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VALINTAETUNA
VOIMAA
VAHVUUKSIA
JA VASTAUKSIA

SYVIEN VAHVUUKSIEN KOULU
Syvien vahvuuksien koulu on kehitetty
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Se luotiin seitsemän vuoden
aikana pilottien kautta auttamaan
kouluja luomaan voimaannuttavaa
hyveille ja vahvuuksille perustuvaa
oppimis- ja kasvuyhteisöllisyysympäristöä, jonka kivijalkana on positiivinen
yhteistyö. Se on itsessään innostava ja
oppimisen vastuullisuutta ja mahdollisuuksia korostava niin oppilaille kuin
opettajillekin. Hyveet ja vahvuuksien
käyttö opitaan lukemalla ja harjoittelemalla. Hyveet ja vahvuudet luovat
uudenlaisen oppimiskokemuksen, joka
mahdollistaa luonnetaitojen, hyvän
elämän ja yhteiskunnallisen vastuun
kehityksen ja takaa opiskelijoille tietämyksen ja taidot tulla demokraattisen
yhteiskunnan jäseniksi.

Syvien vahvuuksien ohjelmalla luodaan
hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvaa
toimintakulttuuria kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelma edistää osaltaan
hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta
maailman osaavimmista kansoista
vuoteen 2020 mennessä.

Miten onnellinen olenkaan,
että lapseni on päässyt
tällaiseen kouluun.
- Äiti vanhempainillassa -

HYVEET JA VAHVUUDET

Elämän strategiset
vahvuudet

Elämän
arvovahvuudet

Elämän haasteelliset
vahvuudet

Uteliaisuus
Tiedonjano
Arviointikyky
Kekseliäisyys
Sosiaalinen tilannetaju
Näkemyksellisyys

Kiitollisuus
Anteliaisuus
Oikeudenmukaisuus
Arviointikyky
Reiluus
Ystävällisyys
Kansalaisuus

Urheus
Sinnikkyys
Itsehillintä
Rehellisyys

Emme koskaan voi tietää,
milloin meiltä hyveitä ja vahvuuksia kysytään.

Lähde: Martin Seligman / Juhani Räsänen

MISTÄ SYYSTÄ VAHVUUKSIA
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Vahvuudet auttavat ihmistä
tulevaisuudessa heikkouksien
parantamista enemmän.
Yksilöt, jotka perustavat
tulevaisuutensa vahvuuksilleen
saavuttavat enemmän, kuin että
he tekisivät saman pyrkiessään
parantamaan heikkouksiaan.
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Metataidot parantavat oppimisen
taitoja ja lisäävät koulussa
viihtymistä. Vahvuuksien hallintaan
liittyy voimakas siirtovaikutus,
joka vaikuttaa hyvinvointiin koko
elämänkaaren ajan.
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Hyveisiin ja vahvuuksiin
paneutuneet oppilaat harjaantuvat
tekemään valintoja eettisin
perustein ja mahdollisuuksiaan
optimoiden. Tulevaisuususko
perustuu tahdonvoimaan,
joka on kognitiivinen ominaisuus.
Hyveiden ja vahvuuksien
tutkiminen harjaannuttaa ihmisiä
tulevaisuuden suunnitteluun.
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Hyveet ja vahvuudet tarjoavat
eheyttävän näkökulman
opetukseen.
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Hyveet ja vahvuudet tarjoavat
perustan kodin ja koulun
menestykselliselle yhteistyölle.
Tutkimustemme perusteella
tiedämme, mitä vahvuuksia
suomalaiset vanhemmat toivovat
koulun kehittävän lapsissa.

Aloita tekemällä se,
mikä on tarpeellista,
sitten se, mikä
on mahdollista ja
yhtäkkiä huomaatkin
tekeväsi sitä mikä on
mahdotonta.
- Franciscus Assisilainen -

KASVUYHTEISÖLLISYYSKOULUN
INDIKAATTORIT

Pitkään toteuttaneet
Lukukauden toteuttaneet

Eroavaisuudet 1-2 ja 2-3 vuotta
vahvuuspedagogiikkaa
toteuttaneiden koulujen välillä:
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Oppilaiden keskinäinen
vuorovaikutus
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Koulun kulttuurinen
vuorovaikutus

Opettajien ja oppilaiden
keskinäinen vuorovaikutus
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Koulun ja yhteistyökumppaneiden välinen
vuorovaikutus

Henkilökunnan
keskinäinen
vuorovaikutus
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Johdon ja henkilökunnan
välinen vuorovaikutus

Vanhempien ja koulun
välinen vuorovaikutus

Hyveisiin ja vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus on
kouluyhteisön hyvinvoinnin arvon mitta.
Lähde: Raportti OKM:lle 30.5.2017

Positiivisuus lisääntyi kouluyhteisössä hankkeen aikana.
Se näkyy ja kuuluu opettajien puheessa ja
keskinäisessä keskustelussa. Positiivisuuden
lisääntymisen havaitsee myös selkeästi opettajien ja
oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
- Rehtori Kari Okkonen, Martin koulu, Hyvinkää -

ONNELLISEN KASVUYHTEISÖLLISEN
KOULUN KRITEERISTÖ JA HENKI
Tunnetila

Hyvät ihmiset

• Koen levollisuuden ja
turvallisuuden tunteen
• Koen vierellä kulkemisen tunteen
• Koen kokonaisuuteen kuulumisen
tunteen
• Koen oppimisen merkityksellisten
kokemusten jakamisen tunteen
• Koen ilmapiirin avoimuuden ja
turvallisuuden tunteen
• Koen myötätuntoisuuden tunteen

• Koulussa vallitsee ystävällisyys
muiden opiskelijoiden kanssa
• Hyvä suhde opiskelijoiden ja
opettajien välillä
• Aikuiset toimivat esimerkillisesti
• Riippumatta taustasta oppilaat
tuntevat mukanaoloa
• Autetaan niitä, joilla on erityistarpeita
• Paikallisyhteisöt tukevat koulua
• Vanhemmat tukevat ja kannustavat
koulua
• Koulua johdetaan voimaannuttavasti

Motivaatioprosessit
• Opiskelijat auttavat toisiaan
oppimisessa
• Opiskelun sisältö hyödyttää
arkitodellisuutta
• Kohtuullinen työmäärä kotitehtäviä
ja tenttejä
• Koulussa on paljon hyve- ja
vahvuusharjoitteita
• Vapaus ilmaista mielipiteensä
koulussa ja luokassa
• Mielenkiintoiset harjottelemisen
muodot ja kohteet
• Voimaannuttavaa palautetta
opettajilta useasti
• Laaja vapaa-ajan toiminta
• Oppimista luokkahuoneen
ulkopuolella

Tilat, ympäristö
• Ulkona peli- ja viheralueita
• Sisällä visuaalinen elämyksellisyys
• Puiteviestinnällisesti lämpimät ja
ystävälliset tilat
• Mukavat opiskelijoiden taustat
huomioivat tilat
• Aktiivipedagoginen tekniikka
• Hyvä ja luonnollinen ravitsemus
• Koulu on turvallinen ja vapaa
stressistä, kilpailusta ja kiusaamisesta
© Syvien vahvuuksien koulu
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