhaita kavereita, paitsi yksi. 

Savityökerhossa parhaita ystäviäni on K, A ja J. Eppuluokkalaiset eivät kyllä ole 

ystäviäni, koska ne ovat ärsyttäviä. Ne eppuluokkalaiset ovat tyttöjä ja sitten on yksi 

poika, mutta se ei ärsytä minua niin paljon. Savityökerhossa on muuten tosi hauskaa. 

 

 

Näyte 2: 

Mä istun M:n, E:n, A:n, J:n ja J:n kanssa. Joskus ärsyttä, kun J on niin tyhmä ja 

ärsyttävä. Toinen J on tosi kiva osaa piirtää hyvin. A on ihan kiva joskus ärsyttää 

mutta on kuitenkin kiva. E on tosi hauska ja tosi kiva mutta joskus vähän hömppeli. 

Mutta M on mun paras kaveri joskus vähän tohelo. Ope on ihan kiva ainaskin välillä. 

Ei sitten muuta hauskaa syksyn jatkoa sinullekin heippa hyvää opiskelua. Loppu. 

 

 

Näyte 3: 

Olen bändikerhossa. En ole saanut sieltä yhtään kavereita. Se ei haittaa, koska siellä 

on jo K, R ja V. Siellä on kylläkin kivaa. Minä soitan rumpuja. Me soitamme siellä 

Kerrostalon rokkibändiä ja Apinaorkesteria ja Nainen tummissaan. Pystyn tekemään 

parityötä kaikkien kanssa, vaikka muittenkin luokkalaisten kanssa. Meidän luokka 

on ihan kiva. 

 

 

Näyte 4: 

Olen elokuvakerhossa siellä on kivaa.  Siellä on hyviä kavereita. Minä tykkään 

elokuvista. Minulla on kavereita kerhossa. Siellä on yhtä kivaa kuin luokan kanssa. 

Pystyn tekemään parityötä kaikkien kanssa. Luokassa on erilaista, koska on paljon 

porukkaa ja kerhossa taas aika vähän. 
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Näyte 5: 

Mummokerhossa on kivaa, vaikka on muitakin luokkalaisia. On mukavaa käydä 

paikoissa. On hauskaa nähdä myös mummoja ja päiväkodin lapsia. Mukavaa on 

myös jutella niille ja leikkiä niiden kanssa. 

 

 

Näyte 6: 

Mummokerhossa käydään vanhainkodissa ja päiväkodissa. Viime kerralla kävimme 

päiväkodissa. Siellä oli kivaa, kun kävimme kolkkiluokan T:n kanssa pikkutuvassa. 

Minä sain hoidettavaksi V:n. V on tosi söötti. Ihan kuin meidän L. Minusta on ihan 

kiva olla T:n kanssa vaikka se ei olekaan meidän luokalla, mutta on kylläkin 

kivempaa olla meidän luokkalaisten kanssa. Minä puin V:n ja sitten V lähti kotiin. 

Puin myös muita lapsia, I:n ja P:n (puoliksi). Sitten olimme hetken aikaa ulkon ja 

sitten mummokerho loppui ja lähdin polkemaan koululle ja siitä toiselle 

päiväkodille.  

 

 

Näyte 7: 

Elokuvakerhossa on kivaa. Tykkään olla elokuvakerhossa, koska siellä katsotaan 

elokuvia ja siellä on paljon kavereita. Meidän luokassa istun K:n, J:n, T:n, R:n ja 

A:n kanssa. Meidän vieressä istuvat V, P, A-P, J ja M. Toisessa E ja J. Valitsin 

meidän ryhmän, koska siinä istuu minun parhaat kaverit. 

 

 

Näyte 8: 

Bändikerhossa on kivaa. Siellä on kaksi mun kaveria K jaV. Minä istun T:n, J:n, 

A:n, K:n ja A:n ryhmässä. Istun mieluummin tässä ryhmässä, koska tässä on neljä 

kaveriani. 
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Liite 4: Koulun kerho-ohjelma syksyllä 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ma ti ke to pe 

8.00- 

9.00 

 *liikunta    

  (tytöt) 

  4.-6.lk 

*tekninen    

  työ 

  5.-6.lk 

*kynä- 

  kerho 

  3.-6.lk 

*tanssi  

  3.-6.lk 

*musikaali-   

  bändi 

  5.-6.lk 

  

13.30- 

14.30 

   *savityö 

  1.-6.lk 

*tekstiilityö 

  5.-6.lk   

14.15- 

15.15 

*läksy 

  4.lk 

*elokuva 

  4.-6.lk 

*vierailu 

  3.-6.lk 

*piirustus 

  3.-6.lk 

 

*ompelu ja 

  kädentyöt 

  3.-4.lk 

*luonto 

  3.-6.lk 

*liikunta 

  3.-6.lk 

*kädentyöt 

  4.-6.lk 

*musikaali 

  1.-6.lk 

*jalkapallo 

  3.-6.lk 

*läksy 

  5.-6.lk 

*läksy  

  4.lk 

*savityö 

  1.-6.lk 

*tekstiilityö 

  5.-6.lk 

15.15- 

16.15 

*elokuva 

  4.-6.lk 

*kokki 

  3.-4.lk 

*tanssi 

  3.-6.lk 

*ompelu ja  

  kädentyöt 

  3.-4.lk 

*liikunta 

  3.-6.lk 

*kädentyöt 

  3.-6.lk 

*musikaali 

  1.-6.lk 

*jalkapallo 

  3.-6.lk 

*tekstiilityö 

  5.-6.lk 
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Liite 5: Vierailukerhon lukujärjestys syksyllä 2004 

 

20.9 Vanhainkoti   klo 14.15 - 15.45 

27.9 Päiväkoti    klo 14.15 - 15.45 

4.10 Koululla, Susannan luokka klo 14.15 - 15.00 

SYYSLOMA 

18.10 Päiväkoti    klo 14.15 - 15.45 

25.10 Vanhainkoti   klo 14.15 - 15.45 

1.11 Koululla, Susannan luokka klo 14.15 - 15.00 

8.11 Päiväkoti    klo 14.15 - 15.45 

22.11 Vanhainkoti   klo 14.15 - 15.45 

29.11 Päiväkoti    klo 14.15 - 15.45 

13.12 Vanhainkoti   klo 14.15 - 15.45 

20.12 Koululla, Susannan luokka klo 14.15 - 15.00 

 


