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Hyvehaastattelu

Valitkaa parit ja haastatelkaa toisianne vuorotellen. Älä kirjoita muistiinpanoja. Ole 
läsnä ja kuuntele.

1. Mainitse joku ihailemasi henkilö. Hän voi olla historian henkilö tai joku tärkeä ihminen omassa 
elämässäsi. Mikä on ihailemasi henkilön tärkein hyve? Mikä sinua viehättää tässä hyveessä?

2. Mainitse jokin omista voimahyveistäsi, joka on vahva ja hyvin kehittynyt. Kerro lyhyesti, miten 
se näkyy elämässäsi.

3. Nimeä hyve, jossa sinun pitää kehittyä. Kerro lyhyesti, miten tarvitset sitä elämässäsi.

4. Mikä on haastavinta elämässäsi tällä hetkellä? Mitkä hyveet auttavat tämän haasteen kohtaa-
misessa?

5. Mitä toivot tältä lukukaudelta?

6. Mikä on ilon lähde tämänhetkisessä elämässäsi?

7. Hyveiden tunnustus. 

Haastattelija, anna parillesi tunnustus hyveestä, jonka hänessä näet. Kerro myös, miten hyve 
näkyy.

”Haluan tunnustaa _____________________________________________ hyveen ja 

osoitat sen näin:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.”
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2 Tunnista opettavaiset hetket

Oppilaan oma sivu

Miten minulla menee?

Nimi: ___________________________________________________________

Päivämäärä: ______________________ Ajanjakso: ______________________

1. Kuinka hyvin saavutin tavoitteeni kuluneen kolmen kuukauden aikana?

2. Miten olisin voinut olla parempi oppilas?

3. Tärkein oppimani asia tänä vuonna tähän mennessä on:

4. Tärkein oppimani asia tässä luokassa on:

5. Mielestäni tämä luokka voisi olla parempi, jos:

6. Jos olisin opettaja, tekisin nämä kaksi asiaa:
a.
b.

7. Mielestäni parhaat hyveeni ovat

_____________________________________ ja _____________________________________.

8. Seuraavia hyveitä minun pitää vielä työstää:

_____________________________________ ja _____________________________________.

Muotoiltu Anne Bockin materiaaleista (Sequoia Junior High School, Kent, Washington)
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2 Tunnista opettavaiset hetket

Oppilaan oma sivu
Ystävyystaulukko
Kirjoita ystävyystaulukkoon joka päivä ainakin yhden ihmisen nimi, jolle olit ystävällinen taulu-
kossa mainitulla tavalla. Kirjoita alimmalle riville, miten olit ystävä itsellesi. Toista vahvistus ”Olen 
ystävällinen ” joka aamu.

Viikon hyve: ______________________________________________

 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai viikonloppu

Vietin aikaa 
hänen kans-
saan

      

Kuuntelin 
häntä

      

Autoin häntä       

Kysyin  
hänestä

      

Huomasin 
jotakin, josta 
pidän itses-
säni

      

Olen ystävällinen.
Tänään hymyilen ja tervehdin muita ihmisiä, kerron itsestäni ja kiinnostun muista.
Pidän itsestäni ja tiedän, että saan uusia ystäviä.
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2 Tunnista opettavaiset hetket

Oppilaan oma sivu
Viikon luonteenpiirre
Kirjoita hyve alla olevalle riville. Tutki sanakirjaa tai tämän kirjan hyvelukuja (ks. osa 2) ja kirjoita 
luonteenpiirteen määritelmä:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Täytä tyhjät kohdat. Harkitse vastaustasi, sillä vastaukset luetaan koko luokalle ja saatat joutua 
selittämään valintojasi. Tee parhaasi!

Jos tämä hyve olisi väri, se olisi _____________________________________.

Jos se olisi kukka, se olisi _____________________________________.

Jos se olisi eläin, se olisi _____________________________________.

Jos se olisi jokin hetki päivästä, se olisi _____________________________________.

Jos se olisi vuodenaika, se olisi _____________________________________.

Jos se olisi maku, se olisi _____________________________________.

Mielestäni tämä hyve on myös ________________________________________________ .

Sovellettu australialaisen Toowoomba Anglican Academyn ja kalifornialaisen Citrus Heights 
Districtin ajatuksista. (Kiitokset Jo Williamsille.)
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Oppilaan oma sivu
Sovitus hyvittää virheen
Merkitse kukin sovitus sanalla ”Kyllä” tai ”Ei” sen mukaan, sopiiko se tehtyyn virheeseen ja sen 
tekijään. Muista, että sovituksen pitää palauttaa virhettä edeltänyt tilanne tai parantaa sitä. Jos 
se ei ole mahdollista, sen pitää korjata tehty vahinko. Se myös auttaa rikkojaa vahvistumaan 
heikolla alueellaan. Kirjoita myös tarvittava hyve jokaisen esimerkin viereen.

Tehtävä Kyllä/ei Tarvittava hyve

1. Sanoin ruman sanan, joten kerään roskat.  
(Sopiiko se?) ____ _____________

2. Talloin kukkia, joten istutan uusia.  
(Sopiiko se?) ____ _____________

3. Revin hänen paperikoristeensa, joten annan hänelle 
omani ja teen itselleni uuden. (Sopiiko se?) ____ _____________

4. Tönäisin häntä, joten annan hänelle karkkia.  
(Sopiiko se?) ____ _____________

5. Hukkasin opettajan aikaa, joten autan häntä tun-
nin jälkeen. (Sopiiko se?) ____ _____________

6. Otin hänen kynänsä, joten pyyhin taulun.  
(Sopiiko se?) ____ _____________

7. Otin heidän pallonsa välitunnilla ja keskeytin pelin. 
Huomenna noudatan sääntöjä. (Sopiiko se?) ____ _____________

8. Ajoin häntä päin polkupyörälläni, joten autan järjes-
tämään pyöräilyaiheisen viikon. (Sopiiko se?) ____ _____________

Sovellettu Diane Gossenin Restitution for Teens Video Guide Bookista (ks. liite).
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3 Aseta selkeät rajat

Hyvekuponki
 

nimi

on osoittanut 
hyve

kun hän on 

 

Päivämäärä: Allekirjoitus: 

Hyvekuponki
 

nimi

on osoittanut 
hyve

kun hän on 

 

Päivämäärä: Allekirjoitus: 

Hyvekuponki
 

nimi

on osoittanut 
hyve

kun hän on 

 

Päivämäärä: Allekirjoitus: 
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Jippii!
 

nimi

olet osoittanut 
hyve

kun olet 

 
kuvaile hyvää käytöstä

Päivämäärä: Allekirjoitus: 

Jippii!
 

nimi

olet osoittanut 
hyve

kun olet 

 
kuvaile hyvää käytöstä

Päivämäärä: Allekirjoitus: 

Jippii!
 

nimi

olet osoittanut 
hyve

kun olet 

 
kuvaile hyvää käytöstä

Päivämäärä: Allekirjoitus: 
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Henkilökohtainen hyvekilpi
1. Kirjoita vasempaan yläneljännekseen vahva hyve – se, jossa olet erinomainen, yksi parhaista. 

Piirrä sen alle kuva, joka kuvastaa tätä hyvettä.

2. Kirjoita oikeanpuoleiseen yläneljännekseen hyve, jossa perheesi on vahva, ja piirrä siitä kuva 
tai symboli.

3. Kirjoita vasempaan alaneljännekseen ”Ilo” ja kuva siitä, mikä tuottaa sinulle iloa.

4. Kirjoita oikeaan alakulmaan kasvuhyve – sellainen, joka on haastava ja joka kaipaa harjaan-
nusta. Piirrä sillekin symboli tai kuva.

5. Piirrä keskelle symboli, joka kuvastaa sinua itseäsi. Jos esimerkiksi pidät hevosista, piirrä kes-
kelle hevosenkenkä.

6. Puhu kilvestäsi hyveiden jakamispiirissä tai luokassa. Kun puhuja on lopettanut kertomuksen-
sa, kuuntelijat tunnustavat, mitä hyveitä hänellä on.

Voimahyve Perheen hyve

Oma 
symbolini

Ilon aihe Kasvuhyve
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4 Kunnioita yhteishenkeä

Oppilaan oma sivu
Hyverunous

Anna hyveelle henkilöllisyys

Valitse hyve: _______________________________________.

Vastaa kysymyksiin ja kuvittele, että olet valitsemasi hyve. Vastaa kokonaisilla lauseilla.

Esimerkki:
1. Olen luovuus.

2. Elän taivaalla, puissa ja tuulessa.

3. Lempivärini vaihtelevat sateenkaaren sävyissä.

Vastaa vain muutamaan tai kaikkiin kysymyksiin.
1. Hyve, mikä on nimesi?

2. Missä asut?

3. Mitkä ovat lempivärisi?

4. Millaisiin vaatteisiin pukeudut?

5. Mikä on työsi?

6. Keitä ovat ystäväsi ja perheesi?

7. Missä lomailet?

8. Mikä on lempijuhlapäiväsi?

9. Miltä tunnut?

10. Miten liikut?

Mukailtu Shelley Tuckerin kirjasta Painting the Sky: Writing Poetry with Children.
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Ikätoverit rauhanturvaajina
Näytelkää tilanne, jossa kaksi ihmistä riitelee. Kaksi teistä on riitelijöitä ja kaksi muuta on rauhan-
turvaajia. Rauhanturvaajien pitää noudattaa näitä vaiheita:
1. Avaa ovi: ”Mitä teidän välillänne tapahtuu? Puhukaa vuorotellen.”

2. Tyhjennä: ”Mikä oli (vaikeinta, ilkeintä, epäreiluinta)?” – myötäile kertojaa.

3. Keskity koko ihmiseen: ”Mitä vartalossasi tapahtuu? Koskeeko kylkiluihisi?”

4. Hyveiden pohdintaa: ”Mitä hyvitä tarvitsette toisiltanne? Mitä hyveitä voit löytää itsestäsi?”

5. Palauttava sitoumus: ”Miten voitte korjata asian?”

6. Sulkeva ja sisäistävä kysymys: ”Mikä oli tärkein opettavainen hetki? Mikä on nyt selkeäm-
pää?”

7. Hyveiden tunnustaminen molemmille osapuolille.

Keskustelukysymyksiä
• Miltä tämän katseleminen tuntui?

• Mitä olisi tapahtunut ilman rauhanturvaajan apua?

• Mitkä rauhanturvaajan toimet olivat tehokkaita?

• Miten he olisivat voineet parantaa toimintaansa?

• Mikä rauhanturvaajissa oli parasta?

• Kerro hetkistä, jolloin olisit tarvinnut rauhanturvaajaa avuksesi.
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