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Kerhot, osallisuus ja hyvinvointi

Perusteluna harrastuksien linjaamiselle koulun yhteyteen koulun kerhoiksi on esitet-
ty lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Etenkin viranomaisasiakirjoissa, ku-
ten lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa ja osin myös Koulutus ja tutki-
mus 2007–2012 -kehittämisohjelmassa harrastusten tuominen koulun yhteyteen on 
liitetty hyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin. Sama on noteerattu myös poliittisissa 
asiakirjoissa, kuten Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa ja Lasten, nuorten ja per-
heiden politiikkaohjelmassa. Tässä ajattelussa harrastukset koulussa rinnastuvat pyr-
kimyksiin tukea lasten ja nuorten osallisuutta, jonka toisaalta nähdään olevan perus-
tuslaista ja Yhdistyneiden kansakuntien lasten oikeuksien perussopimuksesta tuleva 
perusoikeus, toisaalta lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattori, puhutaanpa sitten 
hyvinvoinnista yleensä tai spesifi mmin kouluhyvinvoinnista. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kouluympäristössä olevien harrastusmahdollisuuk-
sien tai koulun kerhotoiminnan ja osallisuuden yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita ei 
ole juurikaan perusteltu tai tutkimuksin osoitettu. Tutkimusta on tehty toki muis-
sa maissa, mutta Suomeen sovellettuna kyse on lähinnä selvityksistä. Opetusministe-
riön vuonna 2005 aloittaman kouluhyvinvointiohjelman mukaan hyvinvointia ke-
hittävinä indikaattoreina ovat varhainen puuttuminen ja ongelmien ehkäiseminen, 
koulukiusaamisen vähentäminen, koulupudokkuuden ehkäisy, oppilashuollon kehit-
täminen, oppilaiden osallisuuden lisääminen ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Ohjelman 
tuloksena poikineista kehittämishankkeista, kuten Osallistuva oppilas – yhteisöllinen 
koulu -hankkeen loppuraportista, voidaan todeta raportoidun lähinnä hankkeen to-
teutumista, mutta osallisuuden tukemisen tosiasiallisia yhteyksiä tai vaikutuksia oppi-
laiden hyvinvoinnin paranemiseen ei esitetä tai ole selvitetty. (ks. Manninen 2008.)
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Hyvinvointiin liittyvän tutkimus- ja selvitystiedon fragmentaarisuus ja puutteet on 
havaittu (ks. Rimpelä et al. 2008, 9–12). Tämän vuoksi Rimpelä ja kumppanit (2008) 
ovat tehneet Opetushallitukselle selvityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 
peruskoulussa. Hyvinvoinnin indikaattoreina kartoitettiin tuossa selvityksessä 

kodin ja koulun yhteistyötä, 
oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia,
kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuutta ja henkilöstöä,
poissaoloja,
kouluruokailua,
koulukuljetuksia,
kiusaamista,
häiriöitä ja ongelmatilanteita,
kurinpitoa ja ojentamista,
työoloja ja työolotarkastuksia,
tapaturmia ja onnettomuuksia sekä
lähettämistä erityispalveluihin.

Näitä indikaattoreita tarkasteltiin lähinnä määrällisiltä, ei laadullisilta tai sisällöllisil-
tä näkökannoilta. Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kartoitet-
tiin kysymällä, onko koulun opetussuunnitelmaan kuvattu oppilaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, onko koulussa oppilaskunta, kummitoimintaa tai aamu- 
ja iltapäivätoimintaa ja millaisissa asioissa oppilaat ovat olleet mukana. Itsestään sel-
vää on, ettei esimerkiksi pelkkä iltapäivätoiminnan järjestäminen ole tae oppilaiden 
osallistumismahdollisuuksista. 

Arponen (2007) kysyi lapsiasiavaltuutetulle tekemässään selvityksessä lapsilta itsel-
tään, millaiset tekijät määrittävät hyvinvointia. Selvityksen mukaan viihtyisän koulun 
määrittäjänä suurin yksittäinen tekijä olivat koulun sosiaaliset suhteet. Ne pitivät si-
sällään reilut opettajat, kiusaamisen vähentämisen, mukavat kaverit ja yhteishengen. 
Lapsiasiavaltuutetun johtopäätös oli, että ensisijaista kouluhyvinvoinnin parantami-
sessa on panostaa kiusaamisen vähentämiseen ja hyvään ilmapiiriin.

Koulun kerhotoiminta hyvinvoinnin tukijana 

Kansallisissa tutkimuksissa ja selvityksissä kouluhyvinvointia on arvioitu toistaiseksi 
lähes pelkästään määrällisillä mittareilla. Kuitenkin, kuten lapsiasiavaltuutetun selvi-
tys osoittaa, tärkein indikaattori juuri kouluhyvinvoinnin näkökulmasta, on koulussa 
vallitsevien sosiaalisten suhteiden laatu ja määrä. Kärjistäen voi todeta, että perustut-
kimus siitä, mitkä ovat kouluhyvinvoinnin keskeisiä laadullisia ja sisällöllisiä indikaat-
toreita, puuttuu. Onneksi aiheesta on kansainvälistä tutkimusta, joskin myös niiden 
rasitteena on yleensä se, että niissä on oltu enemmän kiinnostuneita kerhotoiminnan 
positiivisista vaikutuksista yksilönkehitykseen ja koulumenestykseen, kuin kokonais-
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valtaiseen hyvinvointiin. Newmanin (1992) toimittamassa tutkimuksessa on selvi-
tetty oppilaiden koulussa tapahtuviin harrastuksiin osallistumisen ja opintosuoritus-
ten välistä positiivista yhteyttä. Mahoney ja Carrins (1997) taas ovat osoittaneet, että 
koulun organisoimaan harrastustoimintaan osallistuminen suojaa sosiaalisen kehityk-
sen riskiryhmiin kuuluvia nuoria vahvasti rikollisuudelta. Erilaisia koulussa tapahtu-
van harrastustoiminnan lapsen ja nuoren kehityksen kannalta positiivisia vaikutuksia 
ovat osoittaneet myös Edeer ja Kinneley (1995) sekä Csikszentimihalyi, Rathunde 
ja Whalen (1993).

Mahoney ja Stattin (2000) ovat tutkimuksessaan osoittaneet, että harrastuksilla on 
myönteisiä vaikutuksia lapsen ja nuoren kehitykseen vasta, jos niihin liittyy seuraavia 
osatekijöitä: ne kehittävät taitoja, kannustavat yhteistyöhön, tarjoavat onnistumisen ja 
valmiiksi saamisen kokemuksia, tuottavat mielihyvää, ovat järjestäytyneitä ja säännöl-
lisiä sekä tarjoavat aikuissuhteita.

Harrastustoiminnan myönteiset vaikutukset liittyvät siis sen ominaisuuteen vahvis-
taa luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin sekä kehittää pitkäjänteisyyttä. Luotta-
mus omiin taitoihin kasvaa positiivisen yhteistyön kautta. Jos halutaan parantaa lasten 
ja nuorten hyvinvointia juuri koulussa, se edellyttää koulussa työskentelevien hen-
kilöiden sosiaalisten suhteiden vahvistamista ja sellaisten rakenteiden luomista, jos-
sa edellä mainitut osa-alueet voivat toteutua. Koulun kerhotoiminta tarjoaa tällaisen 
rakenteen. 

Myös opettaja voi hyvin

Koulun kerhotoiminnan itseisarvo liittyy sen mahdollisuuteen lisätä lasten ja nuorten 
hyvinvointia. Onnistuessaan koulun kerhotoiminta parantaa kuitenkin kaikkinaisesti 
hyvinvointia kouluyhteisössä. Toisin sanoen, myös opettajat hyötyvät. 

Ainoa kansallinen seurantatutkimus, jossa on tähän mennessä seurattu kerhotoimin-
nan vaikutuksia koulussa koettuun hyvinvointiin, liittyy Sitran rahoittamaan Muka-
va-hankkeeseen. Vaikka hankkeen tavoitteena oli ensisijaisesti pohtia koulupäivän ra-
kenteellista uudistamista ja huokoistamista, välineenä rakenteelliselle väljentämiselle 
oli kerhojen tarjoaminen oppilaille. Hankkeessa toteutettu seurantatutkimus osoit-
taa kerhotoiminnan tarjoamisen ja myös sen organisoimisen vaikutuksia kouluyhtei-
söön, oppilaisiin, opettajiin ja myös kodin ja koulun yhteistyöhön. Kun kokeiluun 
osallistuneilta opettajilta kysyttiin, millainen vaikutus hankkeella oli ollut heidän 
omaan hyvinvointiinsa, kertoi 44 prosenttia vastaajista hyvinvoinnin parantuneen, 
koska viihtyvyys koulussa oli parantunut. Opettajista 89 prosenttia arvioi oppilaiden 
viihtyvyyden parantuneen. (Pulkkinen & Launonen 2005, 151–152.) Kiusaamisen, 
joka on nostettu hyvinvointi-indikaattoriksi kansallisissa selvityksissä, raportoitiin 
myös vähentyneen hankkeen aikana merkittävästi (Pulkkinen & Launonen 2005, 
193–195).
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Mahdollisuus toteuttaa opettajuutta laaja-alaisesti 

Perusopetuslain mukaan perusopetuksen tarkoitus on tukea lapsen ja nuoren tervettä 
kasvua ja kehitystä. Koska on osoitettu, että organisoimalla kerhotoimintaa koulutyön 
yhteyteen voidaan merkittävällä tavalla tukea lasten ja nuorten sosioemotionaalista 
kehitystä, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea koulun tarjoamien oppisisältöjen oppimista 
ja arvopohjan omaksumista, ei koulun kerhotoiminta tarvitse tuekseen muita perus-
teluja. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2004) kerhotyö on 
nostettu ja myös määritelty, mutta se ei ole kuitenkaan kouluja velvoittavaa. On sel-
vää, että seuraavia opetussuunnitelman perusteita laadittaessa kerhotoiminta täytyy 
nostaa suurempaan rooliin perusopetuslain kasvatustehtävän toteuttajana. 

On kuitenkin kiinnitettävä huomiota niihin etuihin, joita opettajat ovat raportoi-
neet tehtyään kerhotyötä. Kerhokeskuksen (Koulun kerhotyö – – 2004) tekemän 
selvityksen mukaan kerhotyötä tehneet opettajat kertoivat pitävänsä kerhotyötä hen-
kisesti palkitsevana. Kerhossa on mahdollisuus käyttää omaa osaamista ja harrastu-
neisuutta laveammin hyödyksi, kuin usein tiiviiseen rytmiin sidotussa opetustyössä. 
Aiheessa on mahdollisuus edetä vapaampaan tahtiin kulloisenkin ryhmän toiveiden 
ja tarpeiden mukaan. Viimekädessä opettajaksi hakeudutaan halusta ohjata ja opettaa 
lapsia ja nuoria heidän tarpeistaan käsin. Tilanteet, joissa opetus ei voi joustaa riittä-
västi oppilaiden tarpeiden mukaan, koetaan turhauttaviksi. Kerhotyössä, jonka tavoit-
teet eivät ole asetettu mitattaviksi, vaan pikemminkin aiheeseen innostaviksi, tällais-
ta turhautumista ei synny.

Kerhotyötä tehneet opettajat kertovat myös, että opettajan ja oppilaiden väliset suh-
teet paranevat. Kerhotyössä on opettajalla enemmän mahdollisuuksia tuoda esiin 
omaa harrastuneisuuttaan ja sitoutuneisuuttaan aiheessa, joka saattaa hahmottua op-
pilaille konkreettisempana, kuin opetussuunnitelman mukaan opetettavat kouluai-
neet. Oppilaat ymmärtävät myös paremmin, että opettajankin työtä oppitunnilla oh-
jaavat oppimistavoitteista johtuvat aikataulut ja sisällöt, kun taas kerhossa hän voi 
edetä vapaammin ja oppilaiden mukaan kerhosisältöjä muokaten. Opettaja näyttäy-
tyy kerhoissa oppilaille toisenlaisessa, ehkä avarammassa roolissa. (Koulun kerhotyö 
– – 2004.) Opettaja saa tätä kautta aidosti arvostusta reiluudestaan, jonka lapset nos-
tivat esiin tärkeänä koulun viihtyisyyteen liittyvänä tekijänä lapsiasiavaltuutetun sel-
vityksessä. (Arponen 2007.) Myös Pulkkisen ja Launosen mukaan (2005, 109) oppi-
laat menevät mielellään opettajien ohjaamiin ryhmiin sekä opettajan tuttuuden että 
ohjauksen laadun takia.

Kerhotyötä tehneet opettajat ovat raportoineet kerhotyön tekemisen heijastuneen 
myös opetustyöhön. Selkein tulos on ollut työrauhan paraneminen oppituntien aika-
na. Tämä lienee seurausta parantuneista sosiaalisista suhteista opettajan ja kerhoihin 
osallistuneiden oppilaiden välillä sekä lisääntyneestä oppilaantuntemuksesta. Kaiken 
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kaikkiaan näillä tekijöillä kerrottiin olevan yhteys oman koulun yleiseen viihtyisyy-
teen. Nämä ovat myös selkeitä opettajien työhyvinvointia parantavia tekijöitä. (Kou-
lun kerhotyö – – 2004; vrt. Pulkkinen & Launonen 2005, 151.)

Työhyvinvoinnin paranemisen edellytyksiä 

Opettajien kokemat kerhotoiminnan aikaansaamat parannukset työhyvinvoinnissa, 
opettajan ja oppilaiden välisen sosiaalisen suhteen paranemisessa ja sitä kautta paran-
tuneessa keskinäisessä kommunikaatiossa, eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys tai au-
tomaatio, joka toteutuu saman tien, kun opettaja ottaa kerhoja ohjattavakseen. Mu-
kava-hankkeen yhteydessä toteutetussa pitkittäistutkimuksessa ilmeni, että ohjauksen 
laatu on keskeinen tekijä, jotta myönteiset vaikutukset saadaan aikaan. Oppilaat eivät 
motivoituneet osallistumaan harrastuksiin, joiden ohjaus ei ollut laadukasta. (Pulkki-
nen & Launonen 2005, 25, 109.) Laadukkuus tarkoittaa kerhonohjaajan pedagogisia 
ja ryhmätyötaitoja sekä hänen kompetenssejaan ja innostusta ohjaamaansa aiheeseen. 
Erityisesti ohjaajan oma harrastuneisuus ja innostuneisuus näyttää olevan keskei-
nen kerhoissa tapahtuvan harrastustoiminnan laadukkuuden indikaattori. Sama pä-
tee luonnollisesti harrastuksiin muuallakin, kuin koulussa.  

Ohjaajan pedagogisten kompetenssien kokonaisuudesta tärkeimpinä tekijöinä nou-
sevat ohjauksen subjektilähtöisyys ja kyky pedagogiseen kokonaisnäkemykseen (vrt. 
Pulkkinen & Launonen 2005, 62, 93, 110–111, 130–131). Subjektilähtöisyydellä tar-
koitan sitä, että ohjaajan tulee edetä ohjauksessaan lapsen ja nuoren lähtökohdista ja 
kiinnostuksen kohteista käsin. Tämä on yksi laadukkaan kerhopedagogiikan tunnus-
merkeistä: Kerhoissa on harvoin edeltä määrättyjä eksakteja tieto- tai taitotavoitteita 
kouluopetuksen tapaan, vaan kerhoryhmä (ohjaaja ja kerholaiset, kouluyhteisön osal-
liset) muovaa tavoitteensa itse ja myös refl ektoi tavoitteitaan toiminnan aikana. Tällä 
tavoin lapset ja nuoret oppivat myös osallisuuteen, koska heille hahmottuu tavoittei-
den asettamisen ja niiden saavuttamisen välinen tärkeä ja myös palkitseva yhteys. 

Laadukkaan kerhonohjauksen on todettu edellyttävän myös ehyttä pedagogista ko-
konaisnäkemystä (Pulkkinen & Launonen 2005, 130–131). Toisin sanoen kerho-
nohjaajan ja myös hänen työyhteisönsä tulee oivaltaa kerhotoiminnan merkitys tie-
dollisten ja taidollisten tekijöiden lisäksi lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja 
kehityksen näkökulmasta. Mukava-hankkeessa haastatellut rehtorit raportoivat ”ha-
jaantuneen ammatillisuuden” ongelmista, joita syntyy etenkin yläkoulujen ainejakoi-
sen opetussuunnitelman takia. Keskustelut työyhteisössä kuitenkin lavensivat peda-
gogista näkemystä, mikä parhaimmillaan johti tiiviimpään yhteistyöhön myös koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa. Erityisen tärkeää yhteisen pedagogisen kokonaisnäke-
myksen hahmottaminen oli, kun harrastuskerhon ohjaaja tuli koulun henkilöstön ul-
kopuolelta. (Pulkkinen & Launonen 2005, 130–131.) Rehtorilla onkin tärkeä roo-
li, sillä hänen tulisi oppilaitoksensa pedagogisena johtajana käydä näitä keskusteluja 
opetushenkilöstön ja kerhonohjaajien kanssa. 
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Kerho muutoslaboratoriona?

Suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina tapahtuneet rakenteelliset muutokset 
sekä tilastoissakin todentuvat tiedot lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja ongelmis-
ta ovat heijastuneet myös kouluihin ja opettajan työhön. Yleissivistävä koulu, joka 
kokoaa kaikki Suomen lapset ja nuoret, on tullut yhä houkuttelevammaksi väyläk-
si erilaisten korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisessa. Rapor-
toidut puutteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa (ks. esim. Suomalainen 
lapsi 2007 -raportti) vaativat yhteiskunnalta ja poliittiselta päätöksenteolta kannan-
ottoja siitä, miten ongelmia ratkotaan. Myös opettajat, jotka kohtaavat lapset ja nuo-
ret koulussa, joutuvat reagoimaan pahoinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Monet 
yhteiskunnallisesti tuetut hankkeet, kuten opetusministeriön kiusaamisen ehkäisyyn 
tähtäävä KiVa Koulu -hanke, ovat tulleet opettajien tueksi, mutta opettajien työ-
hyvinvoinnin kannalta suurimmaksi pullonkaulaksi on muodostunut opettajuus itse. 

Opettajuudella tarkoitetaan yhteiskunnan opettajalta edellyttämää orientaatiota 
opettajan tehtävään, joka sisältää yksilön itsensä orientaation opettajan työtä kohtaan 
ja toteutuu opettajan työnä. Opettajankoulutus antaa riittävät taidot opettamiseen 
ja opetustyön taitamiseen. Ne ovat opettajuuden osatekijöitä. Näiden lisäksi opetta-
juutta muovaavat myös erilaiset oppimisympäristöt, kumppanuudet, muutosprosessit 
ja työyhteisöllisyys (Fullan 1992; 1994; 2001; Niemi esim. 1995; 1997; 1998; Koho-
nen 1997). Ristivetoa syntyy, jos yhteiskunnan muovaama tulkinta opettajuudesta ei 
vastaa yksilön, eli opettajan itsensä kokemusta opettajuudestaan. Opettaja voi tällöin 
kokea riittämättömyyttään vastata yhteiskunnan tarpeisiin tai sovittaa yhteen yhteis-
kunnan tämänhetkisiä tarpeita ja opetustehtävää, jonka itse mieltää toisin. (vrt. Luo-
pajärvi 1993, 166–168.) Kääntäen voi sanoa, että opettajan työhyvinvoinnin kannalta 
on olennaista, että hänellä on lupa soveltaa opettajuuttaan käsitteen kaikilla osa-alu-
eilla. Jos opettajuus rajataan vain opettamiseen ja opetustyöhön, aiheutuu pahoin-
vointia ja uupumusta. Opettajan on toisin sanoen saatava olla myös ohjaaja, tukija ja 
kannustaja, eli kasvattaja (vrt. Luukkainen 2005, 58–60). Mahdollisuus tehdä kerho-
työtä, joka ei ole oppimis- tai osaamistavoitteiden velvoittamaa, antaa opettajalle ti-
laisuuden toteuttaa opettajuuttaan laaja-alaisesti. Tosiasiallisesti nykyaikainen käsitys 
opettajuudesta lähenee niitä edellytyksiä, toimintatapoja ja suhtautumista, jota edellä 
sivuttu laadukas kerhopedagogiikka sisältää.

Opettajan ammatti edellyttää laaja-alaista asiantuntijuutta ja ammattitaitoa. Se on 
myös yhteiskunnan edellyttämä orientaatio. Ammattitaito tarkoittaa muodollisen pä-
tevyyden ja taitovaatimusten lisäksi sellaisia työssä tarvittavia taitoja, jotka ilmenevät 
käytännöllisinä tai toiminnallisina tietoina. Ne ovat osa työn kokonaishallintaa, mut-
ta eivät välttämättä ole tiedostettuja. Näitä tietoja ja taitoja kutsutaan niin sanotuk-
si äänettömäksi ammattitaidoksi. Se on henkilökohtaista, omien kokemuksien kautta 
karttunutta ja sisäistynyttä. (ks. Luukkainen 2005). Tällaista sisäistynyttä tietoa liittyy 
muun muassa harrastuksiin. Jokaisella opettajalla on ainakin jokin harrastus, toden-
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näköisesti useampiakin. Oman harrastuksen tuominen kouluyhteisöön ohjaamalla 
kerhoa, antaa opettajalle mahdollisuuden äänettömän ammattitaidon esiintuomiseen 
ja sisäistyneiden tiedostamattomien taitojen viljelyyn lasten ja nuorten kanssa. Ää-
netön ammattitaito ilmenee etenkin silloin, kun ihmiset oppivat epämuodollisesti ja 
satunnaisesti. Sitä on esimerkiksi taito saada oppilaat kiinnostumaan aiheesta ja syn-
nyttää opinhalu. Jos opettaja ohjaa oman harrastusaiheensa kerhoa, tämä toteutuu lä-
hes luonnostaan, koska opettajan harrastuksesta saama innostuneisuus tarttuu myös 
nuoriin. Tämän opettajat ovat kertoneet olevan henkisesti hyvin palkitsevaa (Koulun 
kerhotyö – – 2004). Tätä kautta selittyy myös se, että opettajan laadukkaasti ohjaa-
maan kerhotoimintaan osallistuneet oppilaat hahmottavat opettajansa aiempaa ava-
rammassa roolissa.

Kerhotoiminta ajattelun kehittämisen välineenä

Jos ongelmanratkaisu-, päättely- ja oppimisen taidot nostetaan keskeisimmiksi kou-
lutustavoitteiksi, on vahvistettava oppijoiden ajattelutaitoja. Ajattelemaan opitaan 
ajattelemalla ja tulemalla tietoiseksi omasta ajattelusta. Opetuksen tehtävä on kehit-
tää opiskelijoita vastuuseen itsestään ja kehittää valmiuksia yhteiskunnalliseen toi-
mintaan sekä auttaa heitä luottamaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa. Osallisuuden 
lisääminen on vuoden 2006 nuorisolain pohjalta myös nuorisotyön tärkein tavoi-
te. Kerhotoiminnassa tähdätään nuoren oman roolin avaamiseen aktiivisessa toimin-
nassa, sisällön suunnittelussa, ideoinnissa, ja aktiivisessa osallistumisessa siihen sosiaa-
liseen prosessiin, joka jokainen kerho aiheesta riippumatta on. Ohjaajan tehtävä on 
myötäillä ja tukea nuorten omia toiminnassa syntyviä ajatuksia, tietojen ja taitojen 
kehittymistä ja vahvistaa heidän omaa tiedonhaluaan asettamalla kysymyksiä mie-
luummin, kuin vastaamalla niihin. Älyllisen uteliaisuuden herättäminen ja ongel-
manratkaisustrategioiden omaksuminen ovat polkuja syväoppimiseen ja konstruktii-
visen oppimisen rakentumiseen, suhteiden piirtymiseen asioiden välille. Kerhot ovat 
opettajalle turvallinen muutoslaboratorio opettajuuden kehittämiseen. 

Lopuksi

Artikkelissani olen pyrkinyt osoittamaan, miten laajasti koulun kerhotoiminta ja ker-
hoissa harrastaminen vaikuttaa koko kouluyhteisön ja siinä työskentelevien hyvin-
vointiin. Valitettavasti tutkimus aiheesta on toistaiseksi hyvin puutteellista. Sitä ei 
ole lainkaan tai näkökulmat ovat kapeutuneet vain yhden osatekijän tarkasteluun. 
Aiheesta on ensiarvoisen tärkeää saada tietoa lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen 
tasapainoiseksi turvaamiseksi, mutta myös erilaisten oppimisen ja kasvatuksen tapo-
jen luomiseksi koulun yhteyteen. Suomi on sivistysmaista ainoita, joissa koulutusjär-
jestelmä ei toistaiseksi sisällä systematisoidusti harrastusmahdollisuuksia koulun ker-
hoissa. Uuden opettajuuden kehittäminen kerhotyössä olisi viimein huomattava, jo 
opettajien itsensä takia.
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Koulun perustehtävänä on auttaa jokaista oppijaa saavuttamaan elämän hallintaa sekä 
perusvalmiudet ja -taidot myöhempää elämää varten. Oppimisen ilo ja onnistumi-
sen kokemukset ovat keskeinen osa oppimishalun rakentumista. Oppimiskokemuk-
set ovat merkittävässä asemassa suhteessa oppimishaluun. Itsetunto ja itsetuntemus 
muodostavat oppimis- ja elämisrohkeuden pohjan.

Lapsen ja nuoren elämä on täynnä uusia asioita ja uuden kohtaamista. Niiden haas-
teellisuus ja hallittavuus muovaavat nuoren ihmisen itsetuntoa. Siksi on tärkeää tarjo-
ta turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä monialaisia virikkeitä.

Opettajan mahdollisuus oppia tuntemaan oppilaansa on hektisessä ja usein paljon ih-
miskontakteja sisältävässä koulun arjessa varsin rajoitettu. Sen vuoksi monet opet-
tajat kokevat voivansa hyödyntää vain osan omaa osaamistaan oppilaittensa hyväksi. 
Koulujen kerhotoiminnan elpyminen onkin varsin tervetullutta sekä oppilaitten että 
opettajien hyvinvoinnin ja motivoituneisuuden kannalta.

Opettajan ammatin ytimessä inhimillisen kasvun edistäminen

Opettajan ammatin erityislaadun tärkein tekijä on inhimillisen kasvun edistäminen. 
Sitä oikeutta ja velvoitetta ei samalla tavoin sisälly mihinkään muuhun ammattiin. Se 
erottaa opettajan ammatin muista ammateista ja opettajaprofession muista professi-
oista, asiantuntija-ammateista. Kysymys on sitoutumisesta oppijoihin sekä heidän ih-
misenä kasvuun ja oppimisen tukemiseen.

Inhimillinen kasvu on aina yksilöllistä ja nojaa aiempiin oppimiskokemuksiin. Opet-
tajien toteuttaman kerhotyön erityismahdollisuutena onkin, että kerhotyön tavoit-
teet, sisällöt ja toimintatavat voidaan liittää erityisellä tavalla osaksi koulutyötä ja op-
pilaan yksilöllisiin oppimistilanteisiin. Näin kerhotyö tukee parhaalla mahdollisella 
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