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Hyvä huomenhetki



Työelämässä korostetaan motivoinnin ja 
palautteen merkitystä työtyytyväisyyden 
lisäämiseksi ja työsuoritusten parantami-
seksi. Kun työntekijä tietää tavoitteet ja 
ymmärtää työnsä merkityksen, huippu-
suoritukseen pyrkiminen on helpompaa. 
Myös urheilussa kilpailijaa pyritään en-
nen kisaa psyykkaamaan siten, että tämä 
puristaisi kisassa viimeisetkin voimansa 
ja taitonsa esiin. Parhaimmillaan moti-
vointi luo rauhallisen ja luottavaisen mie-
len, joka auttaa suorituksessa.

Koulu on oppilaan työtä, ja myös oppi-
las tarvitsee motivointia päivän uurastuk-
seensa. Peruskoululain mukaan koulun 
työpäivä on aloitettava päivänavauksella, 
joka on perua jo kansakoulun ajoilta. Päi-
vänavausten luonne on kuitenkin muuttu-
nut uskonnollissävytteisistä rukouk sista 
nykypäivään sopiviksi puheenvuoroiksi. 
Toisaalta päivänavauksista on usein luo-
vuttu käytännön syihin vedoten. Kou-
lupäivä voi alkaa liikunnalla ja vieraan 
opettajan pitämänä. Opetusryhmän en-
simmäinen tunti ei myöskään aina ole 
kaikille yhteinen. Monet opettajat ovat 
turhautuneet tavanomaisten päivänavaus-
ten pitämiseen ja oppilaat niiden kuunte-
lemiseen. Myös koulujen kansainvälisty-
mistä on pidetty syynä, miksi päivänava-
uksista pitäisi luopua kokonaan.

Päivän aloitushetki, päivänavaukset, 
nähdään aivan liian kapeasti. Tällaisen 
hyvän huomenen tarkoituksena on herät-
tää oppilas opiskelemaan ja ajattelemaan 
sekä virittää hänen opinjousensa kireäksi. 
Parhaimmillaan – ja sellaisena kuin sen 
pitäisi aina olla – huomenhetki on yhtei-
nen kasvatuksellinen tuokio, jossa anne-
taan ohjeita elämää ja erityisesti tätä päi-
vää varten. Huomenhetken tulisi olla se 

hetki, jolloin oppilaille annetaan yhteises-
ti pohdittavaa suvaitsevaisuudesta, myö-
täelämisestä, moraalista, arvoista ja asen-
teista eli juuri niistä asioista, jotka tuntu-
vat nykyaikana jäävän liian vähälle huo-
miolle. Sen tulisi pistää aivot liikkeelle.

Jokainen opettaja tietää, millaisia päi-
vän aloituksia hän voi oppilailleen pitää, 
jotta ne eivät loukkaa kotien kasvatuksel-
lisia, poliittisia tai uskonnollisia käsityk-
siä. Hän tietää, miten hänen oppilaitaan 
motivoidaan parhaiten ja mikä saa jokai-
sen kiinnostumaan päivän uurastuksesta. 
Opettajan tulee myös muistaa, että oppi-
laalla – mutta myös opettajalla itsellään – 
on oikeus päivän yhteiseen aloitukseen.

Hyvä huomenhetki on hetki, jolloin 
pysähdytään. Sen tulisi antaa voimia tart-
tua opiskeluun ja työntekoon.

Hannu Laaksola
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