
OPAS VUOROVAIKUTUKSEN JA 
YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMISEEN 

LIIKUNNAN ETÄOPETUKSESSA
Omnia Espoon työväenopisto

Tämä opas sisältää yhteen koottuja hyviä opetusmenetelmiä ja toimintatapoja
vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukemiseksi liikunnan etäopetuksessa. Opas
on kohdistettu Omnia Espoon työväenopiston liikunnan opetushenkilökunnan ja
koulutussuunnittelijoiden käyttöön, ja on koottu osana tutkivaa kehittämistyötä
Jyväskylän yliopiston terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogisia
aineopintoja. Sisältö on koostettu tuntiopettajien verkkokyselyn vastauksista ₁
sekä aiempaa tutkimustietoa ₂₋₁₀ soveltaen.

Opetusmenetelmiä ja toimintatapoja voi poimia ja soveltaa omiin tarpeisiin
etäopetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä kehittämisessä.
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ETÄOPETUKSESSA KOROSTUVAT ₁
• Opettajan vaikutus tunnelman luomisessa
• Keskustelun jääminen herkästi opettajan ja 

oppijan välille kahdenkeskeiseksi koko 
ryhmän välisen keskustelun sijaan

• Pukuhuoneessa tapahtuvan 
vuorovaikutuksen poisjääminen

KAMEROIDEN PITÄMINEN KIINNI 
ETÄOPETUKSEN AIKANA ₁
• Vähentää osallistujien keskinäisen 

sanattoman viestinnän määrää
• Vaikeuttaa ohjauksen yksilöllistä 

mukauttamista, jolloin sanallisen 
ohjauksen merkitys korostuu (esim. eri 
liikevariaatioiden ohjaamisessa)

VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISÖLLISYYDEN 
TUKEMISEKSI OPETTAJAN OLISI HYVÄ POHTIA 
ETÄOPETUSTA SUUNNITELLESSAAN ₁
• Teknisten laitteiden ja opetustyökalujen 

toimivuus sekä käyttövarmuus
• Musiikin toiston ja sanallisen ohjauksen 

rytmittäminen
• Liikkeiden mallintaminen ohjatessa; miten 

opettajana tulisi asettua suhteessa 
kameraan, jotta oppijat hahmottavat liikkeen

• Milloin oppijoita on tarkoituksenmukaista 
pyytää avaamaan kameroita ja mikrofoneja 
opetuksen aikana, mikäli he eivät tee sitä 
oma-aloitteisesti

• Ohjaustyyli opetuksessa; hieman rennompi 
tyyli voi sopia etäopetukseen

• Oman toiminnan heijastuminen oppijoille ja 
sen merkitys oppijoiden toimintaan

• Oppijoiden erilaisten vuorovaikutus- ja 
yhteisöllisyystarpeiden huomiointi (yksilö- ja 
ryhmätasolla)

ETÄOPETUKSESSA 
KÄYTETTYJÄ 
OHJELMISTOJA JA 
TYÖKALUJA ₁
Zoom
Teams
Chat
Julkiset verkkovideot 
(esim. Youtube)
PowerPoint
Word
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HYVÄT OPETUSMENETELMÄT JA TOIMINTATAVAT 
VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMISEKSI

Kurssin alussa:
• Sopikaa ryhmän kanssa yhteiset säännöt ₅,₆

• Esim. vuorovaikutustavoista; mikrofonin, kameran, chatin käyttö
• Yhdessä sovitut säännöt ryhmän kanssa sitouttavat oppijat 

paremmin niiden toteuttamiseen
• Osallistujien oikeiden nimien asettaminen näkyviin etäpalvelimessa ₁,₅

• Tarvittaessa opastaminen
• Ryhmän välinen vuorovaikutus helpompaa, mikäli osallistujien 

oikeat nimet näkyvissä

Opetustuokion alussa:
• Huomioi ryhmäläiset tunnin alussa ₁,₆,₈

• Henkilökohtainen tervehtiminen, kuulumisten vaihto tai yleinen 
fiiliskierros, jossa jokainen vuorollaan saa kertoa 
kuulumiset/tuntemukset

• Muistuta kameran käytöstä ja mahdollisesti tuntikohtainen perustelu ₁,₅
• Helpottaa ohjauksen yksilöllistä kohdistamista esim. haastavissa 

liikkeissä tai harjoitteissa
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HYVÄT OPETUSMENETELMÄT JA TOIMINTATAVAT 
VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMISEKSI

Opetustuokion aikana:
• Aktivoi oppijoita opetuksen aikana ₁,₅,₇,₁₀

• Yksilölliset tai yhteiset kysymykset esim. harjoituksen aiheuttamista 
tuntemuksista

• Vastaukset sovitusti joko mikrofoniin puhuen, chattiin kirjoittaen tai 
reaktionäppäinten avulla

• Anna välitöntä palautetta oppijoille tunnin aikana ₈
• Esim. kiitoksen antaminen kameran avaamisesta tai kehuminen liikkeen 

suorittamisesta
• Muista tasavertaisuus ryhmäläisten välillä

• Jaa oppijaryhmä pienempiin harjoitusryhmiin ₂,₉,₁₀
• Breakout rooms –toiminnon käyttäminen Zoomissa
• Pienryhmätyöskentelyssä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen 

muodostaminen usein helpompaa
• Rohkaise ryhmää vertaispalautteen antamiseen ja keskinäiseen 

kannustamiseen ₈
• Voi käyttää pienryhmien tai koko ryhmän harjoituksissa

• Käytä lisämateriaalia opetuksessasi ₁
• Käytännön opetuksen lisäksi esim. videoiden, nettisivustojen ym. 

lisääminen opetukseen linkkien tai näytönjaon avulla
• Syventää opetuksen sisältöä ja voi lisätä vuorovaikutusta ryhmässä

©
 L

au
ra

 H
av

el
in

 2
0

2
2



HYVÄT OPETUSMENETELMÄT JA TOIMINTATAVAT 
VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMISEKSI

Opetustuokion lopussa:
• Kannusta ryhmäläisiä yhteiseen keskusteluun opetuksen loputtua ₁,₄

• Esim. opetuksen aikana nousseista ajatuksista tai yhteinen fiiliskierros 
harjoituksen aikaansaamista tuntemuksista

• Keskustelulle varatun ajan pituuden huomiointi
• Pyydä säännöllisesti palautetta oppijaryhmältä ₃,₇

• Palautetta voidaan kerätä suullisesti tai kirjallisesti
• Mikrofonia, chattia ja reaktionäppäimiä käyttäen suora palaute 

oppijoilta
• Myös erilaiset sähköiset kyselyt (esim. 1-min paper) tai äänestykset 

(esim. Zoomissa Polls-toiminto) mahdollisia
• Anna oppijoille kiitosta yhteisesti ja/tai yksilöllisesti ₁₀

• Esim. aktiivisuudesta tai keskusteluihin osallistumisesta kiittäminen
• Yksilöllistä kiitosta antaessa tasapuolisuuden huomiointi
• “Palkitseminen” voi lisätä ryhmän yhteisöllisyyden tunnetta
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HYVÄT OPETUSMENETELMÄT JA TOIMINTATAVAT 
VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISÖLLISYYDEN TUKEMISEKSI

Opetustuokioiden ulkopuolella:
• Luo kurssikohtainen keskustelualusta oppijaryhmän käyttöön ₆,₈,₁₀

• Esim. kurssialustalle Moodleen
• Keskustelufoorumi mahdollistaa ryhmäläisten keskinäisen jutustelun ja voi 

toimia näin pukuhuoneessa tapahtuvan vuorovaikutuksen korvaajana
• Mahdollista oppijoiden keskinäiset etätapaamiset ₁,₅

• Esim. yhteiset kahvi- tai lounashetket pidemmillä opetustuokioilla, kuten 
päiväkursseilla

• Kurssialustalle voi luoda esim. Zoom-kestolinkin etätaukotapaamisille
• Tee itsestäsi henkilöesittely kurssialustalle ja kannusta ryhmäläisiä samaan ₆

• Kurssialustalla osallistujien henkilökohtaiset esittäytymiset esim. 
kirjallisesti tai videoilla, joihin muut ryhmäläiset voivat tutustua

• Voidaan tehdä ennen kurssin alkua tai kurssin aikana
• Erityisesti uuden ryhmän kanssa suositeltavaa

Lisätietoa: Oppaan sisältö julkaistaan osana Jyväskylän yliopiston Terveystieteiden 
opettajan andragoginen käsikirja 2022 –teosta, josta saa tarkemmin tietoa 
oppaan työprosessista ja taustatiedoista.
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