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Tartu toimeen!  
Kouluttajan manuaali PPT-esityksen tueksi: 
 
Tämä koulutusmateriaali on tehty ensisijaisesti yläkoulujen aineenopettajille, 
mutta materiaali soveltuu myös muiden kouluasteiden käyttöön. Koulutus on 
rakennettu sellaiseksi, että sen voi vetää ryhmälle ilman isompaa valmistelutyötä 
ja syvempää asiantuntemusta aiheesta. Koulutuksen vetäjä toimii 
koulutustilanteessa puheenjohtajana. Materiaalista löytyvät ohjeet sekä vetäjälle, 
että osallistujille. 

Koulutus perustuu siihen osallistuvien opettajien aktiiviseen osallistumiseen ja 
yhteiseen ideointiin. Koulutuksessa viitataan erilaisiin harjoituksiin, joita ryhmä voi 
halutessaan kokeilla koulutuksen aikana. 
  
Koulutus jakautuu kuuteen eri osioon, joita voi käydä läpi siinä järjestyksessä, 
tahdissa ja laajuudessa kuin ryhmän ohjelmaan sopii. 

 

Koulutuksen sisältö (PPT-diat 1 ja 2) 

1. Fyysinen aktiivisuus ja koulupäivä 

2. Mitä toiminnalliset opetusmenetelmät ovat? 

3. Koulun tilojen ja lähiympäristön hyödyntäminen 

4. Koululla jo käytössä olevat toiminnalliset menetelmät – 

tunnistaminen ja jakaminen 

5. Toiminnallisen oppitunnin suunnittelu 

6. Toiminnallisen toimintakulttuurin edistäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

1. Fyysinen aktiivisuus ja koulupäivä (PPT-dia 3) 
 
Kesto: 10 - 20 min 
 
Tavoite: Aiheeseen herättäminen 
 
Toimintaohjeet:  
Näytä dia 3. 
Lukekaa artikkelien tiivistelmät. 
Keskustelkaa seuraavista asioista: 

1. Iso osa oppilasta ei liiku juuri lainkaan 

2. Kaksi viidesosaa yhdeksäsluokkalaisista matkalla elintasosairauksien 
riskiryhmään 

3. Tunti lisää liikuntaa koulupäivään – toteutuuko meidän koululla? 

4. Onko meidän koululla liikettä oppitunneilla? 

5. Paljon liikkuvilla arvosanat ovat korkeammat 

6. Onko koulun tehtävä liikuttaa oppilaita? 

7. Miten liikkuminen oppitunneilla vaikuttaa oppimisprosessiin? 

 

 

  



  

2. Mitä toiminnalliset opetusmenetelmät ovat? (PPT-dia 4) 
 
Kesto: 30 - 40 min 
 
Tavoite: Selvittää mitä toiminnallisilla menetelmillä ymmärretään tässä koulussa 
 
Toimintaohjeet: Anna osallistujille ohjeet lähteä pienryhmissä tekemään 
kävelylenkki ulos (esim. koulun ympäri, n. 15 min). Kävelyllä osallistujat 
keskustelevat, mitä he ymmärtävät toiminnallisilla opetusmenetelmillä, sekä 
pohtivat, mitä lisäarvoa ne tuovat opetukseen. Voitte käyttää kävelykeskustelun 
tukena tulostettavia kysymyskortteja (liite). Sovi, minne ja mihin aikaan kävelijät 
tulevat purkamaan kävelykeskustelun tulokset.  
 

2.1 Kävelypalaverin purku (PPT-dia 5) 
Tämän osion voi käydä läpi toiminnallisesti ringissä seisten. Vastausvuoron voi 
siirtää seuraavalle henkilölle heittämällä tälle pallon. Jokainen jatkaa vuorollaan 
lausetta: ” Mielestäni toiminnallinen opetus on…” TAI ”Mielestäni toiminnalliset 
menetelmät tuovat seuraavanlaista lisäarvoa opetukseen...” 
 
ToiMeen!–hanke määrittelee toiminnalliset menetelmät seuraavasti: 

 
”Laajasti ymmärrettynä toiminnalliset opetusmenetelmät ovat 
kokoelma eri opetusmenetelmiä, joiden pyrkimyksenä on 
oppimistilanteessa aktivoida oppijaa fyysisesti ja lisätä ryhmän 
yhteisöllisyyttä.”  
 

 
2.2 Miten opetan toiminnallisesti (PPT-dia 6) 

Jatkokeskustelu: 

 Mitä toiminnalliset opetusmenetelmät ovat? 

 Pyydä osallistujia miettimään, millaisia toiminnallisia menetelmiä he ovat 
käyttäneet. 

 Vaatiiko toiminnallinen opetus esim. oppimisympäristön muutoksia? 
 

 

  



  

3. Koulun tilojen ja lähiympäristön hyödyntäminen (Dia 7) 

Kesto: 30 - 40 minuuttia 
 
Tavoite: Saada selville, millaisia oppimisympäristöjä koulu tarjoaa, joita ei ole 
vielä hyödynnetty. 
 
Toimintaohjeet: Anna osallistujille 20 minuuttia aikaa kiertää koulun sisä- ja/tai 
ulkotilat. Tarkoitus on etsiä vähintään yksi uusi paikka, jossa ei itse ole ennen 
järjestänyt opetusta ja sen lisäksi esitellä parille/ryhmälle yksi paikka, jossa on 
onnistuneesti järjestänyt opetusta. Tarvittaessa kierrokseen voi yhdistää WC- tai 
kahvitauon. Kokoontukaa kierroksen jälkeen yhteiseen yhteenvetokeskusteluun.  

 
 
 



  

4. Koululla jo käytössä olevat toiminnalliset menetelmät (Diat 8-9) 

Kesto: 40 - 80 min (toiminta + purku) 
 
Tavoite: Saada selville jo käytössä olevia menetelmiä ja jakaa niitä kollegoille 
 
Toimintaohjeet: 
 

 Käytä joko fläppipapereita (helppo toteuttaa, hankala jakaa eteenpäin) tai 
ilmaista Padlet-sovellusta (hieman hankalampi toteuttaa, helppo jakaa 
osallistujille, menetelmät jäävät muistiin)  

 Valmistele fläppipaperit otsikoin (yksi otsikko kuhunkin) tai kirjaa otsikot 
Padlettiin. Otsikot voivat olla esim.  

o Luokkahuone 
o Muut tilat 
o Koulun lähiympäristö 
o Oppiaineiden yhdistäminen 
o Muut toimivat menetelmät 

 Jaa osallistujat 3 – 5 hlön ryhmiin  

 Jos käytät paperia, ryhmät kiertävät paperilta toiselle. Jos käytät Padlettia, 
ryhmät pysyvät paikallaan ja kirjaavat ajatuksensa tabletilla, jolloin kaikki 
ryhmät näkevät reaaliaikaisesti muiden tuotoksia. 

 Ohjeista ryhmää miettimään ja listaamaan niitä toiminnallisuutta lisääviä 
menetelmiä, joita he ovat käyttäneet tai haluaisivat kokeilla. 

 PPT-diassa 9 on esitelty muutama toiminnallinen menetelmä – voit käyttää 
niitä esimerkkeinä. Painota osallistujille, että menetelmien tulee olla 
yksinkertaisia toteuttaa ja myös yksinkertaisia jakaa eteenpäin muille 
opettajille. 

 Voit varata aikaa kirjaamiseen noin 30 minuuttia 

 Jos ryhmän koko on alle 8 hlöä, voitte käydä tämän kohdan läpi keskustellen 
yhden toimiessa kirjurina 

 

4.1 Menetelmien jakaminen (Dia 10) 

Kun osallistujat ovat saaneet listattua menetelmiä, on aika jakaa tiedot muille. 
Fläpille tai Padletille kirjoitetut menetelmät eivät suoraan avaudu kaikille. Käykää 
läpi miten eri menetelmiä on käytetty ja miten niitä voisi soveltaa eri oppiaineissa 
ja eri aiheissa. Jos menetelmiä on listattu paljon, valitkaa mielenkiintoisimmat 
esiteltäviksi. Muistuta, että parhaat menetelmät ovat usein helpoimpia toteuttaa. 

 
Lopuksi pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan listalta 1-2 menetelmää, joita tämä 
itse haluaisi kokeilla lähiviikkojen aikana. 
 
 
 
 

  



  

5. Toiminnallisen oppitunnin suunnittelu (Dia 11) 

Kesto: 40 - 80 min 
 
Tavoite: Suunnitella toiminnallinen oppitunti  
 
Toimintaohjeet:  
Jaa osallistujat 3-4 hengen ryhmiin. Ryhmät kannattaa koostaa siten, että niissä on 
edustettuna mahd. monta eri aineen opettajaa. Jokainen ryhmä suunnittelee 
oppitunnin, joka sisältää toiminnallisia osioita. Suunnitelmaan tulee 
mahdollisimman selkeästi kirjata oppitunnin aihe, tavoite ja sisältö, paikka, 
varusteet, arviointi sekä mahdollinen integraatio toisen oppiaineen kanssa. 
 
Opettajilla on usein paljon ideoita toiminnallisista oppitunneista, joita he 
haluaisivat toteuttaa. Useimmiten aikaa suunnitteluun ei kuitenkaan ole.  
Tämän tehtävän tavoitteena on antaa yksilölle tai ryhmälle aikaa tehdä 
toteutettavissa oleva suunnitelma. Tehtävässä tulee painottaa sitä, että jokainen 
ymmärtää toiminnallisuuden hieman eri tavoin eikä yhtä oikeaa tapaa ole 
olemassa. Jos oppilaan peppu saadaan nousemaan ylös penkistä oppitunnin aikana, 
on osa tavoitteesta jo toteutunut. 
 
Jos koululla on olemassa yhteinen foorumi tai alusta, on suositeltavaa käyttää sitä 
paitsi menetelmien myös suunnitelmien jakoon. Muutoin suunnitelman voi tehdä 
haluamalleen alustalle. Tärkeää on kuitenkin se, että idean voi tarvittaessa jakaa 
sähköisesti.  
 
 
5.1 Oppitunnin esittely (Dia 12) 
 
Yksilöt/ryhmät esittelevät suunnittelemansa oppitunnin, minkä jälkeen 
keskustellaan yhdessä: 

 Voiko samaa menetelmää soveltaa muihin aineisiin? 

 Kuinka oppituntia voisi kehittää? 

 Kuinka arviointia voisi kehittää? 
 

  



  

6. Toiminnallisen toimintakulttuurin edistäminen (Dia 13) 

Kesto: 40 - 80 minuuttia 

Tavoite: Valmistella toimintasuunnitelma toiminnallisen toimintakulttuurin 

edistämiseksi  

Toimintaohjeet: 

Suunnitelman työstöön on kaksi vaihtoehtoista menetelmää, joilla 

toimintasuunnitelman laatimiseen päästään käsiksi: Kuusi ajatteluhattua sekä 

perinteinen aivoriihi. Valitse, kummalla suunnittelutyökalulla lähdette etenemään. 

Esimerkkejä mahdollisista suunnitelmista:  

Suunnitelmien ja ehdotusten tarvitse olla isoja ja monimutkaisia. Pyrkikää 

löytämään suunnitelma/ehdotus, joka on mahdollista toteuttaa teidän koulullanne. 

Muilla kouluilla on päädytty mm. tällaisiin suunnitelmiin:  

• Opettajakokouksissa on varattu aikaa keskustelulla toiminnallisesta 
opetuksesta 

• Yhteiselle foorumille/alustalle on laitettu kohta Toiminnallinen opettaminen 

• Opehuoneessa on valkotaulu, johon on listattu koululla parhaiten toimivat 
menetelmät 
 

6.1 Vaihtoehto 1: Kuusi hattua –menetelmä (Dia 14)  

Kuusi ajatteluhattua on Edward de Bonon kehittämä ajattelun ja keskustelun 
apuväline. Menetelmää käytetään yleensä ryhmätyössä, mutta sitä voi käyttää 
myös yksistään. Menetelmän tarkoitus on edesauttaa luovaa ajattelua 
ideointivaiheessa. Menetelmä auttaa katsomaan käsiteltävää asiaa eri 
näkökulmista, ts. eri rooleista käsin. Roolissa ollessaan osallistuja sanoo 
mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. 
 

Roolit eli hatut: 

 Valkoinen hattu on neutraali ja objektiivinen. Se tuo esille faktat. Se vain 
toteaa, ei tulkitse.  

 Punainen hattu esittää tunneperäisiä argumentteja ja tuo esille tutemuksia, 
intuitioita. Se ei perustele. 

 Musta hattu etsii riskejä ja ongelmia. Se on kriittinen ja varovainen – 
perustellusti.  

 Keltainen hattu on toiveikas ja tuo esille työn etuja ja hyötyjä. Se on 
perustellusti positiivinen.  

 Vihreä hattu ehdottaa uusia ideoita, vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Se on 
luova ja osaa myös hullutella.  

 Sininen hattu on puheenjohtaja. Se pyrkii hahmottamaan kokonaisuuden, ja 
näkee, mille hatulle pitäisi milloinkin suoda puheenvuoro. 



  

 

 

Toimintaohjeet:  

 Esittele eri hatut, ts. niiden edustamat näkökulmat. Käytössä on hyvä olla 
oikeat hatut, jotta kaikki tietävät, minkävärinen hattu milloinkin on äänessä. 
Hatut voi vaikka askarrella.  

 Ota itsellesi sininen hattu ja toimi puheenjohtajana ja yhteenvetäjänä. 

 Aihe – kuinka edistämme toiminnallista toimintakulttuuria omassa 
koulussamme – tulee kirkastaa kaikille osallistujille. Aihe voi myös olla esim.  
1. fyysisen aktiivisuuden lisääminen 
2. hyvinvoinnin lisääminen tai 
3. toiminnallisen opetuksen lisääminen 

 Asettele muut viisi hattua eri puolille tilaa ja laita jokaisen hatun viereen 
fläppipaperi, post it –lappuja sekä kyniä.  

 Jaa osallistujat viiteen ryhmään. Jokainen ryhmä lähestyy aihetta oman 
hatun näkökulmasta ja kirjaa näkemyksiään ylös post it –lapuille, jotka he 
kokoavat fläppipaperille. 

 Jokusen minuutin kuluttua ryhmät voivat siirtyä seuraavan hatun kohdalle ja 
täydentää edellisen ryhmän näkemyksiä.  

 Ryhmät voivat kiertää kaikkien viiden hatun kautta tai vain jokusen hatun 
kautta. 

 Kun hatut on kierretty, on aika tehdä yhteenveto. Toimi itse kirjurina, kun 
osallistujat kertovat konkreettisia toimenpiteitä, joihin voisitte koulussanne 
ryhtyä. 

 Lopputulos on koulun toimintasuunnitelma toiminnallisten toimintatapojen 
lisäämiseksi.  

 Mikäli ryhmä on kovin iso, on mahdollistaa järjestää esim. kaksi 
rinnakkaissessiota omine puheenjohtajineen ja verrata sitten ryhmien 
aikaansaamia suunnitelmia.  
 

 

 

 

 

 

 

  



  

6.2 Vaihtoehto 2: Aivoriihi–menetelmä (Dia 15) 

Toimintaohjeet:  

1. Miettikää mitä haluatte saavuttaa toiminnallisuuden lisäämisen kautta. Tämä 
voisi esim. olla: 

a) Fyysisesti aktiivisemmat oppilaat. 

b) Parempi ilmapiiri ja yhteisöllisempi koulu. 

c) Lisää ideoita opetuksen toiminnallistamiseen. 

d) Paremmat oppimistulokset toiminnallisten menetelmien avulla. 

2. Selvittäkää faktat 

3. Hahmottakaa reunaehdot 

4. Kirjatkaa ideat ylös. 

5. Karsikaa huonot ideat, valitkaa kehityskelpoiset ideat. 

6. Jatkojalostakaa paras tai parhaat ideat. 

7. Valitkaa paras toimintatapa.  

 

 

7. Lisää aiheesta (Dia 16) 

Näytä osallistujille www.toimeen.humak.fi sivu, josta tämä koulutus ja 

lisämateriaalit löytyvät. 

 

 

  

http://www.toimeen.humak.fi/

