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Kehukartta
Jokainen oppilas on kehunsa ansainnut.

Liimaa ympyrän keskelle oppilaan kuva ja kirjoita
myös nimi. Halutessaan kuvan voi piirtää esimerkiksi
aikuisen tai  oppilaan itsensä toimesta. Ympyrään
voi myös kirjoittaa pelkän nimen.

Aikuiset, vertaisryhmän oppilaat, oppilas itse ja/tai
huoltajat kirjoittavat tai leikkaavat sekä liimaavat
oppilaaseen liittyviä asioita kartan "säteisiin". 

Ohessa useita sivuja valmiita virkkeitä ja sanoja,
joita voi hyödyntää kehukartan kokoamisessa. Mikäli
valmiista vaihtoehdoista ei löydy sopivaa, keksi ja
kirjoita itse.

Kehukartan voi antaa oppilaalle esimerkiksi
lukuvuoden päätteeksi. Pohjaa voi hyödyntää myös
mm. itsearvioinnissa, vertaisarvioinnissa,
oppimiskeskusteluissa tai yksilöllisten tavoitteiden
suunnittelussa. 



Autat mielelläsi.

Otat toiset huomioon.

Kuuntelet toisia.

Olet sinnikäs.

Osallistut 
aktiivisesti.

Sinulla on hyvä 
mielikuvitus.

Osaat leikkiä.

Olet reilu kaveri.

Keksit kivoja
leikkejä.

Yrität aina
parhaasi.

Olet innostuva.

Annat rauhan
oppia.

Huolehdit
tavaroistasi hyvin.

Olet taiteellinen.

Olet taitava 
liikkuja.

Olet taitava
musisoija.

Osaat kertoa
mielipiteesi.

Sinulla on hyviä
ideoita.

Osaat tehdä
yhteistyötä.

Osaat pyytää
apua.

Olet ahkera. Olet positiivinen. Osaat kertoa
omista asioistasi.



Liikut välitunneilla
paljon.

Autat toisia.

Osaat sopia asioita. Kanssasi on kiva touhuta!

Puhut kavereista hyvää. Sinuun voi luottaa.

Siivoat aina jälkesi. Olet innokas lukija.

Olet innokas laskemaan. Olet oppinut maistamaan
kaikkia ruokia.

Olet kaikkien kaveri. Osaat leikkiä isossa porukassa.

Huolehdit, että 
kukaan ei jää yksin.

Osaat toimia kaikkien
kavereiden kanssa.

Huolehdit
ympäristöstäsi.

Sinulla on hyvät
ryhmätyötaidot.



Noudatat sääntöjä. Huolehdit tavaroistasi.

Käytät taitavasti
tietokonetta. Kannustat kavereita.

Rohkaiset muita.

Olet huomaavainen. Tsemppaat muita.

Keksit kivoja tarinoita.

Käsityösi ovat upeita.

Osaat suunnitella työskentelyäsi.

Toimit reilusti.

Olet taitava tarinankertoja.

Pyrit tekemään parhaasi Osaat säädellä itseäsi.

Osaat etsiä tietoa. Osaat suunnitella työtäsi.

Osaat hallita omaa ajankäyttöäsi.

Osaat muokata ja tuottaa tietoa.

Osaat tuottaa ja 
jakaa ideoita.



Uskallat kokeilla puhua vierasta kieltä.

Uskallat esiintyä. Arvostat toisia ihmisiä.

Osaat huolehtia itsestäsi.

Osaat toimia turvallisesti.

Osaat jakaa.

Osaat tulkita tietoa
eri lähteistä.

Osaat hyödyntää tvt-
välineistöä oppimisen

apuna.

Käytät tvt-välineitä 
turvallisesti ja vastuullisesti.

Pidät huolta kavereista.

Monilukutaitosi on kehittynyt.

Olet yritteliäs.

Pystyt työskentelemään ryhmässä.

Osaat arvostaa oman
työsi lopputulosta.

Osaat suunnitella työtäsi.

Osallistut yhteisen työn
 suunnitteluun.

Osaat arvioida omaa työtäsi.

Pystyt työskentelemään 
pitkäjänteisesti.

Osallistut päätöksentekoon.

Pyrit vaikuttamaan asioihin. Osaat neuvotella.



Toimit reilusti.

Toimit huolellisesti.

Toimit rehellisesti.

Toimit arvostavasti.

Toimit tunnollisesti.

Toimit järjestelmällisesti.

Toimit tarkasti.

Toimit kohteliaasti.

Toimit ystävällisesti.

Toimit oikeudenmukaisesti.

Toimit avuliaasti.

Toimit empaattisesti.

Toimit hyväntahtoisesti.

Toimit nopeasti.

Toimit sinnikkäästi.

Toimit kannustavasti.

Toimit luovasti.

Toimit käytännöllisesti.

Toimit tehokkaasti.

Toimit aidosti.

Toimit viisaasti.

Toimit taiteellisesti.

Toimit oivaltavasti.

Toimit itsenäisesti.

Toimit järkevästi. Toimit mukavasti.



Toimit luotettavasti.

Toimit huolehtivaisesti.

Toimit sisukkaasti.

Toimit sitoutuneesti.

Toimit ahkerasti.

Toimit maltillisesti.

Toimit kunnioittavasti.

Toimit iloisesti.

Toimit idearikkaasti.

Toimit uteliaasti.

Toimit itsevarmasti.

Toimit optimistisesti.

Toimit energisesti.

Toimit positiivisesti.

Toimit monipuolisesti.

Toimit innostuvasti.

Toimit leikkisästi.

Toimit myönteisesti.

Toimit huumorintajuisesti.

Toimit aurinkoisesti.

Toimit päättäväisesti.

Toimit hauskasti.

Toimit rohkeasti.

Toimit sydämellisesti.

Toimit turvallisesti. Toimit vakuuttavasti.



Toimit vastuullisesti.

Toimit joustavasti.

Toimit ymmärtäväisesti.

Toimit rennosti.

Toimit lempeästi.

Toimit rauhallisesti.

Toimit sovittelevasti.

Toimit huomaavaisesti.

Toimit harkitsevaisesti.

Toimit läsnäolevasti.

Toimit suvaitsevaisesti.

Toimit kärsivällisesti.

Toimit myötätuntoisesti.

Toimit anteeksiantavaisesti.

Toimit päämäärätietoisesti.

Toimit tavoitteellisesti.

Olet huomaavainen.

Olet harkitsevainen.

Olet hyvä kuuntelija.

Olet suvaitsevainen.

Olet myötätuntoinen.

Olet kärsivällinen.

Olet anteeksiantavainen.



Olet reilu.

Olet huolellinen.

Olet rehellinen.

Olet arvostava.

Olet tunnollinen.

Olet järjestelmällinen.

Olet tarkka.

Olet kohtelias.

Olet rakastava.

Olet oikeudenmukainen.

Olet avulias.

Olet ystävällinen.

Olet hyväntahtoinen.

Olet nopea.

Olet sinnikäs.

Olet kannustava.

Olet luova.

Olet käytännöllinen.

Olet tehokas.

Olet aito.

Olet viisas.

Olet taiteellinen.

Olet oivaltava.

Olet itsenäinen.

Olet empaattinen. Olet päämäärätietoinen.



Olet tavoitteellinen.

Olet ilmaisuvoimainen.

Olet avarakatseinen.

Olet ainutlaatuinen.

Olet oppimistaituri.

Olet ajattelutaitoinen.

Olet arviointikykyinen.

Olet luotettava.

Olet huolehtivainen.

Olet vaatimaton.

Olet sitoutunut.

Olet maltillinen.

Olet uskollinen.

Olet sisukas.

Olet kunnioittava.

Olet itsesäätelytaitoinen.

Olet utelias.

Olet luottavainen.

Olet ahkera.

Olet iloinen.

Olet idearikas.

Olet ryhmätyötaitoinen.

Olet itsevarma.

Olet optimistinen.

Olet energinen. Olet innostuva.



Olet positiivinen.

Olet kiitollinen.

Olet monipuolinen.

Olet myönteinen.

Olet hauska.

Olet huumorintajuinen.

Olet leikkisä.

Olet toiveikas.

Olet rohkea.

Olet aurinkoinen.

Olet vahva.

Olet päättäväinen.

Olet sydämellinen.

Olet turvallinen.

Olet vastuullinen.

Olet periksiantamaton.

Olet rento.

Olet vakuuttava.

Olet johtaja.

Olet joustava.

Olet ymmärtäväinen.

Olet hyväksyvä.

Olet rauhallinen.

Olet sovitteleva.

Olet lempeä. Olet läsnäoleva.
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Autan mielelläni.

Otan toiset 
huomioon.

Kuuntelet toisia.

Olen sinnikäs.

Osallistun 
aktiivisesti.

Minulla on hyvä 
mielikuvitus.Osaan leikkiä.

Olen reilu kaveri.Keksin kivoja
leikkejä.

Yritän parhaani.

Olen innostuva.

Annan rauhan
oppia.

Huolehdin
tavaroistani hyvin.

Olen taiteellinen.

Olen taitava 
liikkuja.

Olen taitava
musisoija.

Osaan kertoa
mielipiteeni.

Minulla on hyviä
ideoita.

Osaan tehdä
yhteistyötä.

Osaan pyytää
apua.

Olen ahkera. Olen positiivinen. Osaan kertoa
omista asioistani.



Liikun välitunneilla
paljon.

Autan toisia.

Osaan sopia asioita. Kanssani on kiva touhuta!

Puhun kavereista hyvää. Minuun voi luottaa.

Siivoan aina jälkeni. Olen innokas lukija.

Olen innokas laskemaan. Olen oppinut maistamaan
kaikkia ruokia.

Olen kaikkien kaveri. Osaan leikkiä isossa porukassa.

Huolehdin, että 
kukaan ei jää yksin.

Osaan toimia kaikkien
kavereiden kanssa.

Huolehdin
ympäristöstäsi.

Minulla on hyvät
ryhmätyötaidot.



Noudatan sääntöjä. Huolehdin tavaroistani.

Käytän taitavasti
tietokonetta.

Kannustan kavereita.

Rohkaisen muita.

Olen huomaavainen. Tsemppaan muita.

Keksin kivoja tarinoita.

Käsityöni ovat upeita.

Osaan suunnitella työskentelyäni.

Toimin reilusti.

Olen taitava tarinankertoja.

Pyrin tekemään parhaani Osaan säädellä itseäni.

Osaan etsiä tietoa. Osaan suunnitella työtäni.

Osaan hallita omaa ajankäyttöäni.

Osaan muokata ja tuottaa tietoa.

Osaan tuottaa ja 
jakaa ideoita.



Uskallan kokeilla puhua 
vierasta kieltä.

Uskallan esiintyä. Arvostan toisia ihmisiä.

Osaan huolehtia itsestäsi.

Osaan toimia turvallisesti.

Osaan jakaa.

Osaan tulkita tietoa
eri lähteistä.

Osaan hyödyntää tvt-
välineistöä oppimisen

apuna.

Käytän tvt-välineitä 
turvallisesti ja vastuullisesti.

Pidän huolta kavereista.

Monilukutaitoni on 
kehittynyt.

Olen yritteliäs.

Pystyn työskentelemään ryhmässä.

Osaan arvostaa oman
työni lopputulosta.

Osaan suunnitella työtäni.

Osallistun yhteisen työn
 suunnitteluun.

Osaan arvioida omaa työtäni.

Pystyn työskentelemään 
pitkäjänteisesti.

Osallistun päätöksentekoon.

Pyrin vaikuttamaan asioihin. Osaan neuvotella.



Toimin reilusti.

Toimin huolellisesti.

Toimin rehellisesti.

Toimin arvostavasti.

Toimin tunnollisesti.

Toimin järjestelmällisesti.

Toimin tarkasti.

Toimin kohteliaasti.

Toimin ystävällisesti.

Toimin oikeudenmukaisesti.

Toimin avuliaasti.

Toimin empaattisesti.

Toimin hyväntahtoisesti.

Toimin nopeasti.

Toimin sinnikkäästi.

Toimin kannustavasti.

Toimin luovasti.

Toimin käytännöllisesti.

Toimin tehokkaasti.

Toimin aidosti.

Toimin viisaasti.

Toimin taiteellisesti.

Toimin oivaltavasti.

Toimin itsenäisesti.

Toimin järkevästi. Toimin mukavasti.



Toimin luotettavasti.

Toimin huolehtivaisesti.

Toimin sisukkaasti.

Toimin sitoutuneesti.

Toimin ahkerasti.

Toimin maltillisesti.

Toimin kunnioittavasti.

Toimin iloisesti.

Toimin idearikkaasti.

Toimin uteliaasti.

Toimin itsevarmasti.

Toimin optimistisesti.

Toimin energisesti.

Toimin positiivisesti.

Toimin monipuolisesti.

Toimin innostuvasti.

Toimin leikkisästi.

Toimin myönteisesti.

Toimin huumorintajuisesti.

Toimin aurinkoisesti.

Toimin päättäväisesti.

Toimin hauskasti.

Toimin rohkeasti.

Toimin sydämellisesti.

Toimin turvallisesti. Toimin vakuuttavasti.



Toimin vastuullisesti.

Toimin joustavasti.

Toimin ymmärtäväisesti.

Toimin rennosti.

Toimin lempeästi.

Toimin rauhallisesti.

Toimin sovittelevasti.

Toimin huomaavaisesti.

Toimin harkitsevaisesti.

Toimin läsnäolevasti.

Toimin suvaitsevaisesti.

Toimin kärsivällisesti.

Toimin myötätuntoisesti.

Toimin anteeksiantavaisesti.

Toimin päämäärätietoisesti.

Toimin tavoitteellisesti.

Olen huomaavainen.

Olen harkitsevainen.

Olen hyvä kuuntelija.

Olen suvaitsevainen.

Olen myötätuntoinen.

Olen kärsivällinen.

Olen anteeksiantavainen.



Olen reilu.

Olen huolellinen.

Olen rehellinen.

Olen arvostava.

Olen tunnollinen.

Olen järjestelmällinen.

Olen tarkka.

Olen kohtelias.

Olen rakastava.

Olen oikeudenmukainen.

Olen avulias.

Olen ystävällinen.

Olen hyväntahtoinen.

Olen nopea.

Olen sinnikäs.

Olen kannustava.

Olen luova.

Olen käytännöllinen.

Olen tehokas.

Olen aito.

Olen viisas.

Olen taiteellinen.

Olen oivaltava.

Olen itsenäinen.

Olen empaattinen. Olen päämäärätietoinen.



Olen tavoitteellinen.

Olen ilmaisuvoimainen.

Olen avarakatseinen.

Olen ainutlaatuinen.

Olen oppimistaituri.

Olen ajattelutaitoinen.

Olen arviointikykyinen.

Olen luotettava.

Olen huolehtivainen.

Olen vaatimaton.

Olen sitoutunut.

Olen maltillinen.

Olen uskollinen.

Olen sisukas.

Olen kunnioittava.

Olen itsesäätelytaitoinen.

Olen utelias.

Olen luottavainen.

Olen ahkera.

Olen iloinen.

Olen idearikas.

Olen ryhmätyötaitoinen.

Olen itsevarma.

Olen optimistinen.

Olen energinen. Olen innostuva.



Olen positiivinen.

Olen kiitollinen.

Olen monipuolinen.

Olen myönteinen.

Olen hauska.

Olen huumorintajuinen.

Olen leikkisä.

Olen toiveikas.

Olen rohkea.

Olen aurinkoinen.

Olen vahva.

Olen päättäväinen.

Olen sydämellinen.

Olen turvallinen.

Olen vastuullinen.

Olen periksiantamaton.

Olen rento.

Olen vakuuttava.

Olen johtaja.

Olen joustava.

Olen ymmärtäväinen.

Olen hyväksyvä.

Olen rauhallinen.

Olen sovitteleva.

Olen lempeä. Olen läsnäoleva.


