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ESIPUHE
Sarah Stack

”Opimme uutta erilaisuudesta, emme samankaltaisuuden lisääntymisestä.”

– Judith A. Lambert

Globalisaation ja kulttuurintutkimuksen myötä myös kulttuurienvälinen oppiminen on viime aikoina saanut 

osakseen runsaasti huomiota. Kulttuurienväliselle oppimiselle ei ole vielä yhtä, yksiselitteistä määritelmää, mutta 

Unesco määrittelee kulttuurienvälisen kasvatuksen tavoitteet seuraavasti:

”Saavuttaa jotakin suurempaa kuin passiivinen yhteiselo, löytää ja kehittää kestäviä tapoja elää yhdessä monikult-

tuurisissa yhteisöissä sitä kautta, että luodaan keskinäistä ymmärrystä, kunnioitusta ja vuoropuhelua erilaisten 

kulttuuristen ryhmien välille.”

Pohjimmiltaan kyseessä on oppimisprosessi, jossa oppijat edustavat erilaisia kulttuurisia taustoja ja osallistuvat toisil-

taan oppimisen prosessiin (SPIL 2018).

Carla Deardorffin (Deardorff 2006, 2009) ja muiden tutkijoiden mukaan nämä ymmärryksen, kunnioituksen 

ja vuoropuhelun taidot luovat pohjan kulttuurienvälisen oppimisen arvioimiselle. Toinen, kulttuurienvälisen 

herkkyyden kehitysmalli (Developmental Model of Intercultural Sensitivity), mittaa sitä etäisyyttä, jonka yksilö tai 

yhteisö on siirtynyt kulttuurienvälisen ymmärryksensä suhteen etnosentrisestä maailmankuvasta kohti etnorelatii-

vista maailmankuvaa (malli tunnetaan myös nimellä Bennettin malli). Mallin taustalla on ajatus siitä, että yksilö saa 

mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun kohtaamalla ihmisiä erilaisista kulttuurisista taustoista. 

Kulttuurienvälinen oppiminen mahdollistuu, kun teemana on jokin yhteinen kiinnostuksen kohde tai huolenaihe. 

Oppijoiden taustojen on hyvä erota toisistaan esimerkiksi seuraavien tekijöiden suhteen:

 » kansallisuus, uskonnollinen vakaumus, poliittiset näkemykset

 » ikä, sukupolvi

 » sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen

 » etninen tausta, ihonväri

 » sosioekonominen tausta, koulutustaso

 » kyvyt ja rajoitteet 

 » sosiaaliset roolit ja vastuut, esimerkiksi lasten tai vanhusten hoito.

Mikä tahansa tai kaikki näistä piirteistä voivat rikastaa oppimisprosessia, kun erilaisten kokemusten, maailmankuvien 

ja mielipiteiden tutkimisesta syntyy oivalluksia, jotka muutoin olisivat yksittäisen oppijan tai kulttuurisesti yhtenäisen 

ryhmän saavuttamattomissa. Tällä tavoin kulttuuriset erot voidaan nähdä tilaisuuksina oppia sen sijaan, että ne 

nähdään kommunikaation esteinä. 

Tämä opas tarjoaa myös toisen näkökulman kulttuurienväliseen oppimiseen. Kulttuurienvälinen oppiminen 

synnyttää uutta tietoa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kesken. 

Tämä ei perustu ainoastaan yksilön muuttumiseen, vaan kollektiiviseen muutokseen, joka edesauttaa yhteisöllistä ja 

kulttuurista muutosta ryhmän sisällä. Tätä näkemystä tukee historiallisesti niin sivilisaatioiden muodostuminen kuin 

ihmiskunnan evoluutiokin. Samalla kun maailma verkostoituu yhä voimakkaammin, kulttuurienvälinen oppiminen ja 

sen luoma uusi tieto ovat välttämättömiä globaalin yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. Opas on suunniteltu 

antamaan käytännön työkaluja kulttuurienvälisen oppimisen fasilitointiin. Sen on tarkoitus edesauttaa sujuvaa 

kommunikaatiota, onnistunutta yhteistyötä ja yhdessä oppimista heterogeenisissä ryhmissä.
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Oppaassa hahmotellaan teoreettista viitekehystä kulttuurien väliselle oppimiselle a) tutkimalla erilaisia kulttuuri-

envälistä oppimista sivuavia teorioita ja malleja, b) tuomalla esiin kulttuurienvälisen kompetenssin merkitystä ja c) 

täydentämällä yksilökeskeistä oppimisnäkemystä yhteisöllisen oppimisen lähestymistavoilla. 

Oppaan seuraavissa osioissa esitellään kolme helposti lähestyttävää työtapaa kulttuurienvälisen oppimisen edistä-

miseksi: 

 » Taidelähtöinen ja toiminnallinen oppiminen 

 » Pelillistäminen kulttuurienvälisessä oppimisessa 

 » Käytäntöyhteisö

Ennen kuin jatkat lukemista, käytä hetki seuraavan TESTAA ITSESI -kyselyn täyttämiseen. Siten saat käsityksen 

omasta tämänhetkisestä kulttuurienvälisestä kompetenssistasi. 
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1. Vieras kieli 

2. Tasa-arvolainsäädäntö

3. Syrjintä

4. Paikalliset yhteiskunnalliset  
kysymykset

5. Globaalit yhteiskunnalliset  
kysymykset

6. Oma kulttuurini ja sen  
perinteet

7. Muut kulttuurit ja niiden  
perinteet

KYSELY KULTTUURIENVÄLISISTÄ KOMPETENSSEISTA: TESTAA ITSESI

OMAT TIETOSI

1. Ikä 2. Sukupuoli

☐ Alle 18 vuotta

☐ 18–30 vuotta

☐ 31–49 vuotta

☐ 50–59 vuotta

☐ 60 vuotta tai yli

☐ Mies

☐ Nainen

☐ Muu

TIEDOLLINEN OSAAMINEN

Erinomainen Hyvä Kohtalainen Heikko Hyvin heikko
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8. Tasa-arvolainsäädäntö

9. Kulttuurierot

10. Oma  
merkityksellisyydentunteeni

11. Itsetuntoni

12. Muista kulttuureista  
oppiminen

13. Uusien, muista kulttuureista  
tulevien asioiden  
kokeileminen

14. Uusien, muista kulttuureista  
tulevien ihmisten  
kohtaaminen 

15. Oma kulttuurini ja sen  
perinteet

16. Muut kulttuurit ja niiden  
perinteet

17.  Kyky kuunnella  
keskeyttämättä

18.  Jämäkkyys 

19.  Kulttuurisista eroista  
ja yhteneväisyyksistä  
keskusteleminen

20.  Toisesta kulttuurista tulevan  
ihmisen näkökulman  
ymmärtäminen

21.  Oman kulttuurin myönteisten  
ja kielteisten piirteiden  
arvioiminen

22.  Muiden kulttuurien  
myönteisten ja kielteisten  
piirteiden arvioiminen 

23.  Ennakkoluulojen  
tunnistaminen

24.  Syrjinnän estäminen

SUHTAUTUMINEN

Hyvin 
myönteinen Myönteinen Neutraali Kielteinen

Hyvin 
kielteinen

TAIDOT

Erinomainen Hyvä Kohtalainen Heikko Hyvin heikko
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25.  Autan uusia ihmisiä  
yhteisössäni 

26. Tarjoudun vapaaehtoiseksi  
yhteisössäni 

27. Estän syrjintää

28. Olen vuorovaikutuksessa eri  
taustoista tulevien ihmisten  
kanssa

29. Ystävystyn eri yhteisöistä  
tulevien ihmisten kanssa

OSALLISTUMINEN YHTEISÖÖN

Hyvin usein Usein Toisinaan Harvoin Ei koskaan
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TEOREETTINEN VIITEKEHYS: KOHTI 
KULTTUURIENVÄLISEN OPPIMISEN TEORIAA
Jaakko Rantala ja Sarah Stack

Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten yhteinen oppimisprosessi antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen 

kasvuun. Tällaisen kulttuurienvälisen oppimisprosessin tavoitteena on

 » luoda syvempää ymmärrystä ja kunnioitusta toisia kulttuureja kohtaan;

 » auttaa ihmisiä oppimaan enemmän omasta kulttuuristaan, syventämään kulttuurisia juuriaan ja 
vahvistamaan identiteettiään;

 » lisätä ymmärrystä kansainvälisen yhteistyön roolista globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

Tämän oppaan teoreettinen tausta perustuu seuraaviin kulttuurienvälisen oppimisen eri ulottuvuuksia tarkasteleviin 

malleihin: 

a. Kulttuurienvälisen kompetenssin osatekijät (Constituent Elements of Intercultural Competence, Deardorff 

2006)

b. Kulttuurisen herkkyyden kehitysmalli (Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS), myös: Bennett 

Scale, Bennett 1986, 1994)

c. Trialoginen oppiminen (Trialogical learning, Hakkarainen, 2009)

A. KULTTUURIENVÄLISEN KOMPETENSSIN OSATEKIJÄT

Sitä mukaa kun yhteisöt ja yhteiskunnat verkostoituvat, kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön taidot 

muuttuvat yhä tärkeämmiksi. Unescon määritelmässä mainitut ymmärryksen, kunnioituksen ja vuoropuhelun taidot 

kulttuurienvälisen oppimisen edellytyksinä ovat suoraan verrannollisia tiedon, asenteiden ja taitojen osa-alueisiin. 

Ks. taulukko 1.

Taulukko 1. Kulttuurienvälisen oppimisen keskeiset tavoitteet.

Unescon kulttuurienvälisen kasvatuksen tavoitteet Oppimisen osa-alueet

Eri kulttuuristen ryhmien ymmärtäminen Tieto – deklaratiivinen, proseduraalinen, strateginen

Kunnioitus erilaisia kulttuurisia ryhmiä kohtaan
Asenteet – perustuen tunteisiin, uskomuksiin ja 

mielipiteisiin

Vuoropuhelu eri kulttuuristen ryhmien välillä Taidot – tiedon soveltaminen

Johtava teoreetikko Darla K. Deardorff kehitti kulttuurienvälisen kompetenssin mallin yhdessä muiden kulttuurien-

välisen kasvatuksen tutkijoiden kanssa. Mallissaan Deardorff tarkastelee niitä osaamisen osa-alueita, joita erilaisista 

kulttuurisista taustoista tulevien ihmisten kanssa kommunikoiminen, yhteistyö ja tehokas yhteisoppiminen vaativat. 

Ks. kuvio 1. 
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TIEDOT 
Kulttuurinen 

itsetietoisuus; 
kulttuuritietous; 

sosiolingvistinen 
tietoisuus; 
globaalien 

kysymysten ja 
kehityssuuntien 

ymmärtäminen

TAIDOT
Kuuntelu, 
havainnointi, 
kärsivällinen ja 
pitkäjänteinen arviointi; 
toisen näkökulmaan 
asettuminen

ASENTEET
Kunnioitus (kunnioittava 

asenne muita kulttuureja kohtaan); 
avoimuus (tuomitsevan asenteen välttäminen); 

uteliaisuus (erilaisuuden lähestyminen 
mahdollisuutena oppia uutta); 
oivallus (monitulkintaisuuden 

sietäminen)

 Kuvio 1. Kulttuurienvälisten kompetenssien osa-alueet. Mukaelma, Deardorff 2006.

Tieto muiden kulttuuristen ryhmien ymmärtämisen kehittämiseksi

 » ☐Kulttuurinen itsetietoisuus

 » Kulttuuritietous

 » Sosiolingvistinen tietoisuus

 » Globaalien kysymysten ja kehityssuuntien ymmärtäminen 

Itsetuntemus ja oman kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen ovat ensimmäinen askel kulttuurienvälisten kompe-

tenssien kehittymisessä; kulttuurinen itsetietoisuus on kykyä ymmärtää, miten oma kulttuuritausta vaikuttaa 

käyttäytymiseen, identiteettiin ja näkemyksiin.

Tietoisuus omasta kulttuurista yhdessä muita kulttuureja koskevan tiedon kanssa auttaa ymmärtämään muita 

kulttuurin määrittämiä näkökulmia ja maailmankuvia.

Kulttuuritietous on muiden kulttuuristen ryhmien käsitysten, tapojen ja käyttäytymismallien ymmärtämistä. 

Sosiolingvistinen tietoisuus on tärkeää, sillä ymmärrys siitä, minkälainen puhuttu tai kehonkieli on soveliasta 

missäkin tilanteessa, auttaa meitä kommunikoimaan tehokkaammin. Esimerkiksi hollantilaiset tunnetaan suora-

viivaisesta viestinnästään erityisesti britteihin verrattuna, ja tämän vuoksi näiden kulttuurien välillä viestit tulkitaan 

usein eri tavoin. Ks. taulukko 2 fraaseista ja niiden tulkinnoista brittien ja hollantilaisten välillä. Myös globaalien 

kysymysten ja kehityssuuntien ymmärtäminen voi auttaa selittämään erilaisia käyttäytymismalleja ja tapoja.
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Taulukko 2. Kuinka britit ja hollantilaiset kommunikoivat keskenään (Rottier et al, 2011).

What the British say What the British mean What the Dutch understand

Ymmärrän näkökulmasi Olen täysin eri mieltä Hän hyväksyy näkökulmani

Tule joskus meille illalliselle Yritän vain olla kohtelias. Näkemiin! Hän aikoo kutsua minut luokseen 
syömään

Kuinka kiinnostavaa En ole samaa mieltä Hän pitää ehdotuksestani

Suurimmalla kunnioituksella Taidat olla aika typerys Hän kunnioittaa minua/
näkökulmaani

Se on varmasti minun syytäni Se on sinun syytäsi Se on hänen syytään

Kuinka omaperäinen näkökulma Oletko hullu! Hän pitää ehdotuksesta

Olen lähes samaa mieltä En ole samaa mieltä Hän on lähes samaa mieltä

Kyllä se siitä (ajan myötä) Ei siitä mitään tule Hän kannustaa minua jatkamaan

Pidän sen mielessäni En aio tehdä asian eteen mitään Hän toimii ehdottamallani tavalla, 
kun on sopiva hetki 

Voisimme harkita muitakin 
vaihtoehtoja

En pidä ehdotuksestasi Hän harkitsee asiaa

Ehdottaisin... Tee juuri niin kuin minä sanon Avoin ehdotus

Muuten... Ensisijaista on Ei mitään kovin olennaista

Voisit kenties pohtia tätä vielä 
hieman

Älä tee sitä, se on huono idea Ota huomioon mahdolliset haasteet

Varsin hyvä Lievä pettymys Varsin hyvä

Ei huono (Todella) hyvä Keskiverto tai huono

Kunnioittava asenne muita kulttuureja kohtaan

Resilienssi tarkoittaa mielen joustavuutta kuormittavissa tai kriisitilanteissa. Vaikka erilaisuuden kohtaaminen voi olla 

stressaavaa, avarakatseisuus auttaa sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja astumaan oman mukavuusalueen ulkopuo-

lelle. 

Erilaisuuden pelon voittamista helpottaa utelias, avoin, arvostava ja uusia oivalluksia etsivä asenne. Näistä ”säikeistä” 

muodostuvaa resilienttiä asennetta voi kuvata ”nuorana” (CORD), jonka osat Deardorff määrittelee mallissaan 

tarkemmin (ks. kuvio 2. Resilienssi ja asenne). 
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Kuvio 2. Resilienssi ja asenne (CORD)

Uteliaisuus (Curiosity): ole utelias erilaisuutta kohtaan ja lähesty sitä 
mahdollisuutena oppia uutta 

Avoimuus (Openness): vältä tuomitsevaa asennetta 

Kunnioitus (Respect): suhtaudu arvostavasti muita kulttuureja kohtaan

Oivallus (Discovery): pyri sietämään monitulkintaisuutta ja lähesty sitä 
mahdollisuutena oivaltaa jotain uutta

. 
Soveltaen Deardorffin kulttuurienvälisten kompetenssien mallia (2006) ja resilienssiteoriaa.

Eri kulttuuristen ryhmien väliseen dialogiin liittyvät taidot

Dialogi on prosessi, jonka aikana ymmärrys keskustelukumppania kohtaan syvenee kuuntelemalla, jakamalla ja 

kysymyksiä esittämällä. Dialogi eroaa väittelystä siten, että se tähtää vastavuoroiseen ymmärrykseen voittamisen 

sijaan. Kulttuurienvälinen dialogi vaatii samoja taitoja, joita tarvitaan ihmissuhteissa yleensä. Kulttuurienvälisten 

kompetenssien mallissa kuvattujen viestintätaitojen muistamisessa auttaa lyhenne LOVE (rakkaus):

 » Kuuntelu (Listening) 

 » Havainnointi (Observing)

 » Toisen näkökulmaan asettuminen (Viewing the world from others’ perspectives)

 » Arviointi (Evaluating)

Deardorffin mukaan jokaiseen yksittäiseen taitoon tulisi liittyä ”kärsivällinen ja sinnikäs pyrkimys tunnistaa ja 

minimoida etnosentrinen ajattelu” sekä rutiininomainen oman kulttuurin tapojen, uskomusten ja normien arvioi-

minen. ”Kulttuuristen vihjeiden ja merkitysten etsimisen” kautta voi kyseenalaistaa omaa ajatteluaan ja oletuksiaan ja 

verrata niitä muiden ajatteluun. Ks. taulukko 3. Esimerkki perusperiaatteista turvallisen ja kunnioittavan kohtaamisen 

tilan rakentamiseksi.

Taulukko 3. Esimerkki perusperiaatteista turvallisen ja kunnioittavan kohtaamisen tilan rakentamiseksi.

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Pyri ensin ymmärtämään ja vasta sitten tulemaan ymmärretyksi.

Jokainen pääsee ääneen tasapuolisesti.

Kerro, jos jokin loukkaa sinua tai tekee olosi epämukavaksi, ja kerro myös miksi.

On sallittua olla asiasta eri mieltä, mutta älä tee erimielisyydestä henkilökohtaista vaan pysy asiassa.  
Älä nimittele tai vetoa stereotypioihin.

Puhu omasta puolestasi, älä muiden puolesta.

Yksi henkilö puhuu kerrallaan.

Henkilökohtaiset asiat pysyvät ryhmän sisällä elleivät kaikki keskustelijat anna lupaa niiden jakamiseen.

Jokainen kantaa vastuun siitä, että keskustelu on hedelmällinen.

Lähde: Everyday Democracy. (2008). A Guide for Training Public Dialogue Facilitators. s.43. 
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Kulttuurienvälisen kompetenssin piirteet 

Kulttuurienvälisen kompetenssin kehittyessä yksilön ajattelutapa muuttuu monokulttuurisesta kulttuurienväliseksi. 

Tässä prosessissa edellä kuvatut tiedot, asenteet ja taidot tukevat joustavuuden, sopeutumiskyvyn ja empatian 

kehittymistä sekä etnorelatiivisen näkökulman omaksumista. 

Näkyviä vaikutuksia ovat tehokas ja toisten kulttuuristen ryhmien näkökulmasta tarkoituksenmukainen viestintä 

ja käyttäytyminen. Ks. taulukko 4, jossa luetellaan kulttuurienvälisten kompetenssien eri piirteitä INCA:n mukaan 

(Leonardo da Vinci II:n rahoittama Intercultural Competence Assessment -hanke).

Taulukko 4. Kulttuurienvälisen kompetenssin arviointi (INCA).

Kulttuurienvälisen kompetenssin kuusi piirrettä Osaamisen kolme säiettä

Kyky sietää monitulkintaisuutta
Avoimuus

Toiseuden kunnioittaminen

Joustavuus käyttäytymisessä
Mukautumiskyky

Kommunikatiivinen tietoisuus

Tiedon löytäminen
Tiedot

Empatia

B. KULTTUURISEN HERKKYYDEN KEHITYSMALLI

Milton Bennettin kulttuurisen herkkyyden kehitysmallissa muutos tapahtuu kuudessa eri vaiheessa, jotka kuvaavat 

yksilön erilaisia tapoja suhtautua kulttuurieroihin. Kolme ensimmäistä vaihetta edustavat etnosentristä maailman-

kuvaa, jossa yksilö arvioi muita kulttuureja oman kulttuurinsa tapoihin, normeihin ja uskomuksiin perustuvien ennak-

kokäsitysten kautta. Kolme viimeistä vaihetta edustavat etnorelatiivista maailmankuvaa, jolloin yksilö hyväksyy useat 

erilaiset normistot ja tavat ja kykenee tämän seurauksena myös muokkaamaan omaa käyttäytymistään.

Etnosentrinen maailmankuva
1. Erojen kiistämisen vaihe – yksinkertaistettu näkemys muista kulttuureista, pohjaa mahdollisesti 

stereotypioihin. Moninaisuus sivuutetaan. 

2. Polarisointivaihe – ”me vastaan ne”: oma kulttuuri koetaan muita parempana tai päinvastoin. Moninaisuus 
koetaan epämiellyttävänä. 

3. Erojen minimointivaihe – korostaa samankaltaisuutta. Moninaisuutta ei huomioida. 

Etnorelatiivinen maailmankuva
4. Erojen hyväksymisen vaihe – eroavaisuuksien ja samankaltaisuuksien arvostaminen. Moninaisuutta 

ymmärretään. 

5. Mukautumisvaihe – laajentunut näkökulma, joka mahdollistaa kulttuurisesti tarkoituksenmukaisen 
käyttäytymisen. Moninaisuutta arvostetaan. 

6. Integraatiovaihe – kyky liikkua erilaisten kulttuuristen maailmankuvien välillä, vahva taju omasta 
identiteetistä. Moninaisuus koetaan osallisuuden kautta. 

Siitä huolimatta, että malli on jaettu eri vaiheisiin, se kuvastaa todellisuudessa elämänmittaista prosessia. 

Yhteisöllisen oppimisen kautta voidaan yhdistää ihmisten kulttuurienvälinen osaaminen – tiedot, asenteet ja taidot 

– ja siten osallistua tehokkaasti vuoropuheluun, joka johtaa yhteiskunnalliseen muutokseen ja parempaan yhteis-

työhön myös maailmanlaajuisesti. Taulukossa 5 luetellaan mahdollisia kulttuurienvälisessä yhteistyössä koettuja 

haasteita.
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Taulukko 5. Kulttuurienvälisen oppimisen haasteita.

Yhteisen kielen puuttuminen.

Erot käytösnormeissa ja tavoissa.

Puhekielisyyden, merkityserojen ja äänensävyjen tulkitseminen.

Sanattoman viestinnän vihjeiden (esimerkiksi ilmeet ja katsekontakti) tunnistaminen.

Ymmärrys siitä, milloin suora tai epäsuora kommunikaatio on asianmukaista.

Enemmistö- ja vähemmistökulttuurien välinen epätasa-arvo, erityisesti kolonialismin seurauksena.

C. TRIALOGINEN OPPIMINEN, YHTEISÖLLISEN OPPIMISEN 
LÄHESTYMISTAPA 

Erilaisia oppimisprosesseja: yksilökeskeisestä yhteisölliseen oppimiseen 

Oppimisprosessi yksinkertaistetaan usein yksilön kehityksen seuraamiseen. Kulttuurienvälisessä oppimisessa 

ryhmän yhteisöllinen oppiminen on kuitenkin tärkeämpää, jotta sosiaalinen muutos mahdollistuu: jos yhdeltä 

puuttuu tietoa tai taitoa, joku toinen voi paikata puutteen, mikä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön. Yhteisöllinen 

oppiminen on prosessi, jossa kaksi tai useampia henkilöitä pyrkii oppimaan jotakin uutta hyödyntämällä toistensa 

osaamista. 

Kulttuurienvälinen oppiminen on esimerkki yhteisöllisestä oppimisesta, jossa osallistujat edustavat erilaisia kulttuu-

risia taustoja. Jakamalla ja vertailemalla tietojaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan eri kulttuurien edustajista muodos-

tuva ryhmä kykenee todennäköisemmin tehokkaaseen ideointiin ja uuden tiedon luomiseen, jolloin lopputulos on 

enemmän kuin ryhmän yksilöiden summa.

Muita esimerkkejä yhteisöllisestä oppimisesta ovat vapaalle sivistystyölle tyypillinen opintopiirityöskentely, käytän-

töyhteisöt (joita käsitellään tarkemmin omassa luvussaan), joukkoistettu ideointi uusien projektien luomisessa, 

Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin teoriat uuden tiedon synnyttämisestä sekä Peter Sengen visio oppivista 

organisaatioista, jossa työntekijät oppivat jatkuvasti oppimaan yhteisönä. Yksi lähestymistapa on myös trialoginen 

oppiminen, joka tarkastelee sitä, miten yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu. 

Monologisesta trialogiseen oppimiseen

Kai Hakkarainen, yksi trialogisen oppimisen mallin kehittäjistä, erottaa kolme metaforaa, jotka kuvaavat erilaisia 

lähestymistapoja oppimiseen. (Hakkarainen & Paavola 2009) Mallin ymmärtämisen kannalta on oleellista oivaltaa, 

että kaikessa oppimisessa on piirteitä kaikista kolmesta oppimisen metaforasta. 

1. Monologinen lähestymistapa eli tiedonhankinnan metafora. Lähestymistapa, jossa tieto kulkee yhteen 
suuntaan, opettajalta oppijalle, ja oppiminen näyttäytyy ensisijaisesti oppijan mielensisäisenä prosessina. 
Kulttuurienvälisen oppimisen kontekstissa monologinen tieto voisi liittyä esimerkiksi muiden kulttuurien 
tapoihin, uskomuksiin ja normeihin. Ks. kuvio 3. 

2. Dialoginen lähestymistapa eli osallistumisen metafora. Lähestymistapa, jossa tieto kulkee molempiin suuntiin 
opettajan ja oppijan välillä: molemmat oppivat toisiltaan tietoja ja taitoja. Esimerkki dialogisesta oppimisesta on 
suhteiden ja verkostojen rakentaminen käymällä kunnioittavaa dialogia erilaisissa kulttuurisissa tilanteissa. Ks. 
kuvio 4.

3. Trialoginen lähestymistapa eli tiedon luomisen metafora. Lähestymistapa yhdistää kaksi aiempaa 
metaforaa lisäten niihin vielä kolmannen, toiminnan motiivina olevan jaetun kohteen (shared object) ja sitä 
koskevan uuden tiedon luomista korostavan elementin. Oppimista tapahtuu aina yksittäisten osallistujien tai 
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toimijoiden mielensisäisesti (monologinen oppiminen). Tämän lisäksi oppimista tapahtuu aina osallistujien 
välillä kaksisuuntaisesti, kun ihmiset jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan keskinäisessä vuorovaikutuksessaan, 
turvallisessa työskentely-/oppimisympäristössä (dialoginen oppiminen). Trialogisesta oppimisesta sanan 
varsinaisessa merkityksessä on kysymys, kun ihmiset oppivat yhteisöllisessä prosessissa ratkaisemaan todellisen 
elämän haasteita ja luomaan sitä kautta uutta yhteiskunnallista ja kulttuurista tietoa.

Yhteistyössä tuotettu tiedollinen kohde voi olla esimerkiksi uusi teoria. Ks. kuvio 5.

Kuvio 3. Monologinen lähestymistapa
(tiedonhankinnan metafora)

Kuvio 4. Dialoginen lähestymistapa
(osallistumisen metafora)

Väline: jaettu tila

Toimija Tietoyhteisö

Yhteisten tiedollisten
kohteiden kehittäminen

Yhteisten tiedollisten
kohteiden kehittäminen

Kuvio 5. Trialoginen lähestymistapa (tiedon luomisen metafora).
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Lopuksi 

Trialogisessa oppimisessa keskeistä on, että kohteena on uuden tiedon luominen. Muutoin oppiminen on dialo-

gista. Kulttuurienvälisessä oppimisessa tavoitteena on saada aikaan mullistavia yhteiskunnallisia muutoksia. Judith 

Lambert (2012) kirjoittaa tästä muutoksen tarpeesta seuraavasti:

”Olemassa olevien järjestelmien paikkaaminen ei enää riitä ratkaisemaan 2000-luvun monitahoisia ympäris-

töön liittyviä, sosiaalisia ja talouden ongelmia. Kamppailumme ilmastonmuutosta, ylipainoisuuden lisääntymistä, 

myrkkypäästöjä, puhtaan veden puutetta ja urbaania väkivaltaa vastaan on ollut tehotonta ja riittämätöntä. 

[...] Emme voi ratkaista näitä ongelmia pelkällä yhteistyöllä. Kollektiiviseen toimintaan perustuva muutos ei 

ole enää vain vaihtoehto, vaan välttämättömyys pyrkiessämme ratkaisemaan koko yhteiskunnan laajuisia 

ongelmia. Meidän tulisikin välttelyn sijaan ottaa muutos avosylin vastaan.” (Lambert, 2012. Collective Learning for 

Transformational Change.)

Lambertin peräänkuuluttama muutoksen tarve on ollut ohjaavana tekijänä tämän oppaan laatimisessa. Seuraavat 

osiot käsittelevät menetelmiä kulttuurienvälisen oppimisen edistämiseksi. 
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TAIDELÄHTÖINEN JA TOIMINNALLINEN 
OPPIMINEN

TAIDELÄHTÖISYYS KULTTUURIENVÄLISESSÄ OPPIMISESSA
Maaria Tuhkunen

Kun taiteellista ajattelua ja toimintaa sovelletaan osana kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämistä, taidetyös-

kentelyn tavoite ja näkökulma ovat toisenlaiset kuin tuotettaessa ”taidetta taiteen vuoksi”. Silloin liikutaan jossain 

pedagogisen, terapeuttisen, osallistavan ja yhteisöllisen taiteen välimaastossa. Olennaista taidelähtöisille menetel-

mille on, että kuka tahansa on tervetullut osallistumaan taidoista tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Toinen 

olennainen tekijä on, että prosessi on yhtä arvokas kuin taiteellinen lopputulos – joka sekin voi silti olla ilmaisul-

taan kiinnostava ja esteettisesti tyydyttävä riippuen siitä, millä tavalla kokonaisuus raamitetaan ja miten toimintaa 

ohjataan.

”Taidelähtöinen” viittaa käsitteenä enemmänkin taiteen käyttämiseen välineenä kuin taiteen itseisarvoon tai taide-

teokseen. On kuitenkin tunnistettava, mikä taiteessa on erityistä, jotta voisi ymmärtää, miksi taide toimii erityisen 

hyvin osana kulttuurienvälistä oppimista. Tietyt tunnusmerkit voidaan liittää kaikkeen taidelähtöiseen toimintaan, 

tapahtuipa työskentely kuvataiteen, musiikin, draaman, tanssin tai kirjoittamisen kautta - minkä muodon inhimillinen 

luomisen tarve ikinä ottaakaan. 

Taide on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja moniaistista. Se aktivoi ja osallistaa meitä niin mielen ja tunteiden tasolla 

kuin kehollisesti ja sosiaalisesti. Tietyn teeman lähestyminen taiteen kautta tekee näkyväksi sellaista yksilöiden 

ja ryhmien hiljaista tietoa, joka herkästi muuten jäisi piiloon. Näin ollen arvokas kokemuspohjainen tieto saadaan 

paremmin käyttöön. (Joy & Sherry, 2003.) Taiteen avulla abstrakti saa konkreettisen muodon, jolloin sitä on mahdol-

lista käsitellä ja siitä on helpompi keskustella. Taiteen keinot täydentävät kieltä, sillä visuaalinen ja kehollinen ilmaisu 

tulevat avuksi, kun sanat eivät riitä välittämään tunteita ja ajatuksia - tai kun yhteinen kieli puuttuu, kirjaimellisesti tai 

kuvaannollisesti. Joskus runous tavoittaa ihmisen kokemuksen arkikieltä täsmällisemmin.

Taiteen avulla on mahdollista luoda mielentila ja/tai kehollinen tila, joka on irti arkitodellisuudesta: tila, jossa kaikki 

on mahdollista. Tämä on muun muassa yksi improvisaation perusperiaatteista: ei ole olemassa virheitä tai vääriä 

vastauksia, on ainoastaan uusia oivalluksia. Erityisesti fiktion kanssa työskenteleminen tarjoaa kehyksen tai ”mielen 

laboratorion”, jossa omaa sisäistä maailmaa voi turvallisesti tutkia, ja jossa voi löytää vaihtoehtoisia tapoja kokea 

ympäröivä todellisuus. ”Realiteettien” ja ”faktojen” kahleista irti päästäminen vapauttaa luovuutta voimavarana. 

Tällainen avoin mitä jos -ajattelu kehittää kykyä löytää ratkaisuja jopa erittäin haastaviin ja monimutkaisiin ongelmiin.

Taidelähtöiset menetelmät tukevat luovaa spontaaniutta (Hamilton & Taylor, 2017). Se taas toimii porttina leikkiin, 

johon ihmisellä on samanlainen lajityypillinen tarve kuin monilla muillakin lajeilla. Taiteen tekeminen jo itsessään 

on eräänlaista leikkiä, joka useimmiten yhdistetään esittävään taiteeseen, mutta joka on leimallista kaikelle luovalle 

toiminnalle. Leikkiin liitetään usein flown käsite (Csikszentmihalyi, 2008), tila, jolle ovat ominaisia täydellinen keskit-

tyminen itse toimintaan, salliva asenne, voimakas läsnäolon tunne sekä se, että toiminta itsessään tuottaa hyvää oloa 

ja tyydytystä. 

Taidelähtöiset menetelmät kehittävät empatiakykyä (Leavy, 2015) tarjoamalla välineitä inhimillisen kokemuksen 

jakamiseen. Taiteen avulla voidaan rakentaa jaettuja, luovia tiloja, joissa kohdata riippumatta osallistujien edusta-

masta kulttuurista tai alakulttuurista, sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä, iästä, koulutustaustasta tai 

sosio-ekonomisesta asemasta. Taide tarjoaa myös tilaisuuksia tutkiskella omaa identiteettiä ja pohtia eksistentiaa-

lisia kysymyksiä - sellaisia yleismaailmallisia kysymyksiä kuin kuka minä olen, mikä on paikkani maailmassa, miten 
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liityn muihin ihmisiin ja miksi ylipäätään olemme täällä. Tällainen yhdessä harjoitettu tutkimusmatkailu ja taiteen 

kautta omasta itsestä oppiminen lisää itsetuntemusta ja auttaa edelleen asettumaan toisen ihmisen asemaan.

Taiteen parissa työskenteleminen antaa mahdollisuuksia olla turvallisesti vuorovaikutuksessa kaikenlaisen taval-

lisuudesta poikkeavan kanssa. Siten se voi lisätä joustavuutta kohdata jotain itselle ennestään tuntematonta 

(Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 2017). Taiteellinen ajattelu on paljon enemmän kuin joukko menetelmiä: se 

on ennakkoluuloton asenne erilaisia ilmiöitä kohtaan ja utelias ja avoin näkökulma maailmaan. Taide vie ihmisen 

usein monitulkintaisen ja oudon äärelle ja näyttää vieraan ja epätäydellisen myös omassa itsessä. Taide antaa tilaa 

hengittää samalla, kun yritämme tajuta, mitä ympäröivässä maailmassa oikein tapahtuu – jokainen kohtaa väistä-

mättä joskus asioita, jotka ylittävät käsityskyvyn. Eräs taiteen, kuten luonnon ja ihmiselämänkin, peruselemen-

teistä on kaaoksen ja järjestyksen vuorottelu. Vaikka ihminen pyrkii usein välttämään kaaosta, uuden luomiseksi 

tarvitaan sekä kaaosta että järjestystä. Mitä enemmän uskallamme kokea ja kohdata epävarmuuden ja hämmen-

nyksen tunteita, sitä helpompaa meidän on ymmärtää ja kunnioittaa näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka poikkeavat 

omistamme. Taiteeseen kosketuksissa oleminen auttaa näkemään harmaan eri sävyjä pelkän mustan ja valkoisen 

sijaan ja ymmärtämään, että näkökulmasta riippuen moni asia voi olla totta yhtä aikaa.

Kuten mainittua, taiteellinen toiminta osana oppimisprosessia osallistaa meitä kokonaisvaltaisesti fyysisinä, psyyk-

kisinä ja sosiokulttuurisina olentoina. Jos kuitenkin pelkästään toimimme – oli kyseessä leikki, liike, kuvan, äänen 

tai jonkin muun luominen – pysähtymättä pohtimaan toiminnan merkitystä, on kyseessä pelkkä virkistystoiminta 

(joka toki on arvokasta sinänsä.) Sen sijaan reflektointi yhdistettynä toimintaan (Knill & Levine & Levine, 2005) on 

olennainen osa kokemuksellista oppimista, ja yhdistää kokemuksen jokapäiväiseen elämään. Kuten David Kolb 

toteaa: ”oppiminen on prosessi, jossa tieto syntyy kokemuksesta” (Kolb, 1984, p. 38).

Kokemuksellinen oppimisprosessi edellyttää tulemista tietoiseksi toiminnan herättämistä ajatuksista, tuntemuk-

sista ja tunteista sekä oman, prosessin aikana syntyneen kokemuksen jakamista. Kokemuksen tuomaa tietoa ja sen 

merkitystä on hyvä tutkailla kysymällä itseltään: Mitä uutta ymmärrystä vien tästä kokemuksesta jokapäiväiseen 

elämääni?
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TUTUSTUMIS- JA LÄMMITTELYHARJOITTEITA

Lämmittelyharjoituksilla voi rakentaa ryhmähenkeä ja suunnata keskustelua kohti kulttuurienvälistä oppimista. 

Seuraavat esimerkkiharjoitukset käsittelevät kulttuurienvälisen oppimisen teemoja.

SUOMI – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 

Improvisaatioteatteri: Draamaa esineen avulla 

(Laatinut: Sanna-Maija Karjalainen)

ALANKOMAAT – Stichting Hogeschool Rotterdam

Viiden sormen harjoitus 

(Laatinut: Mascha Letiche)

ROMANIA – Orizont Cultural T

Muotokuvaharjoitus: Sinun silmin 

(Laatinut: Rodica Miala & Roxana Timplaru)
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Improvisaatioteatteri: Draamaa esineen avulla

Suomi – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

Laatinut: Sanna-Maija Karjalainen

Improvisaatioteatteri on esittävän taiteen genre, jossa hahmot, dialogi ja juoni luodaan tässä hetkessä ilman 
käsikirjoitusta. Luovan toiminnan lisäksi improvisaatioteatteria voidaan soveltaa myös ihmisten välisen vuoro-
vaikutuksen tutkimiseen ja rakentamiseen. Improvisaatio luo avoimen, luovan tilan, jossa osallistujat voivat 
vapaasti ilmaista itseään ja kehittää omaa luovaa ilmaisuaan. Improvisaatio rohkaisee leikkisyyteen, spontaa-
niin toimintaan ja mielikuvituksen käyttöön. Se myös auttaa luomaan myönteistä ilmapiiriä ja me-henkeä. 
Improvisaation keskeinen periaate on hyväksyä varauksetta kaikki sanalliset ja fyysiset ehdotukset. 

Tässä esimerkkitapauksessa improvisaatiota sovellettiin monikulttuurisissa ryhmissä, joiden osallistujilla ei ollut 
yhteistä kieltä.

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

Ryhmähengen rakentaminen ja sanattoman viestinnän taitojen kehittäminen.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Tämä harjoitus toimii hyvin ryhmissä, joilla ei ole yhteistä kieltä, sillä puhutun kielen sijaan ideoita ilmaistaan 
fyysisesti.

Lisäksi leikki auttaa luomaan myönteistä ja hyväksyvää ilmapiiriä. Luovassa tilassa kaikki on mahdollista: ihmiset 
ilmaisevat vapaammin itselleen tärkeitä asioita. Kun osallistujille annetaan mahdollisuus pohtia näitä asioita, 
heidän on helpompi havaita ja murtaa stereotypioita, ja sitä kautta ymmärtää toisiaan paremmin.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

Harjoitus soveltuu kaikkien alla mainittujen teemojen käsittelyyn. Harjoituksen kautta voidaan myös löytää 
uusia, osallistujille tärkeitä teemoja. 

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen 

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen eri ideoiden ja näkökulmien jakamisen kautta

Osallistujien määrä

3–40 osallistujaa.

Kesto

5–20 minuuttia tai niin kauan kuin osallistujat keksivät uusia ehdotuksia.

Tarvikkeet

Yksinkertainen esine kuten keppi.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

1. kierros 
Pyydä osallistujia muodostamaan piiri. Anna osallistujille keppi tai jokin muu yksinkertainen esine. Pyydä 
heitä leikkimään sillä ja keksimään sille jokin uusi käyttötarkoitus (keppiä voi käyttää esimerkiksi hammas-
harjana, viuluna, mikrofonina tai tennismailana.) Rohkaise osallistujia kokeilemaan vapaasti ja painota heille, 
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ettei harjoituksessa ole vääriä vastauksia. Pyydä osallistujia käyttämään pelkästään liikettä, mimiikkaa ja eleitä 
puheen sijaan. Jokainen saa vuorotellen leikkiä esineellä.

2. kierros 
Etenee kuten ensimmäinenkin kierros, mutta pyydä muita osallistujia liittymään mukaan toimintaan heti, kun 
he ymmärtävät mistä siinä on kyse. Sitä mukaa kuin useampi liittyy mukaan toimintaan, alkuperäinen idea voi 
kehittyä edelleen. Jokainen osallistuja saa vuorollaan aloittaa toiminnan, johon muut liittyvät. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

On tärkeää muistuttaa ryhmää siitä, että jokainen idea on hyvä idea. Pyydä osallistujia hyväksymään kaikki 
omat ja muiden tarjoamat ideat.

Muistuta osallistujia auttamaan toisiaan omasta onnistumisesta huolehtimisen sijaan.

Kun improvisoidaan yhdessä, väärinymmärtämisen mahdollisuus on aina läsnä. Rohkaise osallistujia muutta-
maan ajattelutapaansa sitä mukaa kun uusia tulkintoja ilmenee. 
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Viiden sormen harjoitus

Alankomaat - Stichting Hogeschool Rotterdam

Laatinut: Mascha Letiche

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

Tätä harjoitusta voidaan käyttää lämmittelyharjoituksena, jonka avulla osallistujat saadaan pohtimaan omia 
ajattelumallejaan, uskomuksiaan, tavoitteitaan ja odotuksiaan. Harjoitus on helposti lähestyttävä.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Tämä lämmittelyharjoitus on hyvä aloituspiste kulttuurienväliseen kompetenssiin keskittyvälle koulutukselle 
tai työpajalle. Harjoituksen avulla osallistujat voivat listata omat tavoitteensa, osaamisensa ja haasteensa 
koulutuksen aiheeseen liittyen.

Harjoitus auttaa osallistujia tarkastelemaan itseään lähemmin ja kasvattamaan kulttuurista itsetietoisuuttaan. 
Se on hyvä alku kohti parempaa itsetuntemusta ja uuden oivaltamista. Oman toiminnan tarkastelu on monille 
haastavaa ja voi olla prosessina kivulias. Se kuitenkin auttaa muuttamaan omia käyttäytymismalleja ja kasvatta-
maan kulttuurienvälistä kompetenssia.

Käden piirtäminen ja kullekin sormelle osoitettavat merkitykset tekevät harjoituksesta helpon. Tavoitteena on 
rohkaista osallistujia pohtimaan itseään ja omaa toimintaansa ilman liian raskaita sisältöjä.

Valmiista piirustuksista keskusteleminen sekä osallistujien erilaiset näkökulmat johdattelevat kollektiiviseen 
oppimiseen ja edesauttavat yksilöllistä kulttuurienvälistä oppimista.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen 

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen ideoita ja näkökulmia jakamalla. Keskustelun avaaminen voi auttaa ihmisiä 
lähentymään. 

Harjoitukseen sisältyy henkilökohtainen osa, joka voi auttaa osallistujia työstämään omaa kulttuurista itsetie-
toisuuttaan. Henkilökohtaisten näkökulmien jakaminen puolestaan lisää muiden osallistujien kulttuurikoh-
taista tietoutta.

Osallistujien määrä

Harjoitus soveltuu parhaiten 12 osallistujan ryhmälle.

Harjoitus voidaan toteuttaa joko yhdelle henkilölle tai halutun kokoiselle ryhmälle. Harjoituksen jälkeen 
käytävään keskusteluun voi osallistua 2–30 henkilöä. Harjoitus onnistuu parhaiten noin 12 osallistujan 
ryhmässä. Silloin esiin nousee riittävästi erilaisia näkökulmia, mutta ryhmä ei ole liian iso yhteiselle keskuste-
lulle.

Kesto

50 minuutista kolmeen tuntiin, loppukeskustelun kestosta riippuen.

Varaa noin 5–10 minuuttia harjoituksen selittämiseen. Esittely voi kestää kauemmin, mikäli sen aikana 
annetaan esimerkkejä valmiista piirustuksista. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta esimerkeistä voi olla hyötyä, 
jos osallistujat eivät puhu samaa kieltä kovin hyvin.

Varaa noin 10 minuuttia piirustuksen laatimiseen ja kysymyksiin vastaamiseen.
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Yhteinen keskustelu voi kestää viidestä minuutista kahteen tuntiin riippuen osallistujien määrästä ja asete-
tuista tavoitteista. 12 osallistujan ryhmässä loppukeskustelun olisi hyvä kestää vähintään puoli tuntia.

Tarvikkeet

1 paperiarkki osallistujaa kohden (värillinen vaaleansävyinen paperi käy).

Kyniä käden ääriviivan piirtämiseen ja kysymyksiin vastaamiseen. Teippi voi olla tarpeen piirustusten ripustami-
seksi seinälle kaikkien nähtäville.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Ihmiset kaikkialla maailmassa välittävät viestejä käyttäen käsiään ja sormiaan. Monet näistä eleistä ovat saman-
kaltaisia eri puolilla maailmaa. Tällä tavoin voimme kommunikoida keskenämme, vaikka meillä ei olisi yhteistä 
kieltä.

Peukalo tarkoittaa jotakin positiivista. Etusormella osoitetaan suuntaa. Keskisormi on eleistä epäkohteliain, ja 
sen viesti on varsin negatiivinen. Nimetön on monissa maissa varattu vihkisormusta varten. Pikkusormi taas on 
sormista pienin.

1. Osallistujat piirtävät paperille oman kätensä ääriviivan. Sillä, onko piirrettävä käsi vasen vai oikea, ei ole 
merkitystä.

2. Selitä jokaisen sormen merkitys valitun teeman kannalta. Harjoitus voi toimia esimerkiksi aloituspisteenä 
kulttuurienväliseen kompetenssiin keskittyvälle koulutukselle tai työpajalle. Osallistujat määrittelevät 
harjoituksella lähtökohdat omalle toiminnalleen.

3. Vastaa kuhunkin sormeen liittyviin kysymyksiin:

☐ Peukalo: Mikä on kulttuurienvälisen kompetenssisi taso?

☐ Etusormi: Mitä haluat saavuttaa? Mikä on tavoitteesi tälle koulutukselle tai työpajalle?

☐ Keskisormi: Mikä sinua ärsyttää kulttuurienväliseen kompetenssiin liittyen? Mistä et pidä?

☐ Nimetön: Minkä asioiden kanssa ”olet naimisissa”? Mistä et halua luopua?

☐ Pikkusormi: Millä kulttuurienvälisen kompetenssin osa-alueella osaamisesi on vielä vähäistä, missä   
 haluaisit kasvaa ja kehittyä?

4. Valinnainen tehtävä: keskustele piirustuksista koko ryhmän kesken. Se, onko ryhmäkeskustelu suositeltavaa, 
riippuu harjoitukselle asetetuista tavoitteista. Ryhmäkeskustelu voi auttaa osallistujia ymmärtämään 
toistensa näkökulmia ja lisätä heidän kulttuurikohtaista tietouttaan. Keskustelun kautta voi syntyä uusia 
ideoita. Keskusteleminen on hyödyllistä siksikin, että keskeinen osa omien tavoitteiden saavuttamisesta on 
niiden tunnustaminen. Ensimmäinen askel kohti tavoitteiden saavuttamista voi olla se, että kertoo niistä 
muille.

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Muista, että tämä harjoitus voi olla hyvin henkilökohtainen. Jo oman käden ääriviivan piirtäminen tekee 
harjoituksesta henkilökohtaisen, eikä kysymyksiin ole oikeita tai vääriä vastauksia. Harjoitus paljastaa ainoas-
taan osallistujien näkökulman käsiteltävään aiheeseen. Piirustukset ja vastaukset heijastavat henkilökohtaisia 
näkemyksiä.

Harjoituksen henkilökohtaisen luonteen vuoksi piirustusten ja vastausten jakamisen muun ryhmän kanssa 
tulisi olla vapaaehtoista.

On tärkeää kertoa osallistujille heti alussa, mitkä jakamisen säännöt ja odotukset ovat. Osallistujien on hyvä 
tietää ennen vastausten kirjoittamista, tulevatko ne toisten luettaviksi. Vaikka omista ajatuksista puhuminen 
toisille on positiivinen asia, siihen ei tule pakottaa.
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Kun harjoitus toteutetaan heti koulutusohjelman alussa, osallistujat eivät vielä tunne toisiaan, eikä harjoitus-
ryhmä välttämättä tunnu heistä turvalliselta ympäristöltä henkilökohtaisten asioiden, kuten epävarmuuden ja 
tavoitteiden, jakamiseen.

Osallistujat voivat kokea tietyt kysymykset vaikeiksi. Se ei tarkoita epäonnistumista, vaan paljastaa osaltaan, 
minkä kysymysten kanssa he kamppailevat ja kuinka luontevalta itsereflektointi heistä tuntuu.

Harjoituksen soveltaminen muihin tarkoituksiin

Tämä harjoitus sopii moniin erilaisiin tilanteisiin.  
Esimerkki: Harjoitusta voidaan soveltaa käytäntöyhteisössä ensimmäisenä tilannearvion välineenä.

Lähde

Soveltaen hollantilaisen ReWorkin sisäiseen koulutukseen liittyvästä oppaasta. 



25

Muotokuvaharjoitus: Sinun silmin

ROMANIA – Orizont Cultural T

Laatinut: Rodica Miala & Roxana Timplaru

Muotokuva on kasvoja ja niiden ilmettä esittävä maalaus, valokuva, veistos tai muu taideteos. Muotokuvan 
tarkoituksena on kuvata ihmisen persoonallisuutta ja jopa hänen mielentilaansa mahdollisimman tarkasti. 
Maailman tunnetuin muotokuva on Leonardo da Vincin Mona Lisa.

Tämän lämmittelyharjoituksen avulla osallistujia voidaan rohkaista tarkastelemaan maailmaa uusista näkökul-
mista.

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

Lämmittelyharjoituksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat toisiinsa ja rakentaa ryhmähenkeä.

Miten ja miksi harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Harjoitus voi synnyttää keskustelua ennakkoluuloista, stereotypioista ja uusista näkökulmista. Taiteellisesta 
osaamisesta riippuen muotokuvasta voi muodostua karikatyyri, jossa kohteena olevan henkilön tunteita tai 
fyysisiä piirteitä on yksinkertaistettu tai liioiteltu.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

1. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

2. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja erilaisia näkökulmia

Osallistujien määrä

Harjoitus onnistuu parhaiten 12–20 osallistujan ryhmässä.

Kesto

Puolesta tunnista tuntiin, riippuen osallistujien määrästä ja harjoituksen jälkeen käytävän keskustelun pituu-
desta. Yksityiskohtaisempien muotokuvien laatimiseen voidaan varata enemmän aikaa. 

Tarvikkeet

Esimerkkitapauksen osallistujat käyttivät paperia ja väriliituja. Harjoituksen fasilitaattori voi kuitenkin valita 
mitä materiaaleja hyvänsä, esimerkiksi hiiltä, lyijykyniä, pyyhekumeja, värikyniä, tusseja tai vesivärejä.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

1. Jaa osallistujat kahteen ryhmään ja pyydä heitä muodostamaan kaksi sisäkkäistä piiriä siten, että eri piireissä 
istuvat ovat toistensa kanssa kasvotusten. 

2. Jaa piirustus- ja muut materiaalit piirien väliin.

3. Pyydä ulomman piirin osallistujia piirtämään tai maalaamaan edessään istuvan sisemmän piirin osallistujan 
muotokuva.

4. Pyydä kahden minuutin kuluttua ulomman piirin osallistujia siirtymään pykälä oikealle tai vasemmalle, ja 
jatkamaan nyt edessään olevan osallistujan muotokuvaa siitä, mihin edellinen piirtäjä jäi. Jatka näin, kunnes 
jokainen ulomman piirin osallistuja on saanut osallistua jokaisen sisemmän piirin osallistujan muotokuvan 
piirtämiseen.

5. Vaihda ryhmät päittäin niin, että malleista tulee taiteilijoita ja päinvastoin.
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6. Purkakaa tehtävä tarkastelemalla lopuksi yksittäisiä muotokuvia ja sitä, mitä ajatuksia ne osallistujissa 
herättävät.

 a. Mistä pidit eniten omassa muotokuvassasi? 
 b. Miten muotokuvasi vaikutti sinuun tunnetasolla? 
 c. Mitä piirteitäsi on liioiteltu?  
 d. Mitä piirteitäsi on yksinkertaistettu?

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Kaikki osallistujat eivät välttämättä ole tyytyväisiä muotokuvaansa. Kielteisiä tunteita voi lievittää tarjoamalla 
osallistujille mahdollisuuden muokata omaa muotokuvaa enemmän oman näkemyksen mukaiseksi. 

Muotokuvat saattavat olla liioiteltuja ja ne voivat sisältää esineitä tai puhekuplia. Tarkastelemalla näitä liioitel-
tuja piirteitä ja symboleita on mahdollista paljastaa ennakkoluuloja ja stereotypioita. 
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MENETELMÄT JA HARJOITTEET

Seuraavassa osiossa esitellään joitain hankkeessa pilotoituja taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä. Menetelmät 

ja harjoitukset ovat pilottiprojektien fasilitaattoreiden, kouluttajien ja taiteilijoiden laatimia, ja ne sisältävät nostoja 

esimerkkiprojekteista ja niihin osallistuneista yhteisöistä. Kuvattuja menetelmiä on muokattu niin, että niitä voi 

soveltaa yhden tai useamman kulttuurienväliseen oppimiseen liittyvän teeman käsittelemiseen:

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen 

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja uusia näkökulmia. Keskustelun avaaminen voi tuoda ihmiset 
yhteen.
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Suomi - Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 

Fyysinen tarinankerronta

Laatinut: Minttu-Maaria Makkonen

Italia – Istituto dei Sordi di Torino

Yleistä kuurojen kanssa työskentelystä / Museovierailulle!

Laatinut: Carolina Carotta, Enrico Dolza ja Sofia Mastrokoukou

Alankomaat – Stichting Hogeschool Rotterdam

Kulttuurienvälinen sankarini / Ryhmässä reflektointi

Laatinut: Anja Stofberg

Pohjois-Irlanti – Training for Women Network

Kollaasi / Yhteisöllinen muraali

Laatinut: Sarah Stack

Puola – Dom Kultury Kadr

Yhteisöteatteri

Laatinut: Iwona Miroslaw-Dolecka

Romania – Orizont Cultural T

Monikulttuuriset tapahtumat

Laatinut: Rodica Miala ja Roxana Timplaru
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Fyysinen tarinankerronta

Suomi – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

Laatinut: Minttu-Maaria Makkonen

Fyysisessä teatterissa tarinankerronta tapahtuu pääosin kehollisen ilmaisun kautta. Siihen voidaan yhdistää 
myös luovaa kirjoittamista. Osallistujat ilmaisevat erilaisia tilanteita, tapahtumia, suhteita, valtaa, tunteita, 
kulttuurisia elementtejä, asemaa ja henkilöiden välistä dynamiikkaa liikkeen, eleiden ja asentojen avulla. 
Esimerkiksi still-kuva on improvisaatioon perustuva väline, jossa osallistujat rakentavat kuvan käyttäen 
kehojaan ”muovailuvahana”, ilman liikettä tai ääntä. 

Tässä kuvatuissa esimerkkityöpajoissa fyysinen ilmaisu yhdistetään luovaan kirjoittamiseen. Fyysinen teatteri 
on menetelmänä hyvin tasa-arvoinen, sillä osallistuminen ei vaadi erityisiä taiteellisia tai fyysisiä kykyjä. 

Esimerkkipilotti toteutettiin monikulttuurisissa ryhmissä, joissa puhuttiin useita eri kieliä. 

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

Luoda kulttuuria ja identiteettiä käsittelevä tarina kehollisesta kokemuksesta käsin. Tutkia kehomuistia ja omaa 
fyysistä suhdetta ympäröivään maailmaan ja toisiin ihmisiin. Ymmärtää ja käyttää omaa kehollisuutta kulttuu-
rienvälisyyteen liittyvien tunteiden, ajatusten ja käsitysten ilmaisemiseen. Tehdä havaintoja siitä, miten muut 
ottavat erilaisia rooleja. Pohtia, minkälainen kehonkieli ja ilmaisu on tehokasta ja asianmukaista.

Miten ja miksi harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Teatteri ja draama voivat tarjota turvallisen tilan, jossa voi tehdä havaintoja muista ja kokeilla erilaisia rooleja 
leikin ja luovuuden kautta. Liikkeen ja kuvien kautta voidaan välittää asenteita ja jakaa tietoa ilman sanoja. 
Kokemus toisten näkökulmasta erilaisten roolien kautta auttaa huomaamaan ja rikkomaan stereotypioita, 
analysoimaan jaettuja kokemuksia ja ymmärtämään syvemmin kulttuurin vaikutusta. Luovan kirjoittamisen 
yhdistäminen draamaan voi syventää ymmärrystä kulttuuriseen identiteettiin, muistoihin, asenteisiin ja mielipi-
teisiin liittyvistä kokemuksista.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

Esimerkkityöpaja 1: Olen... 

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

3. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja erilaisia näkökulmia 

Esimerkkityöpaja 2: Olen osa...

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

3. Kulttuurikohtainen tieto

4. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja erilaisia näkökulmia

Osallistujien määrä

4–20 osallistujaa.

Kesto

Esimerkkityöpaja 1: 60 minuuttia

Esimerkkityöpaja 2: 30 minuuttia
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Tarvikkeet

Paljon erilaisia postikortteja tai muita kuvia (esimerkiksi lehtikuvia), joista osallistujat voivat valita. Paperia ja 
kyniä jokaiselle osallistujalle. 

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

1. Luottamuksen rakentaminen

Aluksi on tärkeää luoda turvallinen tila. Tähän voidaan käyttää yksinkertaisia pelejä tai improvisaatioharjoit-
teita, joissa osallistujat tuodaan kontaktiin keskenään. Leikilliset harjoitukset ja pelit luovat pohjan varsinaisille 
teatteriharjoitteille. Varmista, että luottamuksellisuuteen ja muiden kunnioittamiseen liittyvistä säännöistä on 
sovittu, sillä osallistujat saattavat jakaa henkilökohtaisia kertomuksia työpajan aikana. 

2. Liikeharjoitukset – mielen ja kehon vapautuminen 

Fyysiseen toimintaan keskittyminen voi auttaa olemaan paremmin läsnä tässä hetkessä, purkaa jännitystä 
kehossa ja antaa aivojen levätä sekä rohkaista osallistujia ilmaisemaan itseään vapaammin. Liikeharjoitukset 
voivat auttaa tekemään näkyväksi sitä, miten osallistujat kokevat ympäröivän maailman. 

3. Luova kirjoittaminen – sisäisen kokemuksen havainnointi ja reflektointi 

Kirjoittaessaan osallistujat pohtivat analyyttisesti tuntemuksiaan ja asenteitaan. Omista ajatuksista ja tunteista 
kirjoittaminen edesauttaa kulttuurisen tietoisuuden ja hyväksynnän kehittymistä. Kerro, että omia tekstejä 
ei tarvitse jakaa muiden kanssa, jollei halua. Osallistujat voivat myös piirtää tai kertoa toisilleen suullisesti 
tarinoita, mikäli kirjoittaminen ei ole mahdollista. 

4. Tarinankerronta – tarinat fyysisesti näkyviksi 

Pyydä ryhmää kehittelemään kirjoitus- tai tarinankerrontaprosessin pohjalta kohtauksia tai kertomuksia 
käyttäen liikettä tai still-kuvia. Fyysisen tarinankerronnan tavoitteena on tuoda esiin ryhmän jäsenten erilaisia 
ajattelutapoja ja kokemuksia. Tämän vaiheen aikana osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään eri 
kulttuureista liikkeen, eleiden ja asentojen kautta. Painota, että luottamuksellisuus ja kunnioitus ovat erityisen 
tärkeitä silloin, kun jaetaan jotain henkilökohtaista itsestä. Fyysisen tarinankerronnan kautta osallistujat voivat 
kokeilla erilaisia rooleja, tehdä toisistaan havaintoja ja tarkastella ympäröivää maailmaa eri näkökulmista.

5. Palaute ja pohdinta 

Osallistujien esitettyä lopputuotoksensa on aika antaa palautetta. Kerro ryhmälle, että palautteen ensisijainen 
tarkoitus on selkeyttää kohtauksia ja syventää niiden kuvastoa. Ohjaa osallistujia pitämään palaute sävyltään 
myönteisenä ja rakentavana. 

Esimerkkityöpaja 1: Olen... 

1. Luottamuksen rakentaminen

Ryhmä istuu ringissä tuoleilla. Yksi osallistujista tulee seisomaan ringin keskelle (tuoleja on yksi vähemmän kuin 
osallistujia, joten jokaisella tuolilla istuu joku). Ringin keskellä oleva kertoo yhden asian itsestään aloittamalla 
lauseen: ”Olen...” (Esimerkiksi ”olen nainen / olen kasvissyöjä / olen pikkusisko”.) Ne ringissä, jotka tunnistavat 
myös itsensä lauseesta, nousevat ja vaihtavat paikkoja. Keskellä olija yrittää päästä vapaalle tuolille. Ilman tuolia 
jäänyt osallistuja jää vuorostaan ringin keskelle ja aloittaa seuraavan ”Olen...”-lauseen. Jatka, kunnes tuntuu 
siltä, että osallistujat ovat tutustuneet vähän paremmin toisiinsa. 

2. Liikeharjoitus (still-kuva )

Osallistujat seisovat väljästi ringissä. Yksi osallistujista aloittaa ringin keskellä tekemällä kehostaan still-
kuvan tai ”veistoksen” ja määrittelemällä sen sanallisesti (esimerkiksi tekemällä puun muodon ja sanomalla 
ääneen ”Minä olen puu”). Seuraavaksi muut liittyvät yksi kerrallaan mukaan lisäämällä jotain, mikä voisi sopia 
siihen saakka luotuun kuvaan. Nämä still-kuvan osaset voivat olla mitä tahansa konkreettisista esineistä ja 
olennoista abstrakteihin asioihin (kuten tuuli tai pelko). Rohkaise osallistujia luomaan kuva kuuntelemalla ja 
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havainnoimalla herkästi toisiaan. Kuva on valmis, kun jokainen on osa sitä. Edellisen kuvan aloittaja saa valita, 
kuka jää aloittamaan seuraavan kuvan. Jatka niin kauan kuin haluat. 

3.  Luova kirjoittaminen

Levitä postikortit tai lehtikuvat lattialle tai pöydälle ja anna osallistujille hetki aikaa katsella niitä. Varmista, 
että käytössä on runsaasti erilaisia kuvia. Pyydä osallistujia valitsemaan kuva, joka heidän mielestään kuvastaa 
jotakin piirrettä heissä itsessään (”Olen...). Pyydä osallistujia kirjoittamaan tai piirtämään noin viiden minuutin 
ajan siitä, miksi he valitsivat tietyn kuvan. Pyydä osallistujia seuraavaksi alleviivaamaan kirjoittamastaan 
tekstistä kaikki verbit. 

4. Tarinankerronta (liike)

Pyydä jokaista osallistujaa luomaan 2-3 liikkeen sarja alleviivaamiensa verbien pohjalta. Osallistujat työstävät 
liikesarjojaan itsekseen yhtä aikaa. Jaa osallistujat 4 hengen ryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää seisomaan 
tiiviissä muodostelmassa kasvot samaan suuntaan, jolloin yksi ryhmästä on etummaisena. Ryhmän 
etummainen tekee oman liikesarjansa, ja ryhmän muut jäsenet toistavat liikkeet samanaikaisesti. Pyydä osallis-
tujia liikkumaan riittävän hitaasti, jotta liikesarjaa on helppo seurata. Tämän jälkeen ryhmä kääntyy niin, että 
joku toinen ryhmän jäsen on etummaisena ja johtaa liikettä. Näin jatketaan, kunnes jokaisen liikesarja on käyty 
läpi. Kaikki ryhmät työskentelevät yhtä aikaa.

5. Palaute ja pohdinta

Pyydä osallistujia pysymään pienryhmissä ja sanomaan ääneen yksittäisiä sanoja, jotka kuvaavat liikeharjoi-
tuksen herättämiä tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia. Anna ryhmille muutama minuutti aikaa pohtia, mitä he 
juuri kuulivat ja kiteyttää yhteen lauseeseen teema, joka ryhmästä nousi. Pienryhmien lauseet jaetaan koko 
ryhmän kanssa. Keskustelua voi jatkaa koko ryhmän kanssa, jos jakamisen tarve sitä vaatii. 

Esimerkkityöpaja 2: Olen osa... 

1. Luottamuksen rakentaminen

Pyydä osallistujia liikkumaan vapaasti tilassa. Pyydä heitä muodostamaan erilaisia ryhmiä ohjaajan antamien 
yhdistävien tekijöiden mukaisesti. Ryhmiä voi muodostaa esimerkiksi samanlaisen pukeutumistyylin, silmien 
värin tai samanikäisyyden perusteella. Jos osallistujat eivät puhu samaa kieltä, ohjaaja voi käyttää selittämiseen 
kuvia tai eleitä (esim. silmät, vaatteet, pituus). 

2. Liikeharjoitus (”Kanaemo ja tiput”)

Pyydä osallistujia seuraavaksi menemään satunnaisesti pienryhmiin. Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan, kuka 
on ”kanaemo”, muut ovat ”tipuja”. ”Kanaemo” ohjailee ”tipuja” tilassa kädellään, ja ”tiput” seuraavat ”emon” 
kättä koko ajan. Painota, että ”emon” tehtävä on huolehtia ”tipuista”. Liikuntarajoitteisten osallistujien kanssa 
harjoituksen voi tehdä staattisena, esimerkiksi pelkästään silmiä tai ylävartaloa liikuttamalla tai käsikosketuk-
sella. 

3. Luova kirjoittaminen 

Pyydä osallistujia seuraavaksi kirjoittamaan omalla kielellään lyhyt teksti, joka alkaa sanoilla ”Olen osa...”. 
Kun tekstit ovat valmiita, pyydä osallistujia valitsemaan tekstistään yksi lause tai sana, jonka he ovat valmiita 
jakamaan pienryhmässä.

4. Tarinankerronta (still-kuva )

Pyydä osallistujia menemään samoihin pienryhmiin kuin vaiheessa kaksi ja jakamaan ryhmälle valitsemansa 
lauseet tai sanat. Pyydä ryhmiä lopuksi muodostamaan jaettujen tekstien inspiroima still-kuva. 

5. Palaute ja pohdinta

Katsotaan yhdessä pienryhmien still-kuvat. Pyydä osallistujia kertomaan, kirjoittamaan tai piirtämään, millaisia 
mielikuvia kukin still-kuva heissä herättää. Muistuta, että kaikki tulkinnat ja assosiaatiot ovat mahdollisia, ja 
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että vääriä vastauksia ei ole. Pienryhmät voivat jatkaa valitsemiensa teemojen työstämistä edelleen luomalla 
still-kuvista kohtauksia. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Ohjaajan on tärkeää antaa jokaiselle mahdollisuus osallistua omista lähtökohdistaan käsin ja omalla tavallaan, 
huomioiden mahdolliset liikkumiseen tai kirjoittamiseen liittyvät rajoitteet. 

Muistuta ryhmää siitä, että tarkoituksena ei ole tehdä esitystä, vaan tutkia esiin nousevia teemoja. Tämä on 
erityisen tärkeää silloin, kun draama- tai liiketyöskentely ei ole tuttua osallistujille. 
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Yleistä kuurojen kanssa työskentelystä

ITALIA – Istituto dei Sordi di Torino

Laatinut: Carolina Carotta, Enrico Dolza ja Sofia Mastrokoukou

”On ihmisiä, jotka vartuttuaan ovat ehtineet unohtaa lukemaan oppimisen kamppailun. Tämä ihmiselämän 
kenties suurin haaste on voitettava lapsuudessa. Aikuinen harvemmin onnistuu tehtävässä – kokemuksen 
kirjon tiivistämisessä joukoksi symboleita. Ihminen on elänyt tuhansien ja taas tuhansien vuosien ajan, ja silti 
saanut lukutaidon, sen taian, vasta viimeisten kymmenen tuhannen vuoden aikana.”

– John Steinbeck – The Acts of King Arthur and his Noble Knights

Puhutun kielen omaksuminen on kuuroille yhtä haastavaa kuin vieraan kielen oppiminen olisi kuuleville, jos 
he eivät tietäisi, miltä opittava kieli kuulostaa. Kuulon puute vaikuttaa kykyyn omaksua kieliopillisia rakenteita 
”automaattisesti” kuullun kautta. Kuurot oppivat puhuttua kieltä tavallisesti muodollisella opetuksella, jossa 
opetusmenetelmät ja opetuksen tulokset vastaavat osin vieraiden kielten opetusta kuuleville. Monet eri tekijät 
vaikuttavat kuurojen suulliseen kielitaitoon: kuulovamman aste (täysi kuurous, lievä kuulovamma), suhtautu-
minen kuurouteen (rajoite tai yksilön piirre, identiteetti), ikä, jolloin (mitä tahansa) kieltä opitaan (viittomakieltä 
tai puhuttua kieltä), oppijan perhe ja sosiaalinen ympäristö. 

Jo käytännön syistä kuurojen kanssa työskentelevien kouluttajien tehtävien kirjo on siis tavanomaista laajempi. 
Tehtäviin kuuluu kirjoitetun kielen mukauttaminen (1), kuuroille soveltuvien materiaalien käyttö (2), viittoma-
kielellä kommunikointi (3) sekä erinäisten suositusten huomioiminen opetuksessa (4).

1. Kirjoitetun kielen mukauttaminen tarkoittaa lauseiden yksinkertaistamista lukemisen helpottamiseksi 
tekstin sisältöä muuttamatta. Jotta tämä onnistuisi, on tärkeää olla tietoinen kuuroille tyypillisistä kirjoitetun 
kielen haasteista:

 » sanastotasolla (suppea sanasto, heikko sanojen merkityksen tuntemus; yksinkertainen sanasto, ainoastaan 
sanojen tavallisimpien merkitysten tuntemus; sanojen puuttuminen, lauseen merkitykselle olennaisten 
sanojen pois jättäminen; sanojen korvaaminen virheellisillä sanoilla; lauseen merkityksen kannalta 
epäolennaisten sanojen käyttö);

 » morfologian tasolla (artikkeleiden, konjunktioiden, prepositioiden ja liitepartikkelien epätavallinen käyttö, 
ongelmat kongruenssin kanssa);

 » syntaksin tasolla (epätyypilliset rakenteet kaikissa lausetyypeissä: kieltolauseet, interrogatiiviset ja 
deklaratiiviset lauseet; päälauseiden liian runsas ja alisteisten lauseiden liian vähäinen esiintyminen; 
virheellinen sanajärjestys passiivissa; virheellinen sanajärjestys epäsuorassa puheessa);

 » semanttisella tasolla (vaikeus ymmärtää sananlaskuja, idiomeja, ironisia ja metaforisia ilmaisuja; taipumus 
tulkita sanojen ja lauseiden merkitystä nojaten kontekstiin, kielenulkoiseen informaatioon ja ympäröivän 
maailman tuntemukseen luetun ymmärtämisen sijaan).

Käytännön mukauttaminen aloitetaan kieliopillisista rakenteista. Subjekti-verbi-objekti on helpoin lause-
rakenne: runsas alisteisten tai rinnasteisten lauseiden käyttö vaikeuttaa tekstin aiheen tai koko merkityksen 
hahmottamista. Myös vaikeasti ymmärrettävät, harvinaiset sanat tulisi korvata yleisemmillä synonyymeillä ja 
idiomaattiset ilmaisut tulisi selittää. 

Tämänkaltaiseen tekstien muokkaamiseen ei pidä suhtautua selittelynä tai sen lopputulokseen alkuperäistä 
tekstiä vähempiarvoisena. Päinvastoin, mukautettujen tekstien arvo on siinä, että ne ovat ymmärrettäviä ja 
käyttökelpoisia kenelle tahansa, niin vähemmän koulutetuille kuin akateemisille ihmisille. Näin tekstit ovat 
kaikkien saavutettavissa.
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2. Parhaiten kuurojen kanssa työskentelyyn sopivat visuaaliset materiaalit: valokuvat, maalaukset, piirustukset, 
PowerPoint-esitykset. Nämä materiaalit ovat joustavia: niitä voidaan leikata, suurentaa, tulostaa ja sijoitella 
eri tavoin. Visuaaliset elementit ovat meille kaikille hyviä muistamisen apuvälineitä, erityisesti jos ne ovat 
konkreettisia. Yksilöllisten materiaalien suunnittelu voi olla haastavaa: kouluttajan tulee ottaa huomioon 
koulutettavien osaamistaso ja oppimisen tavoitteet. Materiaalien muokkaamiseen kuluu myös runsaasti 
aikaa. Lisähaastetta tuo koulutettavien mielenkiinnon ylläpito, sillä myös aikuisryhmissä tylsinä koetut 
aiheet heikentävät keskittymistä ja motivaatiota.

3. Tulkkaus viittomakielessä: kuurojen yhteisössä käytettävän kielen tulkkaus. Vastoin uskomuksia 
viittomakielet eivät ole pantomiimia, vaan todellisia kieliä, joilla on oma kielioppinsa ja syntaksinsa, ja joita 
lukuisat kuurot käyttävät päivittäin. Kuurot, joiden äidinkieli on viittomakieli, ovat osa kuurojen yhteisöä, ja 
he kokevat kuuluvansa kuurojen kulttuuriin.

4. Kuuroille on vaikeaa vastaanottaa informaatiota äänen välityksellä, ja siksi he tukeutuvat paljolti näköaistiin 
viestinnässä toisten ihmisten kanssa. Siksi on tärkeää muistaa seuraava: pyri saamaan puhuteltavan huomio 
ennen puhumista – kevyt kosketus olkapäälle/käsivarrelle tai käden heilautus puhuteltavan suuntaan; asetu 
puhuteltavan henkilön näköpiiriin ja pysy puhuessasi häntä lähellä; kun puhut kuurolle henkilölle tulkin 
välityksellä, pidä katsekontakti puhuteltavaan, älä tulkkiin; varmista, ettei puhujan ja puhuteltavan välissä 
ole näköesteitä; varmista, että puhuteltava näkee puhujan kasvot ja suun liikkeet selvästi; älä pureskele 
purukumia, tupakoi tai pidä kättä kasvojesi edessä; älä asetu siten, että takanasi on valonlähde (esimerkiksi 
ikkuna) tai siten, että olet varjossa; älä liioittele suun liikkeitä puhuessasi. Suun liikkeiden liioittelu itse asiassa 
hankaloittaa puhutun ymmärtämistä. Kovaan ääneen puhuminen ei myöskään auta, sillä se vääristää suun 
liikkeitä. Käytä sen sijaan ilmeitä ja kehonkieltä viestin välittämiseen, ja pyri vähentämään taustamelua.

Nykyään ymmärretään, että kuurot ovat heterogeeninen ihmisryhmä. Kuurouden identiteetti vaihtelee, mikä 
vaikuttaa yksilön tietotasoon. Äidinkieleltään viittomakielinen henkilö, joka ei käytä kuulemisen apuvälineitä, 
vaatii erilaisia menetelmiä kuin puhetaitoinen ja osittain kuuleva henkilö. Myös erityistarpeet eroavat: viittoja 
(äidinkieleltään viittomakielinen henkilö) tarvitsee ensisijaisesti tulkkausta viittomakielestä ja -kielelle, kun taas 
puhuja (huuliltalukutaitoinen, osittain kuuleva henkilö) kaipaa lähinnä tekstityksiä ja mukautettuja tekstejä.

Yhteiskunnat ovat 20 viime vuoden aikana muuttuneet huomattavasti antropologis-kulttuurisessa mielessä: 
yhteiskunnalliset rakenteet sekä koulutus- ja terveydenhuollon järjestelmät ovat maahanmuuton myötä 
joutuneet mukautumaan uuteen todellisuuteen. Maahanmuuttajien joukossa on myös kuuroja, jotka tarvit-
sevat uusia palveluita. Muutos pakottaa kouluttajat uudelleenarvioimaan totuttuja käytäntöjä. Tämän 
menetelmän tavoitteena on rohkaista osallistujia tarkastelemaan omia juuriaan: ottamaan huomioon tausta ja 
kulttuurin vaikutus itsessä, tuntemaan ylpeyttä itsestä sekä kunnioittamaan toisia.

Kuurojen kanssa työskentelyn yleisiä menetelmiä ja työvälineitä

 » Viittomakielen tulkkaus

 » Tekstien mukauttaminen

 » Visuaaliset elementit: valokuvat, maalaukset, piirustukset, fyysiset materiaalit, joita voi koskea

 » Välittömät kokemukset: ”tekemällä oppiminen”, siirtyminen käytännöstä teoriaan: käsitteiden 
omaksuminen. Esimerkiksi ”kulttuurienvälinen kompetenssi”, ”maailmankansalaisuus”, ”kunnioitus”, 
”avoimuus”, ”uteliaisuus”...

 » Aktiivinen osallistuminen passiivisen sijaan

 » Yhdessä työskentely: yhden ihmisen merkitys kaikkien menestykselle, ajatusten ja mielipiteiden vaihto, 
jotta opittaisiin kokemuksen kautta
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Museovierailulle

Museoita on pidetty etuoikeutettujen instituutioina, mutta kaikille avoimina ne voivat yhdistää ja osallistaa 
ihmisiä. Se voi tapahtua yksilöille ja yhteisöille taideteosten, historian ja kollektiivisen muistin kautta. Kuten 
Mike Murawski Portlandin taidemuseosta (2017) toteaa: ”museot voivat toimia merkityksellisinä ja sosiaali-
sesti aktiivisina tiloina ja edistää positiivista muutosta”. Murawskin mukaan museot voisivat tarjota nykyistä 
enemmän tilaa keskusteluun, ajatusten jakamiseen ja positiivisten suhteiden luomiseen. 

Tämän harjoituksen tavoitteena on rohkaista osallistujia tarkastelemaan omaa identiteettiään ja kulttuuriaan, 
arvostamaan erilaisuutta ja kunnioittamaan erilaisia näkökulmia. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä harjoituk-
sesta:

1. La passione secondo Carol Rama [Carol Raman intohimo]: näyttely modernin taiteen museossa (GAM) 
Torinossa, Italiassa.

2. Around Ai Weiwei: näyttely CAMERA-valokuvakeskuksessa Torinossa, Italiassa. 

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

1. Kasvattaa kulttuurista itsetietoisuutta ja ymmärrystä omasta identiteetistä: itsensä ymmärtäminen on 
ensimmäinen askel kohti toisten kulttuurien ja näkökulmien ymmärtämistä ja hyväksyntää;

2. Kasvattaa uteliaisuutta erilaisuutta kohtaan, rohkaista jatkuvasti löytämään ja oppimaan uutta ja sitä kautta 
kasvamaan ja kehittymään ihmisenä;

3. Luoda sisäistä motivaatiota henkilökohtaiseen kehitykseen erilaisuuden arvostuksen kautta sen sijaan, että 
erilaisuus koetaan uhkana;

4. Kehittää seuraavia taitoja:

 » Ympäröivän maailman syvempi tarkastelu. Kärsivällisyys muita kohtaan, kun he etsivät omaa identiteettiään 
ja harjoittelevat vuorovaikutusta toisten kanssa.

 » Toisten näkökulmaan asettuminen.

5. Arvioida globalisaation positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sekä yksilön roolia yhteiskunnallisessa 
muutoksessa;

6. Kriittinen ajattelu: Osallistujat saavat näyttelyissä kiertämisen jälkeen tilaisuuden pohtia omia reaktioitaan. 
Pohdinta voi sisältää näyttelyn herättämien tunteiden ja ajatusten sekä sen esittämien elämäntapojen ja 
ihmissuhteiden pohdintaa. 

7. Madaltaa kynnystä käydä museoissa.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Tutustumalla taiteilijan historiaan ja tämän taideteosten kontekstiin osallistuja ymmärtää taiteilijan 
näkökulmaa. Taidenäyttelyt, joissa on mahdollisuus kulttuurienväliseen oppimiseen, voivat käsitellä globaaleja 
teemoja (köyhyys, syrjintä, mielenterveyden ongelmat sekä kansainväliset, kansalliset ja paikalliset konfliktit 
jne.). 

Esimerkkitapaus 1: Carol Rama

Carol Rama oli itseoppinut taidemaalari, joka syntyi Torinossa vuonna 1918 ja kuoli vuonna 2015. Hän aloitti 
maalaamisen käsitelläkseen perhettään kohdanneita tragedioita: Raman äidillä oli mielenterveysongelmia ja 
hän joutui psykiatriseen hoitoon. Raman isä taas joutui vararikkoon ja teki itsemurhan. 

Teoksissaan Rama käytti erilaisia materiaaleja, kuten polkupyörän osia. Arte povera -tyylisuunnassa taiteen 
materiaalina käytetään arjen esineitä. Rama ilmaisi teoksissaan omaa tuskaansa ja ajatuksiaan: hänen elinajal-
leen osuivat maailmansodat sekä 90-luvun myllerrykset.
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Miksi Carol Rama?

Carol Rama oli omana aikanaan epätavallinen taiteilija. Hänen teoksiaan pidettiin emotionaalisesti radikaa-
leina, sillä ne käsittelivät elämän surullisia puolia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Hän ei pelännyt äärimmäi-
syyksiä.

Tapa, jolla Rama maalasi ja eli, sai monet pohtimaan itseään ja ympäröivää todellisuutta. Hän inspiroi omaksu-
maan uusia näkökulmia, olemaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä kunnioittamaan erilaisia 
elämäntapoja ja näkemään ne rikkautena. 

Esimerkkitapaus 2: Ai Weiwei 

Ai Weiwei on kiinalainen nykytaiteilija, suunnittelija ja aktivisti. Provosoivien ja järkyttävienkin teostensa kautta 
Ai Weiwei on rohkaissut yleisöä pohtimaan poliittisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä paikallisesti ja kansainväli-
sesti. Hän taistelee vapauden, erityisesti ilmaisunvapauden, puolesta. 

Miksi Ai Weiwei?

Ai Weiweillä on paljon vaikutusvaltaa siitä huolimatta, että Kiinan hallitus pyrkii estämään hänen ajatustensa 
leviämistä. Weiwei rohkaisee pohtimaan globalisaation vaikutuksia niin lukeneiston piirissä kuin tavallisten 
ihmisten elämässä. 

Ai Weiwei välittää tärkeitä kysymyksiä taiteen kautta ja osoittaa samalla, että mikä tahansa voi edesauttaa 
ihmisten välistä kommunikaatiota. Valokuvateoksissaan hän käsittelee ihmiselämän monimuotoisuutta 
kulttuurisesta, sosiaalis-kielellisestä ja moraalisesta näkökulmasta.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

3. Kunnioitus toisten ajatuksia ja näkökulmia kohtaan

Osallistujien määrä

Esimerkkitapausten harjoitusryhmiin osallistui:

20 kuuroa henkilöä, iältään 18–35-vuotiaita.

 » Iän, kansallisuuden ja taitojen suhteen heterogeeninen ryhmä

 » Joillakin osallistujilla oli muita rajoitteita kuulovamman lisäksi (fyysisiä, kognitiivisia)

 » Suurin osa osallistujista kävi ammatillista koulutusta Torinon kuurojen instituutissa

Osallistujista kolme opiskelee Torinon yliopistossa ja haluaisi tulevaisuudessa työskennellä koulutuksen ja 
taiteen parissa. 

Kesto

Kaksi sessiota, kumpikin noin 2–3 tuntia.

Tarvikkeet

Esimerkkitapaus 1: Carol Rama

Paperia, saksia, rautalankaa, kyniä, polkupyörän sisäkumeja, liimaa jne.

Esimerkkitapaus 2: Ai Weiwei

Valokuvia osallistujista sekä valokuvia asioista, jotka ovat heille mieluisia tai kuuluvat heidän identiteettiinsä. 
Liimaa, paperia, saksia jne.
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Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

1. Valmistelut 

a. Valitse taidenäyttely, joka soveltuu kulttuurienvälisen oppimisen teemaan, ja varmista, että näyttelyn 
aukioloajat ovat sopivat.

Torinon kuurojen instituutti keskittyy toiminnassaan kulttuuriseen saavutettavuuteen, ja sen vuoksi esimerkki-
tapauksia varten valittiin torinolaisen taiteilijan Carol Raman ja kiinalaisen Ai Weiwein näyttelyt.

b. Valmistele taiteilijaa käsittelevä teksti niin, että se sopii kulttuurienvälisen oppimisen kontekstiin. 

c. Ideoi ja laadi harjoitustehtäviä kulttuurienvälisten kompetenssien pohdintaan.

d. Kokoa materiaaleja, joiden avulla osallistujat voivat luoda oman taideteoksensa valitun taiteilijan tyyliä 
mukaillen, valmistele opetustila ja varaa vierailuajat museoihin.

2. Esittele kulttuurienvälisen oppimisen ja kompetenssien teemat osallistujille.

3. Järjestä kaksi tilaisuutta, joissa esittelet harjoituksen aiheen ja valitut taiteilijat käyttäen kuvallista diaesitystä 
ja tulkkausta viittomakielelle.

4. Tee museokäynnit ryhmän kanssa, järjestä vierailujen ajaksi tulkkaus viittomakielelle.

5. Järjestä tilaisuus, jossa osallistujat voivat keskustella museovierailuista ja käsitellä omia tuntemuksiaan 
kulttuurienvälisestä oppimisesta. Pyydä osallistujia lopuksi laatimaan oma taideteoksensa.

Vaihe 1: Oman identiteetin kollaasi. Laadi henkilökohtainen kollaasi niistä asioista, joista oma identiteettisi 
rakentuu (ihmiset, harrastukset, ajatukset, arvot...). Tämä harjoitus on henkilökohtaista pohdintaa. Lisäohjeita 
kollaasin luomiseen löytyy Pohjois-Irlannin hankekumppanimme menetelmäosiosta.

Vaihe 2: Ryhmäkollaasi. Kun osallistujat ovat laatineet kollaasin asioista, jotka ovat heille mieluisia tai osa 
heidän identiteettiään, pyydä heitä esittelemään ne muille ja etsimään teoksista yhteisiä piirteitä. Yhdistä 
lopuksi teosten yhteiset piirteet narulla toisiinsa ja luo yksi iso kollaasi. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Jokainen osallistuja on erilainen ja työskentelee omaan tahtiinsa. Kukin osallistuja löytää itselleen olennaisia 
merkityksiä, vaikka siinä menisi hieman kauemmin. Kunnioita jokaisen yksilön oppimisen vaatimaa tilaa ja aikaa; 
älä kiirehdi heitä toimimaan nopeammin.

Mahdollisia pohdinnan aiheita

1. Millä teoksella on erityinen merkitys sinulle? Mitä ajatuksia ja tunteita se sinussa herätti? Mikä on tämän 
teoksen yhteys kulttuurienvälisen oppimisen teemaan?

2. Minkä teoksen haluaisit esitellä ystävällesi, joka on masentunut, ja miksi?

3. Valitse yksi teos, joka oli mielestäsi vaikea ymmärtää (näkökulma, johon sinun oli vaikea samaistua), ja pohdi, 
miksi näin oli. 

4. Mitä uutta opit tänään?
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Kulttuurienvälinen sankarini

ALANKOMAAT - Stichting Hogeschool Rotterdam

Laatinut: Anja Stofberg

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

 » ☐Luoda tietoisuutta ja näkemystä niistä kulttuurienvälisistä kompetensseista, joita osallistujilla jo on, sekä 
niistä kompetensseista, joita he haluaisivat kehittää.

 » Osoittaa, että kirjoitusharjoitukset voivat selkeyttää kirjoittajan visiota ja sitä kautta synnyttää uusia 
oivalluksia ja ymmärrystä.

 » Tarjota osallistujille tilaisuus keskustella henkilökohtaisista sankareistaan ja oppia uutta toisiltaan.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Uusien asioiden kokeminen ja ihmisten kohtaaminen ovat avain omien ajattelumallien muuttamiseen ja kehit-
tämiseen. Kirjoittaminen puolestaan auttaa omien visioiden selkeyttämisessä ja uuden oivaltamisessa. Tämä 
taas voi johtaa uusien kompetenssien kehittymiseen.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen 

3. Kulttuurikohtainen tieto

4. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja näkökulmia. 

Osallistujien määrä

Mikä tahansa.

Kesto

60–75 minuuttia.

Tarvikkeet

Paperia ja kyniä, riittävä määrä ohjemonisteita.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Selitä ensin osallistujille kolmivaiheisen harjoituksen kulku ja jaa heidät mahdollisimman monimuotoisiin ja 
-kulttuurisiin ryhmiin. Harjoitus pähkinänkuoressa: Ensimmäinen vaihe on kirjoitusharjoitus, toisessa vaiheessa 
osallistujat keskustelevat omista ja toistensa kulttuurienvälisistä sankareista. Viimeisessä, kolmannessa 
vaiheessa, ryhmien jäsenet pyrkivät löytämään heitä yhdistäviä tekijöitä.

Tarkemmat ohjeet harjoituksen toteuttamiseen on annettu alla.

Ensimmäinen vaihe: kirjoittaminen

Pohdi elämäsi aikana kohtaamiasi ihmisiä ja valitse yksi henkilö, joka on inspiroinut sinua ja jonka kulttuurienvä-
listä identiteettiä ja toimintaa erityisesti ihailet.

Kulttuurienvälinen kompetenssi määritellään tässä kykynä kommunikoida tehokkaasti ja asianmukaisesti eri 
kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. 

Valitsemasi henkilö voi olla opettaja, kirjailija, fiktiivinen tai dokumenttielokuvan hahmo, tai jopa joku sinulle 
täysin tuntematon henkilö, jolla mielestäsi on kulttuurienvälisiä kompetensseja (tietoa, taitoja ja asenteita).
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Kuvaile tätä henkilöä:

 » Kuvaile hänen kasvojensa ilmettä.

 » Minkälaista kehonkieltä hän käyttää puhuessaan?

 » Minkälaista energiaa hän välittää?

 » Onko hän rauhallinen vai energinen, karismaattinen, ystävällinen tai epätavallinen?

 » Mitä muita piirteitä hänellä on?

 » Mikä hänessä vetoaa sinuun? 

 » Miten kuvailisit hänen asennettaan elämään?

 » Jos hän olisi täällä, mitä neuvoja hän antaisi sinulle?

Ajattele valitsemaasi henkilöä. Mitä yhteisiä piirteitä teillä on, ja mitä hänen piirteistään haluaisit itsellesi?

Valmis? Jatka nyt seuraavia lauseita:

 » Ymmärrän nyt, että...

 » En koskaan tullut ajatelleeksi, että...

 » Minun tulee...

Toinen vaihe: keskustelu kulttuurienvälisistä sankareista ja omista ajatuksista pienryhmissä

Kerro muille, kuka kulttuurienvälinen sankarisi on ja miksi valitsit juuri hänet.

Keskustelkaa omien kulttuurienvälisten sankareittenne ominaispiirteistä, taidoista ja asenteista.

Kolmas vaihe: yhdistävien tekijöiden löytäminen

Pohtikaa ryhmässä, mitä yhteistä sankareillanne on. Entä kuinka he eroavat toisistaan?

Pyydä kustakin pienryhmästä yhtä henkilöä valmistelemaan 3–4 minuutin esitys koko ryhmän yhteiseen 
keskusteluun. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Kysy muutamalta osallistujalta, mitä he ovat oppineet tämän harjoituksen aikana. 

Mitä he oppivat ensimmäisessä, kirjoitusvaiheessa, mitä pienryhmien keskustelujen aikana, entä viimeisessä, 
yhdistävien tekijöiden etsimisen vaiheessa.

Voit myös aikataulusta ja osallistujien innokkuudesta riippuen kysyä heiltä: oletko jo kovaa vauhtia kehitty-
mässä taitavaksi kulttuurienväliseksi toimijaksi?
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Ryhmässä reflektointi

Reflektiivinen ajattelu tai kirjoittaminen pureutuu kuvailua syvemmälle ja pyrkii kohti parempaa ymmärrystä. 

Reflektioon voi sisältyä pyrkimys ymmärtää koettua, tapahtumien purkaminen, asioiden tarkastelu laajem-
masta näkökulmasta, ajatusten selkiyttäminen, ymmärryksen kasvattaminen, pyrkimys rehellisyyteen, asian 
hyvien ja huonojen puolien puntarointi sekä yhteenveto.

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

 » ☐Reflektiivisen pohdinnan harjoittelu ja sen arvon ymmärtäminen sekä yksilölle että ryhmälle.

 » Luoda mahdollisuuksia syvemmälle, tietoiselle oppimiselle koettujen tapahtumien (joko omien tai ryhmän 
jäsenten) reflektion kautta

 » Tiedostaa, kuinka henkilökohtaiset tunteet vaikuttavat eri tilanteissa, ja osallistaa muita koettujen 
tapahtumien aktiiviseen tarkasteluun.

 » Rohkaista yksilöitä ja ryhmiä tarkastelemaan kokemuksen eri vaiheita systemaattisesti tapahtuneen 
jälkeen.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Gibbsin (1988) reflektion kehä on hyvä väline keskeisten kokemusten tarkasteluun. Keskeinen kokemus 
viittaa tapahtumaan, jolla on ollut yksilön elämässä huomattava positiivinen tai negatiivinen vaikutus. Nämä 
tapahtumat ovat voineet olla osa (kulttuurienvälistä) oppimista, tai toisaalta osa päivittäisiä, henkilökohtaisia 
elämänalueita.

Oppimisprosessin tarkastelu sekä reflektio voivat auttaa omaksumaan objektiivisen näkökulman ja arvioimaan 
oppimista. 

Riippumatta reflektiotavasta sen lähtökohtana tulisi olla omien tuntemusten tarkasteleminen, parannusta 
kaipaavien osa-alueiden tunnistaminen ja uusien lähestymistapojen kehittäminen.

Gibbsin (1988) reflektion kehä muodostuu kuudesta selkeästi määritellystä vaiheesta, joiden avulla sitä voivat 
hyödyntää myös ne, joille reflektio on uusi pohdinnan väline. Gibbsin malli on kuvattu seuraavalla sivulla.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

Mitkä tahansa seuraavista teemoista, kun niihin liittyy jokin keskeinen kokemus.

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen 

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja näkökulmia. Keskustelun avaaminen voi auttaa ihmisiä 
lähentymään.

Osallistujien määrä

Mikä tahansa. Osallistujat voivat työskennellä joko pareittain tai kolmen tai useamman henkilön ryhmissä.

Kesto

60–75 minuuttia.

Tarvikkeet

Yksi moniste kullekin osallistujalle, tarvittavat materiaalit ovat saatavilla osoitteessa www.intercultproject.com. 

http://www.intercultproject.com
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Kolme lyhyttä, enintään neliminuuttista videota, joissa esitellään Gibbsin reflektiomalli ja opastetaan sen sovel-
tamisessa, on saatavilla osoitteissa:

1. Laatinut Colette Mazzola: www.youtube.com/watch?v=sFZ1AlTMueg 

2. Laatinut Sam Webb: www.youtube.com/watch?v=5WfnHGq6ztg 

3. Laatinut Northamptonin yliopisto: www.youtube.com/watch?v=w_acUWM3co8 

Lisämateriaaleja reflektiosta oppimisen välineenä löytyy muun muassa ilmaisten OpenLearn-kurssien kautta 
osoitteessa www.open.edu/openlearn.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Alla on kuvaus Gibbsin reflektion kehästä sekä ohje, jossa listataan kuhunkin vaiheeseen liittyviä kysymyksiä 
pienryhmissä esitettäväksi:

Gibbsin reflektion malli

Kuvaus
Mitä tapahtui?

Tuntemukset
Mitä silloin 

ajattelit?

Arviointi
Mikä tapahtuneessa 

oli myönteistä ja 
mikä kielteistä?

Analyysi
Miten tulkitset 
tapahtuneen?

Päätelmät
Millä muulla tavoin
olisit voinut toimia?

Toimintasuunnitelma
Miten toimisit, 
jos tapahtunut 

toistuisi?

1

4

2

3

6

5

Kuvio 6: Gibbsin reflektion malli, mukailtu (1988).

Pyydä osallistujia muodostamaan monikulttuurisia ryhmiä ja pohtimaan itsenäisesti viimeaikaisia keskeisiä 
tapahtumia omassa elämässään.

Pyydä osallistujia keskustelemaan omista kokemuksistaan ryhmissä lyhyesti. Tämän jälkeen ryhmät valitsevat 
jäsentensä kokemuksista yhden tarkemman, yhteisen pohdinnan kohteeksi. Se tapahtuu reflektion kehän 
avulla.

Gibbsin mallin vaiheet 1 ja 2 tekee kokemuksen esittänyt osallistuja. Vaiheessa 3 myös ryhmän muut jäsenet 
voivat osallistua pohdintaan, jos kokemuksen arvioinnista uhkaa tulla esimerkiksi hyvin kielteinen. Ryhmän 
muut jäsenet voivat osallistua myös vaiheisiin 4 (analyysi) ja 5 (päätelmät). Erityisesti analyysivaiheessa, mutta 
myös päätelmävaiheessa ryhmän jäsenten omat näkemykset ja kokemukset sekä uuden tiedon ja teorioiden 
jakaminen ovat hyödyksi.

Myös vaiheessa 6, joka tuntuu henkilökohtaiselta, ryhmän muut jäsenet voivat osallistua pohdintaan kerto-
malla, kuinka he toimisivat vastaavassa tilanteessa.

https://www.youtube.com/watch?v=sFZ1AlTMueg
https://www.youtube.com/watch?v=5WfnHGq6ztg
https://www.youtube.com/watch?v=w_acUWM3co8
https://www.open.edu/openlearn


42

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Fasilitaattorin tehtävä on mahdollistaa pienryhmien reflektion ja oppimisen prosessi. Isomman ryhmän kesken 
käytävässä loppukeskustelussa voidaan esittää seuraavia kysymyksiä: Mitä opit? Miten opit sen? Kuka auttoi 
sinua oppimaan? Milloin opit sen?

Muita ohjeita

Harjoituksen keskeinen viesti on, että kenenkään ei tulisi olla liian ankara itseään kohtaan. On helppo takertua 
asioihin ja tilanteisiin, jotka eivät sujuneet hyvin. Arviointivaihe auttaa pohtimaan sekä tapahtuneen hyviä 
puolia että niitä, joissa voisi parantaa. 

Reflektion kehää sovellettaessa on tärkeää, että osallistujat keskittyvät sen kuhunkin yksittäiseen vaiheeseen: 
esimerkiksi kuvailuvaiheessa tulee ainoastaan kuvailla tapahtunutta.

Lähde

Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Oxford Further 
Education Unit.
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Kollaasi merkitysten välittäjänä

Pohjois-Irlanti – Training for Women Network

Laatinut: Sarah Stack

Kollaasi (ranskan sanasta coller, joka tarkoittaa liimaamista tai kiinnittämistä) on kuvataiteen menetelmä, jossa 
taideteos rakentuu erilaisista materiaaleista, kuten sanomalehtipaperista, kankaasta, värillisestä paperista, 
valokuvista jne. Kollaasi on menetelmä, jossa ”aiempien teosten uudelleen asetellut osat muodostavat 
kokonaan uuden teoksen” (Shields 2010). Kollaasi nähdään usein korkea- ja massakulttuurin välimuotona, joka 
sijoittuu epämuodollisen ja muodollisen taiteen välille. Korkeakulttuuri ja muodollinen taide viittaavat taiteen 
perinteiseen määritelmään, kun taas massakulttuuri viittaa taiteen teolliseen tuotantoon tai mainontaan.

Monien taiteilijoiden mielestä aikakauslehdet ja sanomalehtileikkeet, painetut materiaalit ja jopa kankaat ovat 
oivia materiaaleja viestien välittämiseen. Taiteilijat voivat ”liimata” teoksiinsa vihjeitä niiden merkityksestä ja 
jättää yleisölleen etsittäväksi piilotettuja viestejä, jotka liittyvät globaaleihin tai yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

David Shields määrittelee kollaasin menetelmäksi, jossa ”aiempien teosten uudelleen asetellut osat muodos-
tavat kokonaan uuden teoksen” kirjassaan Reality Hunger (2010). 

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

1. Tieto/kulttuurinen itsetietoisuus: kyky tunnistaa ja selittää yksilön omiin sosiaalisiin ryhmiin liittyviä ilmiöitä; 
itsensä ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti uteliasta ja avointa suhtautumista oppimiseen ja 
taitoon tarkastella maailmaa toisten ihmisten näkökulmasta. Oman itsensä ja kulttuurisen identiteettinsä 
ymmärtäminen.

2. Tieto/sosiolingvistinen tietoisuus: kyky hahmottaa, kuinka kuvat, symbolit ja sanat välittävät merkityksiä; 
kyky soveltaa kollaasitekniikkaa merkitysten välittämiseen.

3. Tieto/tietoisuus yhteiskunnallisista kysymyksistä ja kehityssuunnista: yhteiskunnallisten kysymysten ja 
kehityssuuntien positiivisten ja negatiivisten piirteiden tarkastelu; kyky hahmottaa, kuinka kollaasia voidaan 
käyttää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä tarkastelemalla kollaasitaiteen historiaa.

4. Asenteet/resilienssi: tunnetason resilienssin kasvattaminen uusia kokemuksia kohtaan sen kautta, että 
tarkastellaan yksilöllisiä eroja omassa sosiaalisessa ja kulttuurisessa ryhmässä.

5. Taidot/kulttuurinen itseilmaisu: osallistujien kyky puhua toisilleen heihin kohdistuvista sosiaalisista 
haasteista ja ennakkoluuloista.

6. Taidot/kriittinen ajattelu: omien ja toisten kokemusten tarkastelu ja tulkinta, samankaltaisuuksien, erojen ja 
syy-seuraussuhteiden löytäminen; sen pohtiminen, kuinka ennakkoluulot vaikuttavat itseen ja muihin.

7. Käyttäytyminen/kollektiivinen oppiminen: tiedon soveltaminen siten, että löytyy tapoja, joilla 
yksilö voi edesauttaa muutosta; motivaation kehittäminen muutoksen aikaansaamiseksi, yksilön 
vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Kollaasiteokset välittävät merkityksiä sanojen ja kuvien kautta. Kollaasitekniikan avulla osallistujat voivat tutkia, 
kuinka symbolit, kuvat ja sanat luovat merkityksiä. Tämä on yksi keskeinen kulttuurienvälinen kompetenssi.

Osallistujat voivat tarkastella oman kulttuurisen identiteettinsä positiivisia ja negatiivisia piirteitä suuntaamalla 
huomion yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

Kollaasi on hyvä väline yhteiskunnallisten kehityssuuntien sekä kulttuurisen identiteetin pohdintaan. Se 
soveltuu erityisen hyvin seuraavien teemojen käsittelyyn moni- tai monokulttuurisissa ryhmissä:
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1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja näkökulmia. Keskustelun avaaminen voi auttaa ihmisiä 
lähentymään.

Ryhmille voi esittää pohdittavaksi seuraavia kysymyksiä:

 » ●Kuka minä olen yksilönä? (Mitkä arvot ovat minulle tärkeitä, mikä tekee minut onnelliseksi, mitä odotan 
tulevaisuudelta, mihin yhteisöihin kuulun [esimerkiksi ikäni, sukupuoleni, uskontoni, sosioekonomisen 
asemani ja asuinpaikkani suhteen]?)

 » Mikä on yhteisöni? (Yhteisöni perinteet ja tavat, mitä erityisiä sanoja käytämme, mitkä ovat yhteisöni 
positiiviset ja negatiiviset piirteet, mitä stereotypioita yhteisöstäni on?)

 » Mikä ”toisten” yhteisö on? (Mitä olen oppinut, mitä stereotypioita ja myyttejä olen onnistunut murtamaan 
[toisen yhteisön jäsenten kanssa ystävystyttyäni]? Mitkä arvot ovat ”toisten” yhteisölle tärkeitä, mitä 
yhteistä yhteisöillämme on?)

 » Mikä yhteisöllinen kysymys vaikuttaa minuun?

Osallistujien määrä

5–8 hengen pienryhmissä kaikki pääsevät parhaiten osallistumaan. Ryhmät voivat olla monokulttuurisia, jolloin 
osallistujat voivat keskittyä erityisesti omaan kulttuuriseen tai sosiaaliseen ryhmäänsä vaikuttaviin yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin, tai monikulttuurisia, jolloin tarkastelun kohteena voi olla se, kuinka eri tavoin samat asiat 
vaikuttavat eri yhteisöihin.

Kesto

2–3 tuntia harjoituskertaa kohden, yhteensä vähintään 5 harjoituskertaa. Mitä enemmän aikaa osallistujat 
saavat, sitä yksityiskohtaisempia kollaasiteoksia he voivat luoda.

Tarvikkeet

Juliste- tai taulupohja sekä runsaasti erilaisia materiaaleja, esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiä, värillistä tai 
kuviollista paperia, valokuvia, kangasta, kuvia, liimaa jne.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Vaihe 1: Aiheen esittely ja tiedonhaku

 » Esittele harjoituksen aihe ja johdata osallistujat keskustelemaan siitä. Pyydä osallistujia valitsemaan 
keskustelun pohjalta heille keskeisiä teemoja. 

 » Jaa osallistujat ryhmiin heidän valitsemiensa teemojen perusteella. Ohjaa osallistujia etsimään tietoa 
teemasta verkkohaun ja haastattelujen avulla. 

 » Rohkaise osallistujia keräämään kuvia, artikkeleita ja muita materiaaleja, jotka symboloivat tai käsittelevät 
muulla tavoin heidän valitsemaansa teemaa. Kuvia ja tekstejä voidaan kerätä sanoma- ja aikakauslehdistä, 
valokuvista, vaatteista, erilaisista esineistä jne.

Vaihe 2: Kollaasimenetelmän esittely

 » Esittele kollaasimenetelmä. Näytä erilaisia kollaasiteoksia. Korosta sanojen, värien, symbolien ja erilaisten 
materiaalien käytön merkitystä. Johdata osallistujia keskustelemaan teosten merkityksistä. Pyydä heitä 
keskustelemaan pienryhmissään siitä, mistä teoksesta he pitävät eniten ja miksi. 
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Vaihe 3: Kollaasiteosten suunnittelu

 » Pyydä ryhmiä pohtimaan erilaisia symboleja, sanoja, paikkoja ja arkisia esineitä, jotka liittyvät heidän 
teemaansa. Pyydä osallistujia myös pohtimaan, minkälaiset materiaalit olisivat heidän teemaansa sopivia. 
Rohkaise osallistujia keräämään kuvia ja muita materiaaleja, jotka liittyvät teemaan. Kuvia ja tekstejä 
voidaan kerätä sanoma- ja aikakauslehdistä, valokuvista, vaatteista, esineistä jne.

 » Pyydä osallistujia pohtimaan teemaan liittyvää kuvastoa ja laatimaan pienryhmissä alustava suunnitelma 
(kantava teema) kollaasiteokselleen. 

Vaihe 4: Kollaasiteosten laatiminen

 » Aloittakaa erilaisten materiaalien kiinnittäminen kollaasipohjaan. Aloittakaa kollaasin rakentaminen 
pohjaväreistä ja -materiaaleista, ja siirtykää sitten vähitellen niihin materiaaleihin, joiden on tarkoitus 
muodostaa teoksen keskipiste ja uloin kerros. Jatkakaa kollaasin työstämistä, kunnes pohja on kokonaan 
peittynyt.

Vaihe 5: Teosten esittely ja pohdinta

 » Pyydä osallistujia esittelemään kollaasiteoksensa toisilleen. Pyydä heitä kertomaan pienryhmissä, mitä 
tunteita toisten osallistujien teokset heissä herättävät, ja miten he ymmärtävät teosten merkityksen. Pyydä 
osallistujia sitten kertomaan kokemuksista teostensa taustalla. Pyydä heitä lopuksi pohtimaan, mitä uutta 
he ovat harjoituksen kautta ja toisiltaan oppineet. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Kollaasit voidaan toteuttaa joko yksilöittäin tai pienryhmissä. Ryhmässä työskenteleminen edesauttaa kollek-
tiivista oppimista. 

Muista painottaa osallistujille luottamuksen ja kunnioittavan asenteen tärkeyttä, sillä kollaasiteosten aiheet 
voivat olla arkoja ja henkilökohtaisia. 

Lähteet

Wallach, L. (2012). A Cut Down History of Collage. Artspace LLC.  
https://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/art_101_collage-5622

Gersh-Nesic, B. (2017). How is Collage Used in Art? Visual Arts. ThoughtCo.  
https://www.thoughtco.com/art-history-definition-collage-183196

https://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/art_101_collage-5622
https://www.thoughtco.com/art-history-definition-collage-183196
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Yhteisöllinen muraali

Sana muraali tulee latinan sanasta murus, joka tarkoittaa seinää. Vaikka muraaleja eli seinämaalauksia laadittiin 
alun perin seinäpinnoille, ne voivat sijaita myös rakennusten katto- ja lattiapinnoilla. Muraali yhdistää taidete-
oksen ja rakennuksen osaksi samaa kokonaisuutta. Varhaisin esimerkki muraaleista on Ranskassa sijaitseva, yli 
30 000 vuotta vanha Chauvet’n luolamaalaus.

Muraalit tuovat taiteen osaksi julkista tilaa, välittävät viestejä ja vaikuttavat yleisön asenteisiin. Eräät maailman 
tunnetuimmista poliittisista muraaleista sijaitsevat Pohjois-Irlannissa. Ne kertovat Pohjois-Irlannin levotto-
muuksista ja muista Irlannin historian tapahtumista. 

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

1. Tieto/kulttuurinen itsetietoisuus: kyky tunnistaa ja selittää yksilön omiin sosiaalisiin ryhmiin liittyviä ilmiöitä; 
itsensä ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti uteliasta ja avointa suhtautumista oppimiseen ja 
taitoon tarkastella maailmaa toisten ihmisten näkökulmasta. Oman itsensä ja kulttuurisen identiteettinsä 
ymmärtäminen.

2. Tieto/sosiolingvistinen tietoisuus: kyky hahmottaa, kuinka kuvat, symbolit ja sanat välittävät merkityksiä; 
kyky käyttää kollaasitekniikkaa merkityksien välittämiseen.

3. Tieto/käsitys yhteiskunnallisista kysymyksistä: yhteiskunnallisten kysymysten ja kehityssuuntien 
positiivisten ja negatiivisten piirteiden tarkastelu; kyky hahmottaa, kuinka kollaasia voidaan käyttää 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä kollaasitaiteen historiaa tarkastelemalla.

4. Asenteet/resilienssi: tunnetason resilienssin kasvattaminen uusia kokemuksia kohtaan sitä kautta, että 
tarkastellaan yksilöllisiä eroja omassa sosiaalisessa ja kulttuurisessa ryhmässä.

5. Taidot/kulttuurinen itseilmaisu: osallistujien kyky kertoa toisilleen heihin kohdistuvista sosiaalisista 
haasteista ja ennakkoluuloista.

6. Taidot/kriittinen ajattelu: omien ja toisten kokemusten tarkastelu ja tulkinta, samankaltaisuuksien, erojen 
ja syy-seuraussuhteiden löytäminen; sen pohtiminen, kuinka ennakkoluulot vaikuttavat sekä itseen että 
muihin.

7. Käyttäytyminen/kollektiivinen oppiminen: tiedon soveltaminen siten, että löytyy tapoja, joilla 
yksilö voi edesauttaa muutosta; motivaation kehittäminen muutoksen luomiseksi, yksilön 
vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Yhteisömuraalit tarjoavat mahdollisuuden oman identiteetin tarkasteluun ja itseilmaisuun yhteisöllisen 
oppimisen projektin puitteissa. Se antaa yhteisölle oman äänen. Kun huomio keskitetään yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin tai yhteisölliseen identiteettiin, osallistujat voivat tarkastella myös omaa kulttuurista identiteet-
tiään sekä sen positiivisia ja negatiivisia piirteitä.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

Yhteisömuraalien kautta voidaan käsitellä mitä tahansa seuraavista teemoista:

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja näkökulmia. Keskustelun avaaminen voi auttaa ihmisiä 
lähentymään.
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Ryhmille voi esittää pohdittavaksi seuraavia kysymyksiä:

 » Kuka minä olen yksilönä? (Mitkä arvot ovat minulle tärkeitä, mikä tekee minut onnelliseksi, mitä odotan 
tulevaisuudelta, mihin yhteisöihin kuulun [esimerkiksi ikäni, sukupuoleni, uskontoni, sosioekonomisen 
asemani ja asuinpaikkani suhteen]?)

 » Mikä on yhteisöni? (Yhteisöni perinteet ja tavat, mitä erityisiä sanoja käytämme, mitä ovat yhteisöni 
positiiviset ja negatiiviset piirteet, mitä stereotypioita yhteisöstäni on?)

 » Mikä ”toisten” yhteisö on? (Mitä olen oppinut, mitä stereotypioita ja myyttejä olen onnistunut murtamaan 
toisen yhteisön jäsenten kanssa ystävystyttyäni? Mitkä arvot ovat ”toisten” yhteisölle tärkeitä, mitä yhteistä 
yhteisöillämme on?)

 » Mikä yhteisöllinen kysymys vaikuttaa minuun?

Osallistujien määrä

5–8 hengen pienryhmissä kaikki pääsevät parhaiten osallistumaan. Ryhmät voivat olla monokulttuurisia, jolloin 
osallistujat voivat keskittyä erityisesti omaan kulttuuriseen tai sosiaaliseen ryhmäänsä vaikuttaviin yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin, tai monikulttuurisia, jolloin tarkastelun kohteena voi olla se, kuinka eri tavoin samat asiat 
vaikuttavat eri yhteisöihin.

Kesto

2–3 tuntia harjoituskertaa kohden, yhteensä vähintään 5 harjoituskertaa. Mitä enemmän aikaa osallistujat 
saavat, sitä yksityiskohtaisempia muraaleja he voivat luoda.

Tarvikkeet

 » Erivärisiä maaleja, esimerkiksi akryyli- tai öljyvärejä

 » Erimuotoisia ja -kokoisia siveltimiä ja sieniä

 » Pressu esim. lattiapintojen suojaamiseksi

 » Lyijykyniä tai liituja muraalin hahmottelemista varten

 » Tärpättiä maalausvälineiden puhdistamiseen, jos käytetään öljyvärejä

 » Kangasriepuja ja rättejä käsien ja maalausvälineiden pyyhkimiseen

 » Pohjustusainetta (aiemmin maalatuille seinäpinnoille) maalattavan pinnan valmisteluun 

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Vaihe 1: Aloita keskustelu ja valitse aihe

 » E☐sittele harjoituksen aihe ja johdata osallistujat keskustelemaan siitä. Pyydä osallistujia valitsemaan 
keskustelun pohjalta heille keskeisiä teemoja. 

 » ☐Jaa osallistujat ryhmiin heidän valitsemiensa teemojen perusteella. Ohjaa heitä etsimään tietoa teemasta 
verkkohaun ja haastattelujen avulla. 

Vaihe 2: Yhteisömuraalien esittely

 » ☐Käytä esimerkkeinä erilaisia seinämaalausteoksia ja esittele seinämaalausten historiaa. Johdata osallistujia 
keskustelemaan teosten merkityksistä. Pyydä osallistujia keskustelemaan pienryhmissään siitä, mistä 
teoksesta he pitävät eniten ja miksi. 

Vaihe 3: Valitse ja viimeistele seinämaalauksen luonnos

 » Pyydä ryhmiä pohtimaan symboleja, sanoja, paikkoja ja arkisia esineitä, jotka liittyvät heidän teemaansa. 
Rohkaise osallistujia keräämään kuvia, artikkeleita ja muita materiaaleja, jotka käsittelevät heidän 
valitsemaansa teemaa ja sitä kautta ideoimaan luonnoksia seinämaalaukselle. 
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 » Pyydä osallistujia pohtimaan teemaan liittyvää kuvastoa ja valitsemaan ja viimeistelemään pienryhmissä 
luonnos lopulliselle seinämaalaukselle. 

Vaihe 4: Valitse ja pohjusta maalattava seinä

 » Varmista, että sinulla on rakennuksen omistajan lupa ennen maalaamisen aloittamista.

 » Valitse seinä, joka on hyvin nähtävillä. Jos kyseessä on ulkoseinä, ota auringonvalon suunta huomioon.

 » Tarkista, onko seinäpinnassa halkeamia tai kuoriutuvaa maalia. Tasoita mahdolliset epätasaisuudet. Maalaa 
seinäpinta pohjustusaineella. 

Vaihe 5: Muraalin maalaaminen

 » Käytä ruudukkoa tai piirtoheitintä maalausluonnoksen hahmotteluun seinäpinnalle. 

 » Numeroi maalauksen eri osat varmistaaksesi oikeanväristen maalien käytön. 

 » Aloita maalaaminen taustakerroksista ja lisää kerroksia vähitellen, jotta maalaus saa syvyyttä. Aloita 
esimerkiksi puuta maalatessasi (1) taustalla olevasta taivaasta ja maanpinnasta, (2) lisää sitten oksia, kukkia 
ja lehtiä puun taakse, (3) seuraavaksi puun runko ja (4) lopuksi puun etualalle jäävät oksat, lehdet ja kukat. 

 » Maalatkaa yhdessä! Kukin osallistuja voi keskittyä maalaamaan muraalin eri osia.

Vaihe 6: Muraalin esittely

 » Järjestäkää yhdessä juhlatilaisuus valmiin muraalin julkistamiseksi yhteisössä. Muista kutsua paikalle 
yhteisövaikuttajia (paikallisten yritysten työntekijöitä, yhteisön jäseniä, paikallishallinnon edustajia, 
kouluviranomaisia). 

 » Pyri pitämään seinämaalauksen ympäristö siistinä positiivisen vaikutelman luomiseksi. 

 » Järjestä keskustelutilaisuus muraalin merkityksestä yhteisölle. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Yhteisömuraalien avulla voi rakentaa yhteisöhenkeä ja paikallisylpeyttä. Vaikka muraalin toteutus ei vaadi 
taiteellista osaamista, harkitse (yhteisöön kuuluvan) ammattitaiteilijan pyytämistä mukaan maalauksen 
suunnitteluun ja viimeistelyyn. 

Lähteet

Seuraava opas on avuksi yhteisömuraalin suunnittelussa:

Perez, A., Guzman, A., & Loughery, M. (n.d.) How to Create a Community Mural. ArtCorps Handbook –  
A Guide to Collaboration. Precita Eyes Mural Arts.  
http://creativeactioninstitute.org/assets/CCC-PDFS/Handouts/SupplementaryinstructionguideMurals.pdf

mailto:http://creativeactioninstitute.org/assets/CCC-PDFS/Handouts/SupplementaryinstructionguideMurals.pdf?subject=
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Yhteisöteatteri

PUOLA - Dom Kultury Kadr

Laatinut: Iwona Miroslaw-Dolecka

Yhteisöteatteri on jonkin yhteisön tuottama tai sille tuotettu teatteriesitys. Yhteisöteatterin tavoitteena on 
tuoda osallistujat osaksi ryhmää, tarkastella paikallisia identiteettejä, kerätä tarinoita ja ruokkia kollektiivista 
muistia. Yhteisöllistä teatteriesitystä inspiroivat ne tarinat, legendat, muistot, ongelmat ja tapahtumat, joita 
esitystä työstävän ryhmän keskusteluissa on noussut esiin.

Tämä harjoituskuvaus sisältää esimerkin, joka käsittelee kahta teatterityöpajaa usean työpajan sarjasta. Se 
järjestettiin Varsovan Służewiecin tutkintavankilan vangeille. Kussakin työpajassa vangit laativat kohtauksia, 
joita hiottiin ja muokattiin ennen niiden kokoamista esitykseksi. Esityksen taustalla olivat vankien henkilökoh-
taiset motiivit ja menneisyys sekä venäläisen ohjaajan Ivan Vyrypayevin elokuva Happi [Кислород, 2009]. 
Happi-elokuvan kerronta perustuu rap-tyylisiin musiikkivideoihin, joissa hapen tarve kasvaa suuremmaksi kuin 
tahto noudattaa kymmentä käskyä. 

Työpajoissa vangit osallistuivat yhteisöllisen teatteriesityksen luomiseen ja esittämiseen. Osallistujat laativat 
käsikirjoituksia, sävelsivät musiikkia, suunnittelivat asuja ja lavastusta, esittivät musiikkia sekä liikuttelivat 
esineitä osana esitystä yhdessä animaattoreiden ja fasilitaattoreiden kanssa. Valmiin esityksen nimi oli #weave, 
ja sen ohjasi Iwona Miroslaw-Dolecka. Esitys oli yhdistelmä työpajojen aikana laadittuja kohtauksia. Esitys 
kuvasi vankien elämäntarinoita; niihin sisältyi muistoja ajalta ennen vankilaa, erilaisia tapahtumaketjuja, saavut-
tamattomia unelmia sekä vaikeiden, raivostuttavien ja kipeiden asioiden käsittelyä. 

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

Esimerkki 1: Improvisaatio esineen avulla: Missä olen ollut, mihin olen matkalla?

Ryhmähengen rakentaminen; osallistujien yhteen tuominen ja keskinäinen hyväksyntä; toisten ymmärtä-
minen; stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen. 

Esimerkki 2: Improvisaatiotyöpaja: Kuoronjohtaja – Ohjaaja

Vastuuntunnon kasvattaminen; itsetunnon kohottaminen; stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen 
ja murtaminen; suulliseen ilmaisuun osallistuminen.

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Osallistujat voivat tarkastella asioita toistensa näkökulmasta seuraamalla toisten esityksiä ja esittämällä 
omiaan. Harjoitus tarjoaa tilaisuuden dialogiseen oppimiseen. Osallistujat voivat myös tarkastella keskeisiä 
tapahtumia omassa elämässään ja tulla näin tietoisemmaksi itsestään ja identiteetistään. Harjoitus auttaa 
osallistujia havaitsemaan ja murtamaan stereotypioita, jotka koskevat heitä itseään ja muita.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Tasa-arvon ja vapauden merkityksen ymmärtäminen 

3. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

4. Kulttuurikohtainen tieto

5. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja näkökulmia. 

Osallistujien määrä

Harjoitus onnistuu parhaiten 14 osallistujan ryhmässä.

Kesto

1,5 tuntia jokaista esimerkkiharjoitusta kohden.
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Tarvikkeet

Esimerkki 1: Valikoima erilaisia esineitä, naispuolisen mallinuken jalat, yksi jokaista osallistujaa kohden

Esimerkki 2: Mitään välineitä ei tarvita

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Tässä esimerkissä käytetyt tarinat kerättiin pääasiassa draamallisten menetelmien, erityisesti improvisaation, 
avulla. Osallistujat ottivat itselleen erilaisia rooleja ja loivat fiktiivisiä tilanteita. He saattoivat kokeilla erilaisia 
toiminnan ja käyttäytymisen malleja ”naamion” suojassa. Samaan aikaan fasilitaattori rohkaisi heitä toimimaan 
ja hiljalleen myös avautumaan, kertomaan omia tarinoitaan ja ilmaisemaan itseään. Työskentelytapa auttoi 
rakentamaan turvallisen ympäristön, jossa osallistujat saivat ilmaista omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan leikin 
kautta. Sen tarkoituksena on lopulta päästä tarkastelemaan vankien elämän vakavampia kysymyksiä.

Draamallisia menetelmiä käytettäessä on tärkeää hyödyntää ryhmän monimuotoisuutta, keskustella ja käydä 
harjoitusten jälkeen läpi koettua sekä seurata muiden tekemistä, jotta osallistujat löytävät inspiraatiota 
keskuudestaan. 

Alla kuvatut esimerkkityöpajat olivat vaikuttamassa #weave-näytelmän dramaturgiaan ja keskeisiin kohtauk-
siin. 

Esimerkkityöpaja 1: Improvisaatio esineen avulla: Missä olen ollut, mihin olen matkalla? 

1. Pyydä osallistujia kertomaan tarina tai kuvailemaan jotakin tapahtumaa elämässään annetun esineen avulla. 
Pyydä heitä kertomaan symbolinen tarina siitä, keitä he olivat, mitä he tekivät, mistä he unelmoivat ja miksi 
he päätyivät vankilaan. Rohkaise heitä pohtimaan menneitä tapahtumia, omia tunteitaan, kohtaamiaan 
ihmisiä ja tekemiään virheitä. Anna osallistujille mahdollisuus kertoa joko itsestään tai henkilöstä, joka he 
haluaisivat olla.

2. Seuraavaksi on animaattoreiden vuoro ”herättää henkiin” annettu esine henkilökohtaisten kertomusten 
pohjalta.

3. Keskustelkaa jokaisesta tarinasta. Pohtikaa tarinoihin sisältyviä stereotypioita ja ennakkoluuloja. 
Tarkastelkaa henkilöhahmojen käyttäytymistä. Keskustelkaa tarinoiden historiasta ja tapahtumapaikoista. 
Älkää kuitenkaan arvostelko toisianne! 

Esimerkkitapaus: Tämä harjoitus kasvatti osallistujien ryhmähenkeä, sillä he uskaltautuivat jakamaan 
kokemuksiaan ja tunteitaan näyttelemällä. Harjoitus auttoi murtamaan muun muassa seuraavia käsityksiä ja 
stereotypioita: ”Olen alempiarvoinen”, ”olen rajoittunut”, ”olen huonompi”. Osallistujat katselivat ja kuunte-
livat toistensa esityksiä, ja toivat omien esitystensä kautta esiin asioita, joita he eivät olleet aiemmin kyenneet 
käsittelemään. Niitä olivat muun muassa perheen kaipuu, tunteiden tukahduttaminen, merkityksettömyyden 
tunne, epäoikeudenmukaisuus ja toimettomuus. Ryhmän jäsenet lähentyivät toisiaan vuoropuhelun ja 
pohdinnan kautta.

Esimerkkityöpaja 2: Improvisaatiotyöpaja: Kuoronjohtaja – Ohjaaja

Pyydä osallistujia valitsemaan ryhmälle ”kuoronjohtaja”. Kaikki muut ovat laulaja-näyttelijöitä. Kuoronjohtaja 
seisoo ryhmän edessä ja muut asettuvat kuoroksi, ikään kuin olisivat esiintymässä.

1. Kuoronjohtaja nimeää soololaulajat ja eri ”äänet” (basso, tenori, altto, sopraano). Näin rikotaan ryhmän 
sisällä aiemmin muodostuneita jakolinjoja ja luodaan uusia ryhmittymiä. Samalla voimistuu kokemus 
samaan teatteriryhmään kuulumisesta. 

2. Seuraavaksi kuoronjohtaja laatii musiikillisen kokonaisteoksen ryhmän jäsenten puheenvuoroista ja 
kertomuksista. Tähän kuuluvat sekä soolo- että ryhmäosiot. Kuoronjohtajan tulisi rohkaista osallistujia 
esiintymään tunteita ja kehonkieltä käyttäen.

3. Sooloesitys muodostuu vain yhdestä äänestä, eikä siten ole erityisen haasteellinen ohjata. Moniäänisen 
ryhmän ohjaaminen vaatii keskittymistä, jotta esiintyjät pysyvät samassa tahdissa ja sävellajissa, kuuntelevat 
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toisiaan ja kykenevät improvisoimaan tavalla, joka synnyttää tunteen ennalta suunnitellusta ja harjoitellusta 
esityksestä. 

4. Kuoronjohtaja voi päättää esityksen koska tahansa näyttämällä esiintyjille käsimerkein, että ollaan 
loppuhuipennuksessa. Esiintyjät voivat laulamisen sijaan käyttää puhetta tai kehonkieltä.

5. Esityksen jälkeen tulee varata aikaa keskustelulle ja esityksen herättämien tunteiden pohdinnalle. 

Esimerkkitapaus: Vangit loivat esityksen, joka oli täynnä huutoa, surua, vihaa ja tuskaa. Kokemus oli vangeille 
vapauttava, sillä tunteiden ilmaiseminen ei kuulu vankilakulttuuriin. Eräs vanki kertoi ensimmäistä kertaa 12 
vuoteen, että inhoaa väkivaltaista käytöstä, mutta koska muut ovat fyysisesti niin voimakkaita, ei hän voi eikä 
osaa vastustaa heitä; tämä oli hänen suurin ongelmansa. Harjoitus loi ryhmähenkeä ja rikkoi vankilan sisäisiä 
jakolinjoja. Osallistujat saivat myös mahdollisuuden ilmaista itselleen kipeitä asioita ”laulajan” roolin suojassa. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Vankien kanssa työskenneltäessä on suositeltavaa hyödyntää symbolisia tiloja ja esineitä konkreettisten tapah-
tumien, asioiden ja tunteiden käsittelyssä. Näin osallistujilla on suurempi vapaus improvisoida sen sijaan, että 
he näyttelisivät ennalta määrätyn kohtauksen.

Lähteet

Drama Way. (2016). Teatr ze Społecznością jako teatr zmiany. CZYTELNIA. Teatr Zaangazowany.  
http://www.teatrzaangazowany.pl/czytelnia/publikacje/teatr-ze-spolecznoscia-jako-teatr-zmiany-publikac-
ja-drama-way-2016

Boal, A. (2014). Gry dla aktorów i nieaktorów. Wydawnictwo Cyklady. https://www.ceneo.pl/30488379 

http://www.teatrzaangazowany.pl/czytelnia/publikacje/teatr-ze-spolecznoscia-jako-teatr-zmiany-publikacja-drama-way-2016
http://www.teatrzaangazowany.pl/czytelnia/publikacje/teatr-ze-spolecznoscia-jako-teatr-zmiany-publikacja-drama-way-2016
https://www.ceneo.pl/30488379
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Monikulttuuriset tapahtumat: Yhteistä elämää ja tanssia

ROMANIA - Orizont Cultural T

Laatinut: Rodica Miala & Roxana Timplaru

Monikulttuuriset tapahtumat, seremoniat ja festivaalit mahdollistavat kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen, 
oppimisen ja dialogin, ja antavat erilaisista taustoista tuleville ihmisille tilaisuuden tuoda esiin omia kantojaan 
liittyen kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Ihmisten erilaisuus voi ilmetä muun muassa 
seuraavissa tekijöissä: ikä, sosiaalinen ympäristö, koulutuksen taso, sukupuoli, kansallisuus, etnisyys, uskonto 
jne. Osallistujat voivat oppia uutta sekä omasta perinteestään että muista kulttuurisista ryhmistä taiteen, 
musiikin, elokuvan, tanssin ja ruoan kautta. Musiikin ja tanssin kansainvälinen kieli on hyvä keino tuoda ihmiset 
yhteen ja aloittaa sosiaalinen yhdentyminen. 

Tämän esimerkkitapauksen osallistujat keskittyivät Kreikan, Romanian ja romanien vähemmistökulttuureihin 
sosioekonomisesti heikko-osaisilla alueilla.

Harjoituksen tarkoitus ja tavoitteet

1. Kasvattaa arvostusta omaa kulttuuria kohtaan sekä kulttuurista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

2. Kasvattaa arvostusta ja myönteistä suhtautumista muita kulttuureja kohtaan.

3. Lisätä kulttuuristen ryhmien välistä sosiaalista kanssakäymistä.

4. Havaita ja murtaa stereotypioita. 

Miten ja miksi tämä harjoitus auttaa kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämisessä?

Menetelmä soveltuu hyvin historiallisten tapojen, normien ja käyttäytymismallien tarkasteluun sekä niiden 
vertaamiseen nykyisiin tapoihin, normeihin ja käyttäytymismalleihin. Kulttuurisesta monikulttuuriseen tapah-
tumaan siirryttäessä on olennaista keskustella tapahtumasta sen jälkeen. Näin voidaan tarkastella esitysten 
syvempää merkitystä, niihin liittyviä perinteitä sekä perinteiden myönteisiä ja kielteisiä piirteitä.

Harjoitus soveltuu seuraavien teemojen käsittelyyn

1. Kulttuurinen itsetietoisuus ja hyväksyntä

2. Stereotypioiden ja ennakkoluulojen havaitseminen ja murtaminen

3. Kulttuurikohtainen tieto

4. Ryhmähengen rakentaminen jakamalla ajatuksia ja näkökulmia. 

Osallistujien määrä

Harjoitus onnistuu parhaiten 12 osallistujan ryhmässä.

Kesto

Harjoitus voi kestää tunnista useampaan tuntiin esitysten määrästä riippuen. Jos harjoitus toteutetaan 
kahdelle ryhmälle, kunkin ryhmän tulisi laatia vähintään 20 minuutin esitys, jota seuraa 20 minuutin ryhmäkes-
kustelu.

Tarvikkeet

Elokuvia, musiikkia, vaatteita sekä muita materiaaleja, jotka liittyvät eri kulttuurien musiikki- ja tanssiperintee-
seen. Esimerkkitapauksen materiaalit käsittelivät romanialaisia, kreikkalaisia ja romanien perinteitä.

Harjoituksen kuvaus kohta kohdalta

Esimerkkitapauksen osallistujat perehtyivät harjoituksen kohteena olevien kulttuuristen ryhmien tanssi- ja 
musiikkiperinteeseen. 
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1. Esitä jokin kreikkalainen, romanialainen ja romaneiden perinteinen tanssi. Muut seuraavat ja toistavat 
tanssin liikkeet oppiakseen ne itse.

2. Tutkikaa erilaisten musiikki- ja tanssiperinteiden symboliikkaa ja taustaa. Käyttäkää cd- ja dvd-levyjä sekä 
muita materiaaleja.

3. Pohtikaa lopuksi yhdessä erilaisten kulttuuristen perinteiden positiivisia ja negatiivisia piirteitä.

4. (Valinnainen vaihe): Järjestäkää tapahtuma, johon kutsutte myös harjoitusryhmän ulkopuolisia ihmisiä 
osallistumaan kulttuurienväliseen oppimiseen.

Vaihe 4 on valinnainen mutta suositeltava, sillä monikulttuurisen tapahtuman järjestäminen kehittää yhteistyö-
taitoja ja tarjoaa erinomaisen tilaisuuden yhteisölliseen oppimiseen. 

Ohjeita harjoituksen fasilitaattorille

Alle on listattu esimerkkikysymyksiä, joiden avulla voi keskustella oman ja muiden kulttuurien positiivisista ja 
negatiivisista piirteistä:

1. Millaisessa kanssakäymisessä olet ollut tämän kulttuurin kanssa?

2. Mitä olet kuullut tästä kulttuurista?

3. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt tästä kulttuurista?

4. Minkälaisen kuvan media antaa tästä kulttuurista?

5. Miten oma kulttuurinen taustasi vaikuttaa tapaasi suhtautua tähän kulttuuriin?

Toisinaan keskustelu jakaa ihmiset kahteen ryhmään, joista toinen haluaisi muuttaa kulttuurisia perinteitä ja 
toinen varjella niitä. Siksi on tärkeää asettaa keskustelulle säännöt, jotta se pysyisi kunnioittavana. Keskustelun 
tavoitteena on löytää yhdistäviä tekijöitä ja kehittää ymmärrystä toisten näkökulmia kohtaan, ei väitellä siitä, 
kuka on oikeassa.

Lähteet

Crespi-Vallbona, M., Richards, G. (2007). The Meaning of Cultural Festivals: Stakeholder Perspectives in 
Catalunya. International Journal of Cultural Policy (13)1, 103-122, DOI: 10.1080/10286630701201830.  
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286630701201830?src=recsys&journalCode=gcul20

Campos, D., Delgado, R., Soto Huerta, M.E., (2011). Reaching Out to Latino Families of English Language 
Learners. Chapter 1: A Critical Reflection: Exploring Self and Culture. ASCD.  
http://www.ascd.org/publications/books/110005/chapters/A-Critical-Reflection@-Exploring-Self-and-Cul-
ture.aspx

Engberg, J. (2018). What Happens at an International Cultural Festival? (British Council, interviewer).  
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/why-one-curator-wants-you-experience-international-festival

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286630701201830?src=recsys&journalCode=gcul20
http://www.ascd.org/publications/books/110005/chapters/A-Critical-Reflection@-Exploring-Self-and-Culture.aspx
http://www.ascd.org/publications/books/110005/chapters/A-Critical-Reflection@-Exploring-Self-and-Culture.aspx
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/why-one-curator-wants-you-experience-international-festival
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PELILLISTÄMINEN OSANA KULTTUURIENVÄLISTÄ 
OPPIMISTA
Jacek Siadkowski ja Dominika Zimecka, Gerere

SPIL-mallin tavoitteena on motivoida ihmisiä kehittämään kulttuurienvälistä kompetenssiaan. Tähän voidaan 

käyttää joko taiteeseen perustuvia menetelmiä tai pelillistämistä. Tämä osio käsittelee teoriaa pelillistämisen 

taustalla. 

MITÄ ON PELILLISTÄMINEN?

Pelillistäminen tarkoittaa pelielementtien ja pelisuunnittelun tekniikoiden soveltamista peleihin liittymättömiin 

ongelmiin, esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen haasteisiin (esim. pisteytys, kilpailu toisten kanssa, pelin 

säännöt). 1

Tehokkaat pelisuunnittelun tekniikat, jotka saavat pelaajan palaamaan pelin pariin yhä uudestaan tai viettämään 

paljon aikaa pelaten, houkuttelevat heidät toisinaan jopa täysin absurdeihin tekoihin. Riippumatta siitä, onko tarkoi-

tuksena

1. rakentaa maatila osana tietokonepeliä,

2. ostaa hotelleja lautapelissä,

3. pelata shakkia tai

4. hyppiä ruutua,

pelit tekevät abstraktista toiminnasta niin mielekästä, että ne ylläpitävät pelaajan mielenkiintoa.

Koulutuksesta puhuttaessa pelillistäminen tarkoittaa pelielementtien hyödyntämistä siten, että oppijat rohkais-

tuvat tekemään tehtäviä, joita he muuten eivät tekisi, tai tekemään niitä jollakin tietyllä tavalla. Pelillistäminen tekee 

ei-kiinnostavasta toiminnasta kiinnostavaa soveltamalla pelien elementtejä peleihin liittymättömissä yhteyksissä. 

Näin ihmisiä motivoidaan suorittamaan tiettyjä asioita. Onnistuakseen pelillistämisen tulee täyttää alla luetellut 

kriteerit.

Taulukko 6. Pelillistämisen keskeiset kriteerit.

Tarkoitus Toiminnalla tulee olla päämäärä: esimerkiksi myynnin kasvattaminen tai 
ajonopeuksien laskeminen.

Tunteet Toiminnan tulee olla hauskaa tai palkitsevaa.

Pelimekaniikka Toimintaan tulee sisältyä esimerkiksi palkinto, palaute, kilpailu tai yllätys.

Yhteys todelliseen elämään Toiminnan tulee liittyä todellisen elämän tekijöihin, joilla ei normaalisti ole 
yhteyttä peliin.

Motivaatio Toiminnan tulisi ruokkia pelaajien motivaatiota sen tekemiseen.

1 Kevin Werbach, Dan Hunter, For the Win: How Game Thinking Can Revolutionise Your Business, 2013.
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”Pelillistäminen muistuttaa teatteria, koska se rohkaisee tietynlaiseen käyttäytymiseen ja tarjoaa osallistujille 

mahdollisuuden uusiin rooleihin – usein todellisen maailman rooleja houkuttelevampiin – ja auttaa heitä kehitty-

mään paremmaksi versioksi itsestään.” 

– Iwona Mirosław-Dolecka, projektin yhteistyökumppani Kulttuurikeskus Kadrista

PELILLISTÄMISEN KUUSI VAIHETTA

Tutkimusten mukaan pelillistämisen onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin peli vastaa kohderyhmän motivaatioon 

liittyviin ja emotionaalisiin tarpeisiin2. Pelisuunnittelijoiden tulee ymmärtää konteksti, jossa pelaajat toimivat, jotta 

peli sitouttaisi. Jotta pelillistäminen onnistuisi, sen menetelmien tulisi pohjautua tutkimustietoon ja toteutusta tulisi 

testata. Tutkimuksen avulla voidaan rakentaa selkeä strategia ja pelikonsepti, ja testien avulla voidaan selvittää, 

toimiiko pelillistämisen strategia. 

Werbach on kehitellyt pelillistämisen suunnittelun kuusi vaihetta (D6-viitekehys), jotka pohjautuvat pelillistämisen 

asiantuntijoiden kokemuksiin ja tietoon eri puolilta maailmaa. 

Taulukko 7. D6-viitekehys sovellettuna kulttuurienväliseen oppimiseen.

Ennakoiva vaihe: Määrittele ongelma tai haaste*

Vaihe 1. Määrittele (oppimisen) tavoitteet

Vaihe 2. Kuvaa tavoitellut käytösmallit (arvioinnin tavoitteet)

Vaihe 3. Kuvaile pelaajia (ja heitä motivoivia tekijöitä)

Vaihe 4. Rakenna toiminnan kehät

Vaihe 5. Älä unohda hauskanpitoa

Vaihe 6. Valitse tarkoituksenmukaiset työkalut (pelimekaniikka ja -komponentit)

*Gerere on lisännyt tämän ennakoivan vaiheen Werbachin D6-viitekehykseen.

Jokaista vaihetta kuvaillaan seuraavilla sivuilla kolmen esimerkkitapauksen ja pelillistämisharjoitusten kautta. 

Ennakoiva vaihe: Määrittele ongelma tai haaste

Pelillistäminen toimii parhaiten silloin, kun tavoitteena on lisätä ihmisten osallistumista tai muuttaa heidän 

käytöstään. Se toimii sekä suurissa että pienissä projekteissa ja auttaa myös paikallisten ongelmien ratkaisussa. 

Pelillistäminen onkin tehokkainta silloin, kun ratkaistava ongelma täyttää seuraavat tunnusmerkit:

 » ☐ taustalla on heikko sitoutuminen ja motivaatio tiettyyn käytökseen;

 » ☐ organisaatio pystyy ratkaisemaan ongelman sen koko laajuudessa;

 » ☐ kyseessä on todellinen, vakava yhteiskunnallinen ongelma.

Tarkastele ongelman syihin liittyviä tekijöitä: sisäiset tekijät liittyvät yleensä ihmisten motivaatioon ja käyttäytymi-

seen, ulkoiset ovat sidoksissa ympäristöön. 

2 Michael Sailera, Jan Ulrich Henseb, Sarah Katharina Mayra & Heinz Mandla. (2017). How Gamification Motivates: An Experimental Study  
 of the Effects of Specific Game Design Elements on Psychological Need Satisfaction. Computers in Human Behavior Vol. 69, Huhtikuu  
 2017, s. 371-380 Ludwig-Maximilians-Universität München, Empirical Education and Educational Psychology, Leopoldstr. 13, 80802,  
 Munich, Saksa. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630855X#tbl1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630855X#tbl1
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Taulukko 8. Määrittele ongelma: kolme esimerkkitapausta Puolasta.

Kohderyhmä Ongelman kuvaus Kulttuurienvälisen oppimisen 
tavoitteet

1. Nuorten riskiryhmä Koulutuskeskuksen nuoret eivät kiinnitä 
huomiota sähkön- ja vedenkulutukseensa.

Lisätä tietoutta luonnonvarojen 
saatavuudesta eri kulttuureissa; auttaa 
ymmärtämään, miten luonnonvarojen 
tuhlaaminen, erityisesti sähkön ja veden 
kulutus, vaikuttaa elämänlaatuun.

2. Vangit Vangit eivät käytä tarpeeksi aikaa 
merkitykselliseen toimintaan, vaan he toimivat 
”fyysisen vahvuuden” ehdoilla. Urheilu on 
puolalaisissa vankiloissa sallittua vapaa-ajan 
toimintaa, mutta lihaskunnon kasvattaminen 
on kielletty vankeinhoitolaitoksen säännöissä, 
koska sitä voidaan käyttää rikolliseen 
toimintaan.

Kehittää kulttuurisensitiivisyyttä ja 
valmistaa vankilan ulkopuoliseen 
elämään, joka on kulttuurisesti 
toisenlaista, katsomalla esim. seuraavat 
elokuvat: mielisairautta käsittelevä 
Kaunis mieli (2001) ja arvojärjestelmiä 
käsittelevä Lahjomattomat (1987).

3. Entiset vangit Pitkän vankeuden jälkeen on vaikeaa 
sopeutua arkielämään ja muuttuneeseen, 
vapaiden ihmisten yhteiskuntaan. Entisillä 
vangeilla ei ole mentoreita, jotka auttaisivat 
heitä saamaan elämänsä järjestykseen 
vankilan ulkopuolella (esim. ilmoittautuminen 
työttömäksi työnhakijaksi, vuokra-asunnon 
hankkiminen, henkilötodistuksen saaminen, 
työn löytäminen).

Auttaa entisiä vankeja pääsemään 
takaisin vapaiden ihmisten 
elinympäristöön oppaiden johdolla.

Vaiheet 1 & 2: Määrittele (oppimisen) tavoitteet ja kuvaa tavoitellut käytösmallit 
(arvioinnin tavoitteet)

Kun ongelma on määritelty, tarkastele sitä, mitä projektilla halutaan saavuttaa. Pohdi seuraavia kysymyksiä:

 » Mitä kohderyhmän tulee tehdä saavuttaakseen tavoite?

 » Mitkä tekijät auttavat halutun asenteen omaksumisessa?

 » Mihin kohderyhmää tulisi rohkaista? 

Hyvin määritellyt käytösmallit ovat
 » ☐tarkasti määriteltyjä ja todelliseen elämään liittyviä, voivat toteutuessaan ratkaista ongelman.

 » ☐mitattavissa olevia, esimerkiksi itsearvioinnin tai ulkopuolisen arvioinnin kautta toteutuneiksi todettuja.

 » laskettavissa olevia, esimerkiksi kuinka monta kertaa toivotun käytösmallin tulee toteutua, jotta tavoite 
on saavutettu. Määrää voidaan arvioida lukuina (harjaan hampaat kahdesti päivässä), toistumistiheytenä 
(käyn hammaslääkärissä kaksi kertaa vuodessa), prosenttilukuna jne.
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Taulukko 9. Määrittele (oppimisen) tavoitteet ja kuvaa tavoitellut käytösmallit.

3 esimerkkitapausta

Nuorten riskiryhmän tulisi:

 » ☐Ottaa tavaksi sammuttaa valot silloin kun niitä ei tarvita;

 » Omaksua uusia tapoja säästää energiaa;

 » Tutustua kulttuureihin, joissa sähköä tai vettä ei ole saatavilla.

Vankien tulisi:

 » ☐Ottaa tavaksi viettää vapaa-aikansa rakentavalla, sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla;

 » Kehittää kykyjään järjestää vapaa-aikansa rakentavalla, sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla;

 » Siirtyä fyysisen voiman tavoittelusta henkisen vahvuuden tavoitteluun;

 » Osoittaa ymmärrystä sille, että henkilökohtainen kehitys on arvokasta, sekä kulttuurisesti että 
tieteellisesti.

Entisten vankien tulisi:

 » ☐Pyrkiä aktiivisesti valmistautumaan elämään vankilan ulkopuolella;

 » Käyttää mentoria, joka auttaa paluussa vapauteen, sekä; 

 » Pyrkiä itsenäistymään arkisissa toimissa (esimerkiksi ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi, vuokra-
asunnon hankkiminen, henkilötodistuksen saaminen, työn löytäminen).

Vaihe 3: Kuvaile pelaajia (ja heitä motivoivia tekijöitä)

Kerää mahdollisimman paljon tietoa kohderyhmästä: mitä enemmän tietoa, sitä paremmin pelillistämisen suunnit-

telu onnistuu. Kerää tietoa raporteista, omasta havainnoinnista sekä kohderyhmän edustajien vapaamuotoisista 

haastatteluista. Olennaista ja tärkeää tietoa saattaa olla esimerkiksi:

 » ☐ demografinen tieto;

 » ☐ elämäntapaa ja -tyyliä koskeva tieto;

 » ☐ tieto alueista ja tavoista, joilla kohderyhmän jäsenet liikkuvat paikasta toiseen;

 » ☐ mielenkiinnon kohteita koskeva tieto;

 » ☐ elämän tavoitteita ja arvoja koskeva tieto.

Kohderyhmän kuvailussa hyvänä työkaluna toimii personan luominen. Persona on hahmo, joka kuvaa kohderyhmän 

tyypillistä jäsentä. Personaan sisältyvät kohderyhmää koskevat oletukset, ja se toimii esimerkkinä henkilöstä, jonka 

käyttöön pelillistämistä suunnitellaan.

Personaa luodessa tavoitteena on kuvailla fiktiivistä henkilöä mahdollisimman tarkasti ja painottaa tekijöitä, jotka 

motivoivat häntä. Motivaatio on tärkein huomioonotettava tekijä pelillistämisen suunnittelussa, jotta lopputulos 

saataisiin vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja tunteisiin.

Taulukko 10. Personan luominen.

1. Etunimi, sukunimi, ikä

2. Yhteiskunnallinen asema, kaupunki

3. Kuka pelaaja on?

4. Miten pelaaja asennoituu ongelmaan?

5. Mikä motivoi pelaajaa?

6. Missä olosuhteissa pelaaja toimii?
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Peliteoriassa Bartlen pelaajatyyppien taksonomia on yleisin tapa määritellä, kuinka motivoitunut pelaaja on pelin 

pelaamiseen3. Taksonomia perustuu pelaajien luonnetyyppien hahmoteoriaan. X-akseli kuvaa pelaajan taipumusta 

vuorovaikutukseen muiden pelaajien kanssa vs. taipumusta vuorovaikutukseen pelimaailman kanssa. Y-akseli 

kuvaa taipumusta ylipäänsä vuorovaikutukseen vs. taipumusta toimintaan. Ymmärrys pelaajan motivaatiosta pelin 

pelaamiseen voi olla suureksi avuksi pelisuunnittelussa.

Voittajat ovat “ristejä”.

He ovat taistelijoita. Voittajilla on 

taipumus toimintaan muita pelaajia 

kohtaan: he haluavat taistella, 

kilpailla, kukistaa.

Saavuttajat ovat “ruutuja”.

He etsivät aarretta. Saavuttajien 

toiminta suuntautuu pelimaailmaan 

ja siihen liittyviin saavutuksiin.

Seurustelijat ovat “herttoja”.

He ovat myötätuntoisia muita kohtaan. 

Seurustelijoiden tavoitteena ei ole 

niinkään voittaminen vaan 

vuorovaikutus toisten pelaajien 

kanssa.

Tutkimusmatkailijat ovat “patoja”.

He haluavat löytää uutta tietoa. 

Tutkija haluaa olla vuorovaikutuksessa 

pelimaailman kanssa ja tutkia sitä.

Kuvio 7. Bartlen pelaajatyypit.

3 Richard Bartle. (1996). Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who suit MUDs.
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Taulukko 11. Personan luominen: kolme esimerkkitapausta.

1

Nuorten riskiryhmä
Mitä pelaaja ajattelee?

Ei voisi vähempää kiinnostaa. En halua, että minua painostetaan. Mitä minä tästä saan?

Kuka pelaaja on?

Olen 16-vuotias. Olen yläasteen ensimmäisellä luokalla. En tunne isääni juurikaan – hän on juoppo. Äitini 
on joutunut kadulle. Isoäitini huolehtii minusta, mutta se on hänelle raskasta. Minulla on 17-vuotias veli. 
Olen syytön, tietenkin. Pidän tupakoimisesta. En pidä koulusta. En pidä riitatilanteista tai poliiseista.

Mikä on pelaajan asennoituminen ongelmaan?

Olen täällä vasten tahtoani, mutta toisinaan se on ihan ok. Täällä minua ei hakata, isäni hakkasi minua 
ollessaan kännissä. Täällä minun on pakko käydä koulua ja tehdä läksyni. Opettajat määräävät ja vievät 
vapautemme päättää omista asioistamme. Minun on käyttäydyttävä hyvin, etten joudu vaikeuksiin. 
Minulla ei ole ystäviä. En piittaa veden- ja sähkökulutuksestani, johtaja maksaa niistä, eivät ne ole minun 
rahojani.

2

Vangit
Mitä pelaaja ajattelee?

Olen syytön! Minun ei kuuluisi olla täällä!

Kuka pelaaja on?

Hän tuntee olevansa eksyksissä. Hän ei halunnut tehdä mitään pahaa. Hän oli nuori ja typerä. 
Järjestelmä on pielessä. Minulla on ihminen, jonka vuoksi elää. Kaikki on pelkkää teeskentelyä, täällä 
pitää piilottaa tunteensa.

Mikä on pelaajan asennoituminen ongelmaan?

Hän ei näe ongelmaa. Hän käyttää omasta mielestään vapaa-aikansa järkevästi, mutta ei toisaalta 
näe, että vaihtoehtoja olisi tarjolla. Hän kokee tuhlaavansa aikaansa täällä, hänellä ei ole motivaatiota 
muutokseen. Hänestä tuntuu, että hänen on pärjättävä vankilassa omillaan. Hän ei luota kouluttajiin. 
Kaikki pelaavat PlayStationilla ja Xboxilla, se on ihan ok.

3

Entiset vangit
Mitä pelaaja ajattelee?

En tiedä mitä tekisin itseni ja elämäni kanssa. Kukaan ei välitä minusta.

Kuka pelaaja on?

Vaimoni jätti minut. Menetin lasteni huoltajuuden. Olin vankilassa varkauden ja ryöstön vuoksi. Olin 
nuorempana töissä. Myöhemmin vastustin varastamiseen sortumista – olin sentään elossa. Ei ole mitään 
järkeä tehdä töitä vain muutaman satasen edestä. Olen koditon ja veloissa maksamattomien vuokrien 
vuoksi. Ystäväni lupasi antaa minulle töitä, aion lähteä ulkomaille.

Mikä on pelaajan asennoituminen ongelmaan?

Minulla ei ole aikaa opiskella. Minun täytyy löytää töitä ja asunto. Toisinaan juon ja käytän huumeita. 
Kaipaan lapsiani ja haluaisin takaisin heidän luokseen. En voi tehdä laillisesti töitä velkojieni vuoksi. Ensin 
minun täytyy päästä pois vankilasta. Kukaan ei halua auttaa minua.
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Motivaation ymmärtäminen

Sisäisen motivaatioteorian edelläkävijät Deci ja Richard Ryan (2000) ovat laatineet motivaatioskaalan mallin, 

joka selittää pelillistämisen suunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä. Ulkoinen motivaatio perustuu mitattaviin 

hyötyihin, joita pelaaja saa suorittamalla pelin palkitsemisjärjestelmän asettamia tehtäviä. Pisteiden ansaitseminen 

on klassinen esimerkki ulkoisesta motivaatiosta, joka syntyy pelaajan halutessa menestyä. Sisäinen motivaatio on 

ulkoista voimakkaampaa, sillä se saa pelaajat toimimaan tehtävien itsensä vuoksi, ei niistä seuraavan palkkion tai 

rangaistuksen vuoksi. Motivaatio voi ajan mittaan laskea, jos pelin palkitsemisjärjestelmä on heikosti suunniteltu.

Pelisuunnittelun tavoitteena on luoda sisäisen motivaation sytyttävä konsepti. Se ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. 

Daniel Pink (2011) on laatinut seuraavan kaavion sisäsyntyisen motivaation kolmesta olennaisesta tekijästä4. 

Motivaatio = autonomia + tarkoitus + osaaminen. Ks. kuvio 8.

Autonomia

Motivaatio

Tarkoitus

Osaaminen

Kuvio 8. Sisäsyntyisen motivaation kolme olennaista tekijää Daniel Pinkin mukaan.

Pinkin mukaan autonomia on yksilön tarve hallita omaa elämäänsä. Autonomiaan sisältyy vapaus hallita omaa 

ajankäyttöään, valita omat tiiminjäsenet ja valita suoritettavat tehtävät tai haasteet. Osaaminen on tarve kehittyä 

ja saada tuntea tyydytystä henkilökohtaisista saavutuksista ja edistymisestä. Tämän vuoksi tehtävän ei tulisi olla 

liian helppo, mutta ei myöskään liian vaikea. Tarkoitus on halu aikaansaada muutos tai osallistua merkitykselliseen 

toimintaan. Tehtävien tulisi olla kohderyhmän arvojen mukaisia. Pelaajat saattavat sitoutua huonommin, jos he eivät 

hahmota kokonaisuutta. 

Pelisuunnittelussa motivaatioteoria voi auttaa ymmärtämään kohderyhmää motivoivia tekijöitä. Taulukkoon 12 on 

koottu universaaleja kysymyksiä pelillistämisen näkökulmasta kohderyhmän motivaationlähteiden hahmottami-

seksi. 

4 Daniel H. Pink Drive. Drive. The Surprising Truth About What Motivates Us, Varsova 2011.
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Taulukko 12. Mikä motivoi kohderyhmää? Miten he suhtautuvat ongelmaan?

1. Mitkä ovat heidän tavoitteensa elämässä?

2. Mikä on heistä hauskaa?

3. Mikä on heistä kiinnostavaa?

4. Keitä ovat heidän ystävänsä ja mitä he ajattelevat?

5. Keitä tai mitä he kunnioittavat?

6. Mitä he haluavat oppia?

7. Mikä on heille merkityksellistä tai tärkeää?

Taulukko 13. Kohderyhmän motivaationlähteet: kolme esimerkkitapausta Puolasta.

Kohderyhmä Sisäinen motivaatio Ulkoinen motivaatio

1. Nuorten riskiryhmä  » Kehittyminen kouluttajan 
silmissä

 » ☐Vanhempien nuorten 
hyväksyntä

 » ☐Kokemus vapaudesta ja 
autonomiasta

 » ☐Maine ”koviksena”, ei ”nössönä”

 » Koulutuskeskuksesta pois 
pääseminen

 » Puhelimen ja nettiyhteyden 
saatavuus, tupakka

 » Raha

 » Ylimääräinen ulkoiluaika

2. Vangit  » ☐ Työn saaminen

 » ☐ Puoliso/perhe

 » ☐ Joukosta erottuminen, 
esimerkiksi rahan, fyysisen 
voiman tai älykkyyden kautta

 » ☐ Heidän arvostamiensa ihmisten 
kunnioitus

 » ☐ Työ

 » ☐ Joukosta erottuminen, esimerkiksi 
fyysisen voiman, koodiston, 
tatuointien tai älykkyyden kautta

 » ☐ Pidempi ulkoiluaika

 » ☐ Työ vankilan ulkopuolella

 » ☐ Vankilasta pois pääseminen

 » ☐ Vankisellistä poistuminen työpajaan, 
kylpyyn tai ulkoilemaan

3. Entiset vangit  » ☐ Tunnustus heille tärkeän 
ryhmän sisällä

 » ☐ Työ

 » ☐ Vakaus

 » ☐ Turvallisuus

 » ☐ Puhdas omatunto

 » ☐ Tunnustus yksilölle tärkeän ryhmän 
sisällä

 » ☐ Raha/helppo tai nopea raha

 » ☐ Asunto

 » ☐ Merkkivaatteet

 » ☐ Auto

 » ☐ Puoliso/perhe

Vaihe 4: Rakenna toiminnan kehät

Seuraavaksi suunnittelijan tulee pohtia harjoituksen kestoa. Harjoituksen sääntöihin saattaa sopia lyhytkestoinen tai 

pidempi vuorovaikutus; mitä pidempi peli kuitenkin on kestoltaan, sitä monimuotoisempi ja kehittyneempi pelimaa-

ilman tulee olla, jotta pelaajien mielenkiinto pysyy yllä. Varmista, että tehtävät sopivat kohderyhmältä odotettuun 

käytökseen. 
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Pitkäkestoisen sitouttamisen suunnittelussa auttavat toiminnan kehät, jotka havainnollistavat sitä, kuinka peli 

toistuvasti osallistaa pelaajia ja kannustaa heitä kehittymään aina paremmaksi. Motivaation kehä kuvaa sitä, 

että pelaaja saa jatkuvasti palautetta motivaationsa tueksi. (Ks. kuvio 9). Pelaajan tulisi saada palautetta toivotun 

käytöksen toteutumisesta tai laadusta jokaisella kerralla. Palautteeseen tulisi sisältyä jokin palkintoelementti, joka 

perustuu kohderyhmän motivaationlähteisiin. Ks. Taulukko 14, johon on listattu kysymyksiä palautteen suunnittelun 

tueksi.

Motivaatio

Palaute
Tehtävä

Kuvio 9. Motivaation kehä.

Taulukko 14. Kysymyksiä pelaajapalautteen suunnitteluun.

1. Miten palautetta voidaan antaa?

2. Milloin palautetta tulisi antaa?

3. Mitä palautteen tulee sisältää?

4. Mikä palautteen annon menetelmä on paras pelaajien motivaation ylläpitämiseksi?

Edistymisen kehä kuvaa pelaajan kehitystä pidemmän ajan kuluessa. Sisäsyntyisen motivaatioteorian mukaan 

pelaajia motivoi heidän oma edistymisensä ja taitojen karttuminen. Yksi iso tehtävä voi tuntua ylitsepääsemättö-

mältä, joten tehtävä kannattaa jakaa useampaan pieneen tehtävään, joiden välissä saa levätä: liian haastava peli 

heikentää motivaatiota. Pelissä voi kuitenkin olla paikoitellen suurempia haasteita, niin kutsuttuja ”päävastustajia” 

(tavallisesti tason lopussa). 
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Tehtäviä

Lepo

Tehtäviä

Lepo

Tehtäviä

Lepo

Päävastustaja

Lepo

Kuvio 10. Edistymisen kehä.

’

Taulukko 15. Kysymyksiä lepojaksojen suunnitteluun.

1. Onko peli kyllin pitkälle kehitetty pitkäkestoisen pelaamisen kannalta?

2. Kuinka pelaajat saadaan tuntemaan, että he edistyvät koko ajan?

3. Kuinka pelaajat voivat levätä pelissä?

Vaihe 5: Älä unohda hauskanpitoa

Peleihin täytyy suunnitteluvaiheessa sisällyttää jokin viihteellinen elementti. Hauskuus voi syntyä eri tavoin riippuen 

pelaajien kyvyistä, tavoitteiden tasosta ja pelin vaatimien tehtävien suoritusolosuhteista: yksinkertaisimmillaan kyse 

voi olla siitä, että pelaaja hymyilee, mutta pelin viihde-elementit voivat toimia myös monimutkaisemmin ja kestää 

pidempään. Hauskuus muodostuu kahdesta tekijästä: pelaajien kokemuksista ja pelin tunnelmasta. 

Pelaajien kokemukset

Kevin Werbachin luomassa mallissa on 14 hauskuuden elementtiä, jotka lisäävät pelaajien motivaatiota. Jotta 

tylsästä tehtävästä tulisi kiinnostava, valitse vähintään yksi. 

Saavutus Jakaminen Muokkaaminen Rentoutuminen

Pelleily Yllätys Mielikuvitus Voittaminen

Ongelmanratkaisu Tutkiminen Roolipelaaminen Tunnustus

Kerääminen Tiimityöskentely
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Pelin tunnelma

Videopelisuunnittelija ja -kouluttaja Marc LeBlanc on määritellyt pelimekaniikan, -dynamiikan ja -estetiikan 

teoriansa pohjalta kahdeksan hauskanpidon kategoriaa, joita voidaan käyttää pelisuunnittelussa. Voit lukea lisää 

näistä kategorioista osoitteessa algorithmancy.8kindsoffun.com. Listaus ei ole kattava, mutta sen avulla pelisuunnit-

telijat voivat sisällyttää peleihinsä viihteellisiä elementtejä ja saada niille siten enemmän käyttäjiä. Parhaat pelillistä-

miset yhdistävät erilaisia hauskanpidon muotoja huolellisesti suunniteltuun tarinaan. 

Taulukko 16. Kahdeksan hauskanpidon muotoa Marc LeBlancin mukaan.

Hauskanpidon muoto Kuvaus Esimerkki

1. Tunne
Palkitseva aistituntemus: pelit, jotka synnyttävät 
positiivisia tuntemuksia äänen, kuvan, kosketuksen tai 
fyysisen toiminnan kautta

Dance Dance Revolution 
Candy Crush Saga

2. Fantasia
Kuvitelma: pelit, jotka vievät pelaajan toiseen 
todellisuuteen (eskapismi)

Final Fantasy 
The Legend of Zelda

3. Narratiivi Draama: pelit, jotka sisältävät tarinan tai narratiivin The Walking Dead

4. Haaste
Esterata: pelit, jotka vetoavat kilpailuviettiin tai muuttuvat 
koko ajan haastavammiksi

Tetris

5. Kumppanuus
Sosiaalinen viitekehys: pelit, joissa on olennaista ihmisten 
välinen vuorovaikutus

Mario Kart 
World of Warcraft

6. Oivallus
Uuden löytäminen: pelit, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
tutkia pelin maailmaa

Tomb Raider

7. Ilmaisu Itsetuntemus: pelit, jotka antavat tilaisuuden itseilmaisuun Minecraft

8. Alistuminen Ajanviete: pelit, joissa viljellään tai kerrytetään jotakin Farmville

Hauskanpidon elementtien tulisi olla niin selkeitä, että ne voidaan esittää sarjakuvana tai graafissa. Valitse element-

tejä sen mukaan, mikä kohderyhmää motivoi tehdäksesi tylsistä tehtävistä mielenkiintoisia. 

Vaihe 6: Valitse tarkoituksenmukaiset työkalut (pelimekaniikka ja -komponentit)

Lopuksi valitaan peliin sopiva mekaniikka (pelin säännöt) ja -komponentit (esim. tasot, pisteet, minipelit). Pelin 

elementtien tulisi olla suunnittelevan tahon toteutettavissa ja sovitettu kohderyhmää edustavalle personalle 

sopivaksi. Pelialustana voi olla verkkosivusto, älypuhelinsovellus, pelilauta, pelikortit tai muut oppimisympäristöstä 

löytyvät esineet. Hyvin suunniteltu peli toimii missä vain. 

mailto:http://algorithmancy.8kindsoffun.com/?subject=
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Taulukko 17. Pelin säännöt: kolme esimerkkitapausta Puolasta.

1. Nuorten riskiryhmä
Nuoret saivat hauskoja faktoja sisältävän tarran, kun he sammuttivat turhat valot 
vähintään kerran viikossa. Tarran sai myös silloin, kun päivänvalon lisäksi riitti yksi 
lamppu. Säästämisestä pidettiin kirjaa pistetaululla.

2. Vangit

Vangit kutsuttiin katsomaan neljä elokuvaa henkisen vahvuuden voimistamiseksi: yksi 
niistä oli julkisuuden henkilön haastattelu ja kolme muuta olivat täyspitkiä elokuvia. 
Elokuvien katselun jälkeen vankien piti pohtia tehtävää. Ratkaistuaan sen vangit saivat 
palapelin palan muotoisen tarran kiinnitettäväksi henkilökohtaiseen pistekorttiinsa, 
joka esitti lihaksikasta hauista. Kiinnittäessään tarroja pistekortteihin pelaajat pystyivät 
seuraamaan omaa edistymistään ja ”henkisen voimansa” kehitystä hauiskuvan avulla.

3. Entiset vangit
Entiset vangit johdatettiin ”matkalle”, jonka aikana he löytäisivät vankeuden jälkeistä 
vapautta symboloivan kadonneen talismaanin. Suojelusenkelit antoivat pelaajille 
tehtäviä, jotka auttoivat talismaanin löytämisessä.

POHDINTAA

Haluaisitko kuulla lisää esimerkkitapausten osanottajien ja järjestäjien kokemuksista? Seuraavissa otteissa on projek-

tikumppaneidemme pohdintoja ja arvioita pelillistämisprosessista. Jos haluat olla mukana laatimassa uutta pelillistä-

misratkaisua, voit ladata ilmaisen ohjepaketin SPIL:n verkkosivuilta (www.intercultproject.com).

Taulukko 18. Ehdotuksia ja lähestymistapoja pelillistämiseen tulevaisuudessa: kolme esimerkkitapausta Puolasta.

1. Nuorten riskiryhmä
Koulutuskeskus aikoo toteuttaa projektin uudelleen kannustaakseen nuoria 
säästämään energiaa ja vettä myös jatkossa.

2. Vangit
Vankilan työntekijät ja vapaaehtoiset haluavat kehittää pelillistämisprosessia edelleen. 
Organisaatio jatkaa työtä projektin parissa muokaten sitä erilaisiin tarpeisiin aiemman 
kokemuksen pohjalta.

3. Entiset vangit
Kulttuurijärjestössä on meneillään suuria uudistuksia, ja se suunnittelee aloittavansa 
uuden pelillistämisprojektin, jonka kohderyhmänä ovat kulttuurianimaattorit ja 
vapaaehtoiset.

Arvioita pelillistämisen onnistumisesta: kolme esimerkkitapausta Puolasta
 » Pelillistämisen avulla voidaan parantaa ja tukea työntekoa kaikissa työympäristöissä.

 » Pysyvä muutos kulttuurienvälisten osallistujien asenteissa vaatisi pidemmän ja systemaattisemman 
työskentelyjakson kuin 2–3 viikkoa. Pelillistämisestä on apua prosessissa, mutta ihmisten väliset suhteet ja 
globaalisti yhteiset arvot ovat myös keskeisiä.

 » Pelillistämisen käyttöönotossa on välttämätöntä saada tukea kokeneilta suunnittelijoilta. Heillä on hyvä 
käsitys pelillistämisen luonteesta, ja he voivat auttaa välttämään virheitä.

 » Asennemuutosta ja motivaatiota lisäävien työkalujen kehittäminen on vaikea prosessi, ja sen lopputulosta 
on usein vaikea ennustaa suunnitteluvaiheessa. Siksi pelin toteutuksessa olisi tärkeää olla joustava, olisi 
hyvä tarkkailla kohderyhmää ja huolehtia pelin toimivuudesta.

 » Analogisten materiaalien ja käyttöliittymien (esim. julisteet, lehtiset ja paperiset pistetaulut) käyttö ei 
heikennä pelillistämisen tehoa, ja se on perusteltua pienemmissä projekteissa ja piloteissa.

 » Pelillistämistä suunnittelevassa ja toteuttavassa työryhmässä tulisi olla vähintään kaksi ihmistä, jotka 
voivat vaihtaa ajatuksia keskenään.

http://www.intercultproject.com
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KÄYTÄNTÖYHTEISÖ: VÄLINE 
KULTTUURIENVÄLISEN OPPIMISEN 
REFLEKTOINTIIN
Anja Stofberg

JOHDANTO

Tämän osion tavoitteena on hahmottaa ja selittää käytäntöyhteisöjä oppimisprosessin tarkastelun välineenä yksilön 

näkökulmasta. Osiossa käydään läpi mallin keskeisiä piirteitä sekä annetaan esimerkkejä muusta aiheeseen liitty-

västä materiaalista. Tämä ei kuitenkaan ole tyhjentävä katsaus käytäntöyhteisöihin. Osion viimeisessä kappaleessa 

käsittelemme hankekumppaneidemme kokemuksia omasta, verkkoon sijoittuvasta käytäntöyhteisöprojektistaan. 

Mikä on käytäntöyhteisö?

Käytäntöyhteisö on ryhmä ihmisiä, joilla on jokin yhteinen huolenaihe, mielenkiinnon kohde tai jotakin, missä he 

haluavat kehittyä kommunikoimalla säännöllisesti keskenään.

Käytäntöyhteisön käsite on alkujaan Jean Laven ja Etienne Wengerin (1991) kehittämä. Mallin keskiössä on ajatus 

siitä, että jakamalla tietoa ja kokemuksia ryhmän sisällä ryhmän jäsenet voivat oppia toisiltaan uutta ja kehittyä sekä 

henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

Käytäntöyhteisö muodostuu kolmesta olennaisesta elementistä: yhteisöstä, käytännöistä ja aihepiiristä. Wenger 

kuvailee käytäntöyhteisöä ryhmänä ihmisiä, joilla on yhteisiä mielenkiinnon ja intohimon kohteita, ja jotka pyrkivät 

syventämään omaa osaamistaan ja tietouttaan yhteiseen teemaan liittyen olemalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään.

Käytäntöyhteisön ensimmäinen keskeinen osatekijä on yhteisö: jäsenet, jotka ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

ja toimivat yhdessä, auttavat toisiaan ja jakavat toisilleen tietoa (yhteistä aihealuetta koskien). Jäsenet rakentavat 

toistensa kanssa (epämuodollisia) suhteita, jotka auttavat heitä oppimaan toisiltaan.

Toinen keskeinen tekijä ovat ne yhteiset käytännöt, joiden harjoittajina yhteisön jäsenet toimivat rakentaessaan 

yhteistä resurssivarastoa. Näitä voivat olla muun muassa kertomukset, käytännön työkalut, päivittäiset toimintame-

netelmät ja tavat käsitellä ongelmatilanteita. Nämä eri vuorovaikutuksen muodot kehittyvät ajan myötä.

Kolmas keskeinen tekijä on käytäntöyhteisön aihepiiri, ryhmän jäsenille yhteinen kiinnostuksen tai sitoumuksen 

kohde, joka toimii yhteisöä koossapitävänä voimana ja auttaa sen jäseniä kehittämään ja keräämään uutta osaamista. 

Käytäntöyhteisön malli nojaa tiedon tilanneteoriaan, jonka mukaan tieto syntyy ihmisryhmissä ajan ja yhteisten 

käytänteiden myötä. Tämä on vastoin käsitystä, jonka mukaan tieto olisi eräänlainen kognitiivinen jäänne yksittäisen 

oppijan mielessä (Hoadley, 2012).

Käytäntöyhteisöjä on monenlaisia ja -kokoisia, ja niitä hyödynnetään useissa organisaatioissa, koulutus- ja kansalais-

järjestöissä sekä niin voittoa tavoittelemattomissa kuin kaupallisissakin kansallisissa ja globaaleissa organisaatioissa. 

Yhteisöjen jäsenet kohtaavat toisensa kasvotusten, verkon välityksellä tai molemmilla tavoilla. Yhteisöt voivat olla 

myös epämuodollisia oppimisverkostoja tai -yhteisöjä. Lyhyesti sanottuna käytäntöyhteisöjä on lähes kaikkialla 

ympärillämme.
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KÄYTÄNTÖYHTEISÖ

yhteisen teeman/
tavoitteen 
ympärillä,

luottamusta 
jäsenten

välille,

jakaa hiljaista
tietoa

kollektiivista
älykkyyttä

hiljaista
tietoa

yhteisiä
käytäntöjä

rakentaa

jotta he voivat

ja siten 
kehittää

jotka luovat

josta syntyy

jokaiselle

Kokoontuu
spontaanisti

rakentaa

jotta he voivat

ja siten 
kehittää

jotka luovat

josta syntyy

jokaiselle

Kokoontuu
spontaanisti

Kuvio 11. Käytäntöyhteisö visualisoituna . 
(Lähde: OrthopaedicsOne5)

 

Lisätietoa käytäntöyhteisön teoriasta, taustoista ja käyttöyhteyksistä on saatavilla osoitteessa  

www.wenger-trayner.com6). Verkkosivuilla on luettavissa myös kahdeksan sivun johdanto käytäntöyhteisöihin7). 

KÄYTÄNTÖYHTEISÖN EDUT

Käytäntöyhteisö on todettu tehokkaaksi keinoksi yhdistää ihmisiä ja jakaa tietoa eri ryhmittymien välillä ja (ammatil-

listen, maantieteellisten tai järjestöllisten) rajojen ylitse. Käytäntöyhteisö voi muun muassa vähentää ammatil-

lista eristäytyneisyyttä, sillä se tarjoaa jaetun kontekstin ihmistenväliseen kommunikaatioon sekä kertomusten ja 

henkilökohtaisten kokemusten jakamiseen tavalla, joka tukee ymmärrystä ja ainutlaatuisten oivallusten syntymistä. 

Käytäntöyhteisö auttaa jäseniään taltioimaan ja jakamaan olemassa olevaa tietoa, ja siten kehittämään omaa alakoh-

taista osaamistaan jaetussa tilassa (fyysinen tai virtuaalinen), löytämään ratkaisuja yhteisiin ongelmiin sekä valitse-

maan ja sopimaan (mahdollisesti jopa luomaan) yhteisölle parhaat käytänteet. Käytäntöyhteisöt eivät ainoastaan 

mahdollista samanhenkisten ihmisten kanssakäymistä, vaan lähentävät keskenään hyvin erilaisia yksilöitä ja auttavat 

5 Community of Practice. OrthopaedicsOne Articles. Julkaisussa: OrthopaedicsOne – The Orthopaedic Knowledge Network. Luotu  
 11.9.2011 18:23. Muokattu viimeksi 4.5.2012 06:04 ver.7. Noudettu 22.8.2018, osoitteessa: https://www.orthopaedicsone.com/x/P4EQB.

6 Etienne and Beverly Wenger-Trayner. (2015). Introduction to Communities of Practice: a Brief Overview of the Concepts and Its   
 Uses. (2015). http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice

7 Etienne and Beverly Wenger-Trayner. (2015). Communities of Practice: a Brief Introduction.  
 http://wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2015/04/07-Brief-introduction-to-communities-of-practice.pdf

mailto:http://wenger-trayner.com/?subject=
https://www.orthopaedicsone.com/display/Main/Community+of+Practice%3bjsessionid=5E74F06A7EBDE7CE1C9F475A1946E17B
http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice
http://wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2015/04/07-Brief-introduction-to-communities-of-practice.pdf
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heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja tapoja kehittyä. Käytäntöyhteisöt kannustavat yksilöitä oman toimintansa 

tarkasteluun ja arviointiin, tukevat ymmärrystä yhteisistä käytänteistä ja sitä kautta edesauttavat ammatillisten 

kompetenssien kehittymistä. 

Olennaisinta ja arvokkainta monissa käytäntöyhteisöissä ammatillisen inspiraation löytämisen kannalta on vapaa 

ajatusten ja tiedon vaihto. 

Monet käytäntöyhteisöt myös auttavat ihmisiä järjestäytymään jonkin merkitykselliseksi koetun toiminnan pariin ja 

saavuttamaan sitä kautta konkreettisia tuloksia; tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin käytäntöyhteisöihin. Kuten tutki-

mukset ovat osoittaneet (Li, 2009), käytäntöyhteisön käsite liittyi alkujaan voimaantumista ja ammatillista kehitystä 

käsittelevään oppimisen teoriaan ja teorian kehittyessä siitä muodostui (tiedon)hallinnan työkalu, jota nykyään 

sovelletaan tietyillä alueilla organisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseen.

Wenger & Trayner käsittelevät tätä ristiriitaa seuraavasti: Käytäntöyhteisön menestys riippuu siitä, kykeneekö se 

tuottamaan arvoa sekä jäsenilleen että organisaatiolleen. Jos yhteisö ei tuota arvoa jäsenilleen, he lakkaavat osallis-

tumasta yhteiseen toimintaan ja irtautuvat yhteisöstä. Toisaalta myös organisaation näkökulma on olennainen: jos 

käytäntöyhteisö ei tuota arvoa organisaatiolleen, sen on vaikeaa saada tarvitsemaansa tukea, resursseja ja vaikutus-

valtaa (Wenger-Trayner, ei päiväystä8). Aloilla, joilla jatkuva ammatillinen kehitys on hyödyllistä tai jopa välttämä-

töntä alati muuttuvassa globaalissa maailmassa, käytäntöyhteisö tarjoaa oivan keinon toimia yhdessä yli ammatil-

listen, maantieteellisten ja organisaatioiden rajojen. 

Wenger & Trayner huomauttavat myös, että käytäntöyhteisöjen tuottaman arvon tarkastelu on olennaista sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Käytäntöyhteisöt tuottavat arvoa lyhyellä aikavälillä vastaamalla välittömiin haastei-

siin ja ongelmiin. Tämä kuitenkin tapahtuu osana yhteisöllistä jatkumoa, josta ajan myötä muodostuvien käytän-

teiden kautta seuraa yhteisön jäsenten kykyjen ja organisaation kehitystä (Wenger-Trayner, ei päiväystä9) . Kuvio 

12 havainnollistaa näitä arvonmuodostuksen ulottuvuuksia sekä organisaation että käytäntöyhteisön jäsenten 

näkökulmasta:

8 Wenger-Trayner. Why Focus on Communities of Practice? Dimensions of Value Creation.  
 http://wenger-trayner.com/project/why-focus-on-communities-of-practice

9 Wenger-Trayner. Why Focus on Communities of Practice? Dimensions of Value Creation.  
 http://wenger-trayner.com/project/why-focus-on-communities-of-practice

mailto:http://wenger-trayner.com/project/why-focus-on-communities-of-practice?subject=
mailto:http://wenger-trayner.com/project/why-focus-on-communities-of-practice?subject=
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lyhyen aikavälin arvo

• auttaa vastaamaan haasteisiin
• asiantuntijuuden hyödyntäminen 
• itsevarmuus
• viihtyminen kollegoiden kanssa
• merkityksellinen työ

• henkilökohtainen kehitys
• maine ja verkostoituminen
• ammatti-identiteetti
• markkinoitavuus
• ääni ja vaikutusvalta

• ongelmanratkaisu
• ajan säästäminen 
• osaamisen jakaminen
• yksiköiden välinen synergia
• resurssien uudelleenkäyttö

• strategiset kyvyt
• ajantasalla pysyminen
• innovaatio
• lahjakkuuksien sitouttaminen
• uudet strategiat
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pitkän aikavälin arvo

Käytäntöyhteisön edut
Arvonmuodostuksen ulottuvuudet

Kuvio 12. Arvonmuodostuksen ulottuvuudet.

Nykyisin, kun internet ja sosiaalisen median sovellukset ovat laajalti käytettävissä, ja kun kansainvälisen tiedon 

jakamisen tarve korostuu entisestään, osittain verkossa toimivat käytäntöyhteisöt tarjoavat opetusalan toimijoille 

arvokkaita keinoja ja tiloja pohdintaan, ja sitä kautta elämänmittaiseen, enemmän tai vähemmän muodolliseen 

oppimiseen.

Tutkimusten mukaan kulttuurienvälistä oppimista tai kompetensseja ei voida kehittää lyhyessä ajassa, vaan niiden 

kehittymisessä on kyse elämänmittaisesta prosessista (Deardorff, 2009). Ongelmien ja kokemusten jakaminen 

samanhenkisten ihmisten kanssa sekä (toisinaan häkellyttävien) kulttuurienvälisten kohtaamisten tarkastelu käytän-

töyhteisön kautta on yksilölle arvokasta. Tällainen toiminta voi johtaa aktiiviseen itsetarkkailuun ja -arviointiin sekä 

merkitysten rakentamiseen uusien oivallusten pohjalta. Kuten amerikkalainen koulutusfilosofi John Dewey toteaa, 

”emme opi kokemuksen, vaan kokemuksen tarkastelun kautta”. Lyhyesti sanottuna käytäntöyhteisö mahdollistaa 

tehokkaan kulttuurienvälisen osaamisen ja kompetenssin kehittämisen, varsinkin kun kyseessä on kansainvälinen 

käytäntöyhteisö. 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Nyt kun ymmärrämme käytäntöyhteisöjen edut, kuinka suunnittelemme ja toteutamme tällaisen yhteisön? Mistä 

aloitamme? Keräämmekö vain yhteen ihmisiä, joilla on samanlaisia mielenkiinnon kohteita? Emme suinkaan, sillä 

onnistuneen ja tehokkaan käytäntöyhteisön luominen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Hyvän käytän-

töyhteisön suunnitteluun ei ole olemassa vain yhtä oikeaa kaavaa. Ryhtyessämme rakentamaan yhteisöä on tärkeää 

ymmärtää ne kysymykset, haasteet ja vaihtoehdot, joita käytäntöyhteisön suunnitteluun ja ylläpitämiseen liittyy. 

Verkossa on saatavilla useita hyviä oppaita, joista löytyy lisätietoa käytäntöyhteisön perustamisesta. Etienne 

Wengerin laatima Kuvio 13 kuvaa yksinkertaistetusti käytäntöyhteisön perustamisen vaiheita organisaation sisällä.
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Käytäntöyhteisö on ryhmä ihmisiä, 
joilla on yhteinen mielenkiinnon tai 
osaamisen kohde tai jotakin, jossa 

he haluavat kehittyä kommunikoimalla 
säännöllisesti keskenään.

Jaetut tiedot, menetelmät, tarinat, tapaus-
kertomukset, työvälineet ja dokumentit

Lyhyen aikavälin arvo

• auttaa vastaamaan haasteisiin
• asiantuntijuuden hyödyntäminen 
• itsevarmuus
• viihtyminen kollegoiden kanssa
• merkityksellinen työ

• Ala, joka innostaa jäsenten 
   ydinryhmää

• Osaava ja hyvämaineinen 
   koordinaattori

• Asiantuntijoiden osallistuminen

• Käytäntöjen yksityiskohtien 
   huomioiminen

• Sopiva aktiviteettien rytmitys 
   ja yhdisteleminen

• Alan strateginen 
   merkityksellisyys

• Näkyvä johdon tuki ilman 
   liiallista yksityiskohtiin 
   puuttumista 

• Muodollisten ja epämuodollisten 
   rakenteiden yhteispeli

• Riittävät resurssit

• Johdonmukainen asenne

• henkilökohtainen kehitys
• maine ja verkostoituminen
• ammatti-identiteetti
• markkinoitavuus
• ääni ja vaikutusvalta

• ongelmanratkaisu
• ajan säästäminen 
• osaamisen jakaminen
• yksiköiden välinen synergia
• resurssien uudelleenkäyttö

• strategiset kyvyt
• ajantasalla pysyminen
• innovaatio
• lahjakkuuksien sitouttaminen
• uudet strategiat
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Pitkän aikavälin arvo

KÄYTÄNTÖYHTEISÖN EDUT

KÄYTÄNTÖYHTEISÖN
PERUSTAMINEN JA YLLÄPITO

ALOITTELIJAN OPAS
Etienne Wenger MISTÄ ALOITTAA?

Arvonmuodostuksen ulottuvuudet

MIKÄ ON KÄYTÄNTÖYHTEISÖ? MITÄ ELEMENTTEJÄ TULEE KEHITTÄÄ?

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

YHTEISÖ ORGANISAATIO

Ala: Yhteisön jaetun toiminnan alan, 
kiinnostuksen kohteen tai keskeisten 
kysymysten määritelmä

Yhteisö: Yhteisön jäsenten väliset suhteet ja 
yhteenkuuluvuuden tunne 

Käytäntö:

• Ilmaise strateginen arvolupaus selvästi 

• Nimeä liiketoiminnan kannalta kriittiset kohdat 

• Määrittele tiedon hyödyntämisen tarve

MÄÄRITTELE STRATEGINEN
KONTEKSTI

Strateginen konteksti auttaa yhteisöjä 
löytämään paikkansa organisaation sisällä.

• Järjestä työpajoja johdon 
   ja yhteisön potentiaalisten 
   jäsenten kouluttamiseksi

• Auta jäseniä ymmärtämään, 
   että käytäntöyhteisöt ovat 
   luonteeltaan itseohjautuvia

• Luo yhteisöjen kieli ja 
   vakiinnuta niiden paikka 
   organisaatiossa

Käytäntöyhteisö on koke-
muksena monelle tuttu, 
mutta yhteisön jäsenten 

tulee ymmärtää, kuinka se 
sopii heidän työhönsä.

KOULUTA

• Tarjoa yhteisön prosesseihin 
   apua, valmennusta ja 
   logistista tukea

• Tunnista yhteisön tarpeet 
   ja määrittele riittävä 
   infrastruktuuri painottamatta 
   liikaa hienoa teknologiaa 

• Luo muutama pilottiyhteisö 
   ja käynnistä niiden toiminta 
   mahdollisimman nopeasti
• Etsi alkuvaiheessa yhteisöjä, 
   joilla on potentiaalia ja 
   tarvittavat valmiudet
• Haastattele potentiaalisia 
   jäseniä mahdollisista ongel-
   mista, keskustele yhteisön 
   luomisesta ja tunnista, ketkä 
   olisivat mahdollisia johtajia
• Kokoa jäsenten ydinryhmä 
   valmistelemaan toiminnan 
   käynnistämistä
• Auta jäseniä järjestämään alus-
   tavia arvoa lisääviä toimintoja
• Kannusta jäseniä ottamaan 
   enemmän vastuuta yhteisön 
   tiedon hallinnoinnista

• Etsi tukijoita, jotka 
   rohkaisevat osallistumaan 
• Arvosta yhteisöjen 
   työpanosta
• Tiedota onnistumisista

• Ota yhteisöt osaksi 
   organisaation toimintatapoja
• Tunnista ja poista toiminnan 
   esteet 
• Sovita olennaiset 
   rakenteelliset ja kulttuuriset 
   tekijät yhteen.

TARJOA TUKEA

Käytäntöyhteisö tarvitsee 
kevyttä ohjaamista ja 

tietojärjestelmän.

KÄYNNISTÄ YHTEISÖN
TOIMINTA

Käytäntöyhteisöjen toiminnan 
käynnistäminen mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa 
luo esimerkkejä toiminnan 

kautta oppimisesta.

KANNUSTA

Ammattilaiset ymmärtävät 
usein yhteisöllisen työsken-
telyn arvon, mutta kokevat, 

ettei organisaatio ole heidän 
kanssaan samoilla linjoilla.

YHDISTÄ 

Muodollisen organisaation 
prosessien ja rakenteiden 
tulee osallistaa käytäntö-

yhteisöjä ja samalla kunni-
oittaa sitä intoa ja sitoutumista, 

jolle yhteisöt rakentuvat.

Kuvio 13: Wenger-Traynerin tiivistetty käytäntöyhteisön perustamisen opas.

Yksityiskohtaisempi, käytäntöyhteisön suunnittelua ja toteutusta kohta kohdalta kuvaava opas on saatavilla osoit-

teessa library.educause.edu10. Vaikka opas on ilmeisesti laadittu korkeakouluopetusta varten, se perustuu kokemuk-

siin yhteistyöstä yritysten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, yhdistysten, hallinnollisten organisaatioiden ja 

koulutuslaitosten kanssa. Opas pyrkii selventämään niitä elementtejä, joita käytäntöyhteisön määrittelyyn, suunnit-

teluun, käyttöönottoon ja laajentamiseen olennaisesti kuuluu – oli kyseessä sitten fyysinen, virtuaalinen tai monika-

navainen yhteisö. 

Suunnitteluvaiheen luonne riippuu suunnitellun yhteisön jäsenten päämääristä ja tarpeista. Jokainen käytäntöyh-

teisö on ainutlaatuinen ja riippuvainen omasta kontekstistaan. Viitekehyksenä käytäntöyhteisö on hyvin joustava; 

10 Darren Cambridge & Vicki Suter. Community of Practice Design Guide: A Step-by-Step Guide for Designing and Cultivating   
 Communities of Practice in Higher Education. (2005). EDUCAUSE Learning Initiative.  
 https://library.educause.edu/resources/2005/1/community-of-practice-design-guide-a-stepbystep-guide-for-designing-cultivating-
communities-of-practice-in-higher-education

https://library.educause.edu/
mailto:https://library.educause.edu/resources/2005/1/community-of-practice-design-guide-a-stepbystep-guide-for-designing-cultivating-communities-of-practice-in-higher-education?subject=
mailto:https://library.educause.edu/resources/2005/1/community-of-practice-design-guide-a-stepbystep-guide-for-designing-cultivating-communities-of-practice-in-higher-education?subject=
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se voi olla juuri niin älyllisesti stimuloiva ja hauska kuin sen jäsenet haluavat. Yhteisön jäsenet voivat määritellä 

toiminnan tahdin, ja johtajuus voi olla jaettu jäsenten kesken. 

Yhteisöä perustettaessa tulee ensin määritellä sen jäsenten tarpeet.

Alle on listattu tärkeitä yleisiä suuntaviivoja: 

 » Kehitä luottamuksellisia, kunnioittavia, vastavuoroisia ja sitoumuksellisia suhteita.

 » Kerää tarkoituksenmukainen jäsenistö: varmista, että yhteisön kannalta olennaiset ihmiset liittyvät siihen. 

 » Keskity yhteisön arvoon sen jäsenten näkökulmasta.

 » Pyri ”hoitamaan” yhteisöä sen johtamisen sijaan.

 » Valvo yhteisön sisäisten sääntöjen, toimintatapojen ja viestinnän toteutumista.

 » Jaa, luo ja oivalla uutta.

 » Tarjoa resursseja yhteiseen käyttöön.

 » Toimi tarkoituksenmukaisesti ja pyri käytännöllisiin ratkaisuihin.

 » Sopeudu yhteisön muuttuviin tarpeisiin.

 » Seuraa jäsenten osallistumista.

 » Pidä hyvä energia liikkeellä.

 » Opi ja kehitä jaettuja käytäntöjä hyödyntäen jo olemassa olevaa tietoa. 

Alla on (mukailtu) esimerkki kanadalaisesta verkkosivustosta, joka tiivistää käytännönläheisesti yhteisönsä jäsenten 

ja hallinnoijien (moderaattoreiden, johtajien) velvollisuudet11:

Jäsenten velvollisuudet
 » Osallistuminen suunniteltuihin tapaamisiin.

 » Käytäntöyhteisön vision ja tavoitteiden kehittäminen ja osallistuminen niiden saavuttamiseen.

 » Ajatusten ja uusien aiheiden esittäminen yhteisölle.

Hallinnoijien velvollisuudet

Jokaista käytäntöyhteisöä hallinnoi kaksi henkilöä. Hallinnoijat toimivat tehtävässään yhdestä kahteen vuotta, jolloin 

vuosittain valitaan yksi uusi hallinnoija tehtävässään jatkavan lisäksi. Tämä malli mahdollistaa yhteisön hallinnon 

jatkumisen ja uusiutumisen.

Hallinnoijien vastuulle kuuluu:

 » Keskeisten kysymysten ja uusien ideoiden tunnistaminen yhteisöä kiinnostavissa asioissa.

 » Yhteisötapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen.

 » Epämuodollisten suhteiden luominen ja ylläpito jäsenten välillä.

 » Koordinointi tarvittaessa.

 » Jäsenluettelon ylläpito.

 » Tapaamisten järjestäminen ja aikatauluttaminen vähintään toisen hallinnoijan läsnäollessa.

 » Yhteisön elinvoimaisuuden arviointi viestinnällä ja jäsenten aktiivisuuden kautta.

Lista on kehitetty käytäntöyhteisöille, joissa jäsenet kohtaavat kasvotusten. Virtuaalisia ja monikanavaisia yhteisöjä 

varten perusperiaatteita tulee muokata tarkoitukseen sopivammiksi. 

Virtuaaliset yhteisöt vaativat varsinkin alkuvaiheessa enemmän tukea, jotta yhteisön jäsenet oppivat käyttä-

mään yhteisön alustaa sujuvasti. Tässä mielessä virtuaalisen käytäntöyhteisön perustaminen on haastavampaa. 

Virtuaalisen yhteisön ylläpito ja kehittäminen edellyttävät hallinnolta hienovaraisuutta. Ei riitä, että yhteisön johtajat 

11 Communities of Practice. (2016). Open Learning and Educational Support. Educational Development Team. University of Guelph.  
 https://opened.uoguelph.ca/instructor-resources/Communities-of-Practice

mailto:https://opened.uoguelph.ca/instructor-resources/Communities-of-Practice?subject=
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ohjaavat, hoitavat ja ylläpitävät yhteisöä. Heillä tulisi olla paljon kokemusta virtuaalisista yhteisöistä sekä hyvät 

IT-taidot. Osaamista tarvitaan, jotta yhteisön johtajat pystyvät selvittämään käyttöoikeuksiin, yhteisön alustaan, 

sovelluksiin ja muuhun teknologiaan liittyviä ongelmia kenties teknisesti kokemattomampien jäsenten puolesta. 

Alkuvaiheessa ongelmia todennäköisesti esiintyy, ja luultavasti niitä tulee vastaan myös myöhemmin, mikäli yhteisö 

toimii tietotekniikan varassa. Verkossa toimivalla käytäntöyhteisöllä tulee olla selkeästi määritelty fasilitaattori, jolla 

on osaamista, intoa ja kokemusta digitaalisten ympäristöjen ongelmien ratkaisemisessa, kykyä pitää energia liikkeellä 

ja muilla tavoin edesauttaa käytäntöyhteisön menestystä. 

Käytäntöyhteisöä perustettaessa on päätettävä, tuleeko yhteisöstä yksityinen vai julkinen. Myös se pitää päättää, 

mitä verkkopohjaista kanavaa tai alustaa ryhmän jäsenet käyttävät viestinnässään. Vaihtoehtoja on runsaasti: 

esimerkiksi Epale, Google Communities, Yammer ja Facebook-ryhmät ovat mahdollisia alustoja, joilla kullakin on 

etunsa ja rajoituksensa. Alustan valintaan vaikuttavat yhteisön tarpeet.

Jokaisella yhteisöllä on oma rytminsä, vahvuutensa ja heikkoutensa. Kuten kaikki organisaatiot, yhteisökin kehittyy 

vaiheittain perustamisesta jäsenten liittymiseen, toimivan ympäristön luomisesta jäsenten sitouttamiseen, kypsymi-

seen ja kasvuun sekä lopulta sammumiseen. 

KOKEMUKSIA

Kuusi Erasmus+ -hankekumppaniamme sovelsi verkkopohjaisen käytäntöyhteisön konseptia kulttuurienvälisen 

oppimisen työkaluna kansainvälisissä tapaamisissa. Käytäntöyhteisö aloitti toimintansa Yammer-alustalla syyskuussa 

2017 ja siirtyi myöhemmin (huhtikuussa 2018) suljettuun Facebook-ryhmään. 

Kun osallistujien kokemuksia tarkasteltiin väliarvioinnissa, seuraavat teemat nousivat esiin:

 » J☐akaminen rajojen ylitse

 » Tapaaminen virtuaalisesti vs. kasvotusten

 » Syvä vs. pinnallinen 

 » Aktiivinen vs. passiivinen

 » Aika

 » Verkkopohjaiseen käytäntöyhteisöön tutustuminen ja sen tutkiminen 

 » Soveltuminen hankkeen tarkoituksiin

Seuraavilla sivuilla on lainauksia kommenteista, joita esitettiin osana väliarviointia Padlet-alustalla. Kommentit 

koskivat seuraavia teemoja:

 » ☐ Pidin tästä (kerro mistä pidit erityisesti käytäntöyhteisössä)

 » ● Ideoita ja ehdotuksia (ehdotuksia käytäntöyhteisön pitämiseksi terveenä, elinvoimaisena ja aktiivisena)

 » ● Hyödyt ja arvo (kerro, mitä hyötyä käytäntöyhteisöstä sinulle oli ja mitä arvoa se tuotti)
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Pidin tästä

”Informaatiolinkit, artikkelit 
ja hyödylliset vinkit.”

”Ajatus kokonaisuutena: osallistuminen virtuaaliseen 
yhteisöön, jonka jäsenillä on samanlaiset mielenkiinnon 

kohteet ja joka pyrkii kehittymään enemmän 
kulttuurienväliseksi ja tuntemaan enemmän empatiaa.”

”Palaute kollegoilta muista 
maista ja organisaatioista.”

”Uudet käytänteet, 
joita yhteistyökumppanit 

ehdottivat.”

”Muiden ideat.”

”Yhteistyökumppanien 
tapauskertomukset.”

”Nautin siitä, että sain toimia 
samassa tilassa muiden ammattilaisten 

kanssa, sillä yhteisökouluttajilla 
ei yleensä ole ammatillisen 

kasvun vertaisryhmää.”

”Pidän Yammerista 
työskentelyalustana, 

sillä se heijastaa läheisiä 
ja lämpimiä suhteita 

projektikumppaneiden 
välillä.”

”Pidin siitä, että 
käytäntöyhteisön perustana 

on jakaminen: tiedon, 
tunteiden, mielipiteiden 

ja näkökulmien.”

Ideoita ja ehdotuksia

”Muiden osallistujien 
kommenttien pohtiminen.”

”Kaikilla on arkielämässään 
kiireitä, joten kuvat ja videot 

voisivat helpottaa vuorovaikutusta.”

”Kenties tietty ajankohta, jolloin 
ihmiset tavallisesti ovat verkossa. 

Ne, jotka eivät ole paikalla, 
voisivat lukea keskustelut jälkikäteen.”

”Ehkä voisimme löytää tavan käydä 
’pienempiä’, kahdenkeskisiä 

keskusteluja, jotka eivät liity niin 
kiinteästi varsinaiseen aiheeseen.”

”Minusta olisi hienoa, jos voisimme 
lisätä omia ajatuksiamme ja 

käytäntöjämme tänne toisten 
kehitettäväksi. Uskon, että 
siten lukijat voivat vastata 
silloin, kun se heille sopii 

ja on relevanttia.”

”Ryhmä ihmisiä voi oppia 
ajattelemaan yhdessä, 

jos he panostavat siihen. 
Keksiä keino motivoida 

osallistujia.”

”Aloittakaa yksinkertaisilla, 
hauskoilla ja pienillä 

tavoitteilla. Kun käyttäjät 
ovat tottuneet alustaan, 

menkää syvemmälle asiaan.”

”Kirjoittakaa lyhyempiä 
kommentteja. Minun oli 

vaikea keskittyä 
pitkiin teksteihin.”

”Lyhyillä, Twitter-viestien kaltaisilla 
kirjoituksilla ei voi välittää 
syvällisiä ajatuksia, joten 

välimuoto on paras pituus.”
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Hyödyt ja arvo

”Monia mielenkiintoisia näkökulmia 
kulttuurienväliseen oppimiseen.”

”Käytäntöyhteisön arvo on yhtä kuin koko projektin 
arvo: se ilmaisee työtä, jonka teemme yhteisen 

teemamme eteen.”

”Yhteiset mielipiteet ja arvot, 
parhaiden käytänteiden etsiminen 

toisten yhteisöjen kanssa 
viestimiseen.”

”Yammer-alustaan 
tutustuminen: 

se helpottaa 
tulevaa työtä.”

”Mielestäni teoreettisen tiedon keruussa 
ja pohdinnassa toimii paremmin tapaaminen 
kasvokkain. Minun täytyykin miettiä, kuinka 

käytäntöyhteisössä työskentelystä 
tulisi palkitsevampaa.”

”Verkoston ulkopuolinen 
verkkoympäristö, jossa 

kouluttajat / fasilitaattorit 
voivat kehittyä ja osallistua 

vertaisoppimiseen.” 
”Kulttuurienvälinen tila, joka on 

käytettävissä koko EU:ssa 
yhteydenpitoon tämän 

kumppanuusprojektin jälkeen.”

“Hyödyt riippuvat 
omasta aktiivisuudesta.”

”Mielestäni tämän kokemuksen 
ja koko projektin keskeinen arvo 
on kulttuurienvälinen oppiminen 

ja näkökulmien jakaminen.”

”Yammerin ideat ja vinkit olivat 
mielestäni erittäin hyödyllisiä kriittisen 
ajattelun kannalta. Esimerkkitapaukset 

ja ideat olivat hyödyllisiä 
(pilotti)ryhmiemme toiminnalle.”

Lopputulos: mitä opittiin?

Seuraavassa lainauksia hankkeen loppupuolella esitetyistä kommenteista:

”Vuorovaikutuksessa olemista, ideoiden jakamista ystävien 
ja toisten osallistujien kanssa, sen pohtimista, kuinka eri 

tilanteissa tulisi toimia, kokemuksista oppimista, eri ihmisistä 
ja heidän työstään oppimista, kulttuurienvälistä oppimista.”

”Käytäntöyhteisö opetti minulle 
reflektion merkityksen 

– se tehostaa työskentelyämme, 
parantaa viestintää 

ja yhteistyötä sekä tarjoaa 
alustan keskustelulle 

ja väittelylle.”

”Opin, että käytäntöyhteisö on 
hyvä keino luoda turvallinen 

alusta ajatustenvaihdolle, 
oppimisesta kiinnostuneiden 

osallistujien väliselle 
viestinnälle, henkilökohtaiselle 

ja ammatilliselle kehitykselle 
sekä aktiivisuudelle, sitoutumiselle, 
motivoitumiselle ja kiinnostukselle.”

”Opin käytäntöyhteisössä epähierarkkista oppimista 
kollegoiden kesken; siten voi jakaa omaa tietoaan ja 

osaamistaan tullakseen viisaammaksi.”

”Opin, että meillä kaikilla on eräs kulttuurinen kompetenssi, 
jota pidämme usein itsestäänselvyytenä: kieli. 
Käytäntöyhteisö auttaa meitä tarkastelemaan 

tilannetta eri näkökulmista ja tavoilla, joita emme ole 
tulleet ajatelleeksi.”

”Olen jakanut ja lukenut artikkeleita 
eri aiheista, jotka ovat innostaneet 

minut tutustumaan uusiin kirjoittajiin 
ja teorioihin. Se on syventänyt 

ymmärrystäni teorioiden 
oppimisesta. Olen oppinut teorioiden 

uusia sivumerkityksiä sekä 
eri tapoja rakentaa ja kehittää  omaa 
kulttuurienvälistä kompetenssiani. 
Olen oppinut myös, kuinka vaikeaa 

viestintä yhteistyökumppanien 
kanssa voi olla.” 

”Käytäntöyhteisö opetti 
minulle, kuinka vaikeaa 

ihmisten osallistaminen on 
ja kuinka tärkeää 

luottamus voi olla. 
Opin myös, kuinka tärkeää 

yhteinen kieli 
on, sillä virheellinen 

kielenkäyttö voi johtaa 
väärinymmärryksiin.”
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SANASTO

▪Dialoginen oppiminen on lähestymistapa, jossa tieto kulkee molempiin suuntiin opettajan ja oppijan välillä. 

☐Emotionaalinen resilienssi on kyky joustaa stressaavissa tai kriisitilanteissa.

Etnorelativismi on opittu kyky nähdä arvot ja käyttäytyminen kulttuurisina, ei universaaleina.

Etnosentrismi tarkoittaa toisten kulttuurien arvioimista sen pohjalta, mitkä ovat oman kulttuurin standardien ja 

tapojen sanelemat ennakko-oletukset. 

Fyysinen tarinankerronta on esittävän taiteen alue, jossa tarinaa kuljetetaan pääosin liikkeen ja kehollisen ilmaisun 

avulla.

Improvisaatioteatteri on teatteritaiteen genre, jossa henkilöt, dialogi ja juoni luodaan esityksen edetessä, ja jossa 

keskeinen periaate on hyväksyvä vuorovaikutus.

Kokemuksellinen oppiminen on kokemuksen ja sen reflektoinnin kautta tapahtuvaa oppimista. 

Kollaasi on kuvataiteen muoto, jossa aiempien teosten osista luodaan uusi taideteos.

Kulttuuri tarkoittaa tietyn ryhmän arvoja, uskomuksia ja normeja.

Kulttuurienvälinen kasvatus ”pyrkii saavuttamaan jotakin suurempaa kuin passiivinen yhteiselo, löytämään ja kehit-

tämään kestäviä tapoja elää yhdessä monikulttuurisissa yhteiskunnissa ymmärryksen, kunnioituksen ja eri kulttuu-

risten ryhmien välisen vuoropuhelun kautta.” (Unescon määritelmä)

Kulttuurienvälinen oppiminen on oppimisprosessi, jossa ihmiset edustavat erilaisia kulttuurisia taustoja ja osallis-

tuvat toisiltaan oppimiseen.

Kulttuurienvälisyys on dynaaminen käsite, joka viittaa kulttuuristen ryhmien välisiin muuttuviin suhteisiin. 

Kuurojen kulttuuri muodostuu sosiaalisista uskomuksista, käyttäytymismalleista, taiteesta, historiasta, arvoista ja 

yhteisöistä, joihin kuurous vaikuttaa ja jotka käyttävät viittomakieltä ensisijaisena viestinnän välineenä.

Käytäntöyhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka jakavat saman kiinnostuksen kohteen tai ammatin, ja jotka tekevät yhteis-

työtä ja oppivat toisiltaan.

Monikulttuurisuus on useiden erilaisten kulttuuristen tai etnisten ryhmien läsnäoloa ja sen tukemista yhteiskun-

nassa.

Monologinen oppiminen on lähestymistapa, jossa tieto kulkee yhteen suuntaan opettajalta oppijalle.

Muraali on rakennuksen seinään (tai lattiaan tai kattoon) maalattu julkinen taideteos, joka sulautuu arkkitehtuuriin 

yhdistäen maalauksen ja rakennuksen. 

Oppimisen fasilitaattorit: opettajat, kouluttajat, kasvattajat ja muut fasilitaattorit.

Pelillistäminen tarkoittaa pelielementtien ja pelisuunnittelun (pisteytys, kilpailu, pelisäännöt) soveltamista peleihin 

liittymättömiin ongelmiin, esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen haasteisiin.

Trialoginen oppiminen on lähestymistapa, jossa oppijoiden yhteisen toiminnan kohteena on luoda esimerkiksi uutta 

tietoa, käytänteitä tai tuotteita.

TTA eli tiedot, taidot ja asenteet, kulttuurienvälisten kompetenssien osa-alueet.

Yhteisöllinen oppiminen on lähestymistapa, jossa osallistujat toimivat yhdessä tehtävän suorittaakseen.
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Yhteisömusiikki on monimuotoinen musiikin genre, johon yleensä liittyy musiikin luomista, improvisointia tai esittä-

mistä yhdessä. 

Yhteisöteatteri on tietyn yhteisön tuottama tai sille suunnattu teatteriesitys. 
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MIKSI LAADIMME TÄMÄN OPPAAN?
Opas on laadittu osana Erasmus+ -hanketta Spaces for Intercultural Learning. Kuuden yhteistyökumppanin hanke 

sai alkunsa uusien verkkoalustojen kautta, erityisesti EPALE-alustan mahdollistamana. Oltuaan ensin yhteydessä 

toisiinsa postitse yhteistyökumppanit kuudesta eri Euroopan maasta valmistautuivat hankkeen käynnistämiseen 

säännöllisten verkkotapaamisten (GoToMeeting) kautta. Tapaamisissa vaihdettiin ideoita ja puhuttiin työskentely-

menetelmistä.

Kun Euroopan komissio oli hyväksynyt hankkeen, yhteistyö alkoi virallisesti aloitustapaamisella Craiovassa, 

Romaniassa. Tämän jälkeen järjestettiin muita työpajoja ja tapaamisia Belfastissa toukokuussa 2017, Torinossa 

syyskuussa 2017 ja Puolassa 2018.

Projektin tavoitteena oli edistää kulttuurienvälistä oppimista luomalla uusia taidelähtöisiä ja toiminnallisia 

menetelmiä kulttuurienväliseen opettamiseen ja oppimiseen. 

Oppaan tavoitteena on syventää opettajien ja kouluttajien ymmärrystä kulttuurienvälisestä oppimisesta ja näyttää, 

miten kulttuurienvälisiä kompetensseja voidaan tehokkaasti opettaa ja oppia. Jokaisen yhteistyökumppanin pilotti-

ryhmän esimerkki havainnollistaa hyviä käytänteitä: ne yhdessä johdannon kanssa tekevät oppaasta käyttökelpoisen 

kaikenlaisille lukijoille.

Oppaan tarkoituksena on ollut:

 » koota tietoa eri hankekumppaneilta.

 » kerätä ja kuvata taidelähtöisiä menetelmiä hankekumppaneilta. 

 » tarjota esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

 » toimia oppimateriaalina kouluttajille ja opettajille, jotka kohtaavat työssään kulttuurienvälisiä tilanteita.

Otathan meihin yhteyttä, jos haluat kysyä jotakin. Hankkeen tarkoituksena on ollut tarjota tukea vastaamalla 

yksilöiden ja yhteisöjen ajankohtaisiin tarpeisiin ja auttaa vastaamaan heidän kysymyksiinsä. 
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HANKEKUMPPANEIDEN ESITTELY

SUOMI – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

Hankkeen koordinaattori, edustajana pääsihteeri Aaro Harju

www.kansalaisfoorumi.fi

Kansalaisfoorumi on suomalainen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, joka toimii yhteistyössä pääasiallisesti 

erilaisten kulttuurijärjestöjen kanssa. Toimintaamme rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kulttuurinen ja yhteisöllinen työ ovat Kansalaisfoorumin keskeisiä strategisia osaamisalueita. Tuemme aktiivista 

kansalaisuutta ja henkilökohtaista kasvua kulttuurisen sivistystyön kautta.

Tuemme jäsenjärjestöjemme ja muiden yhteistyökumppaniemme koulutus- ja kulttuurityötä opintoryhmien, koulu-

tuksen, opastuksen ja opintomateriaalien tuottamisen kautta. Järjestämme koulutusta, kurssitoimintaa ja kulttuuri-

tapahtumia sekä toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

ITALIA – Istituto dei Sordi di Torino, hankekumppani

Edustajana puheenjohtaja Antonio Robbiati

info@istitutosorditorino.org 

Istituto dei Sordi di Torino on voittoa tavoittelematon säätiö, jota hallinnoi poliittisesti ja uskonnol-

lisesti sitoutumaton hallitus. Torinon kuurojen instituutti tarjoaa erilaisia palveluja kuuroille, osittain 

kuuleville sekä kognitiivisesti rajoitteisille lapsille ja aikuisille. Näitä palveluja ovat muun muassa päiväkoti, päivit-

täinen hoivapalvelu, ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, asumisen palvelut, puheterapia, osallistavat projektit 

museoissa ja muissa kulttuurikeskuksissa sekä matkailupalvelut. 

Instituutti sijaitsee Luoteis-Italiassa ja palvelee sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Instituutin erikoispro-

jektit toteutetaan valtakunnallisella tasolla.

ALANKOMAAT – Stichting Hogeschool Rotterdam,  
hankekumppani

Edustajana toimitusjohtaja Jeroen Oversier

www.rotterdamuas.com 

Stichting Hogeschool Rotterdam (RUAS) on dynaaminen ammatillisen korkeakoulutuksen laitos. Suuri 36 000 

opiskelijan ja noin 3 500 työntekijän korkeakoulu tarjoaa kattavaa, korkeatasoista opetusta 13 eri yksikössä 

Alankomaissa. Koulutusta ja soveltavaa tutkimusta toteutetaan yhteistyössä kahden osaamiskeskuksen ja viiden 

tutkimuskeskuksen kanssa.

Koulun tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista alalleen omistautuneita ammattilaisia, jotka osaavat toimia tehok-

kaasti nyky-yhteiskunnassa. Siksi heitä harjoitetaan työskentelemään kulttuurienvälisissä konteksteissa ja olemaan 

tietoisia oman ammatin ylittävistä asioista. 

Rotterdamin koulutusmalli tarjoaa käytännönläheistä ja joustavaa opetusta sekä antaa opiskelijoille ja työntekijöille 

mahdollisuuden toimia keskeisissä rooleissa innovaatioprojekteissa. Korkeakoulu haluaa toimia kiinteänä osana yhteis-

kuntaa ja haastaa opiskelijansa osallistumaan Rotterdamin alueen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

https://kansalaisfoorumi.fi/
mailto:info%40istitutosorditorino.org%20?subject=
mailto:https://www.rotterdamuas.com/?subject=
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POHJOIS-IRLANTI – Training for Women Network Ltd.,  
hankekumppani

Edustajana puheenjohtaja Patricia Lewsley-Mooney CBE

www.twnonline.com 

Naisten koulutusta ja kehitystä tukeva Training for Women Network (TWN) perustettiin vuonna 1996. Se on 

Pohjois-Irlannin suurin naisten koulutuksellisen verkostoitumisen järjestö ja toimii poliittisen vaikuttamisen ja 

koulutusohjelmien kautta. TWN on alusta asti toiminut naisten voimaannuttamisen tukemiseksi ja rohkaissut naisia 

ottamaan aktiivisemman ja tietoisemman roolin niin julkisella kuin vapaaehtoissektorilla, ammattiliitoissa sekä 

koulutus- ja opetusalalla. Valtaosa TWN:n toiminnasta keskittyy rohkaisemaan heikossa asemassa olevia ja vähem-

mistöryhmiin kuuluvia naisia etsimään etenemisen mahdollisuuksia. Visiomme on tukea, auttaa ja voimaannuttaa 

kaikenikäisiä, kaikkiin uskonnollisiin ja seksuaali-identiteetin ryhmiin sekä etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia 

toteuttamaan omaa potentiaaliaan.

PUOLA – Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów  
m. st. Warszawy, hankekumppani

Edustajana johtaja Zbigniew Darda

www.dkkadr.waw.pl/en

Kulttuurikeskus Dom Kultury Kadr perustettiin vuonna 1978 yhteiskunnallisesta aloitteesta, ja alkuaikoinaan se 

keskittyi erityisesti elokuvaan. Sanalla Kadr (”kehys”) on monta merkitystä, jotka kaikki eivät liity elokuva-alaan. 

”Kehystämällä” todellisuutemme pyrimme tekemään siitä tuttua ja antamaan sille uusia, epätavallisia merki-

tyksiä. Dom Kultury Kadr on nykyään moderni koulutuksen ja kulttuurin keskus, joka on läpikäynyt perusteellisen 

muutoksen. Vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana keskus muutti kokonaan uusiin tiloihin. Tätä siirtymää seurasi 

muitakin muutoksia: uudet tilat ovat inspiroineet tiimiämme luomaan modernin ja nykyaikaisen ohjelman. Meitä 

kiinnostaa kaikille avoin, elävä ja kehittyvä kulttuuri, yhteiskunnallisten etäisyyksien pienentäminen, paikallisten 

suhteiden luominen ja vastuullisuus lähiympäristöämme kohtaan. 

ROMANIA – Orizont Cultural T, hankekumppani

Edustajana puheenjohtaja Rodica Miala

Orizont Cultural T on voittoa tavoittelematon ammatillinen järjestö, joka toimii aktiivisesti paikallisella, valtakunnal-

lisella sekä yleiseurooppalaisella tasolla. Järjestö perustettiin vuonna 2006. 

Orizont Cultural T kehittää ja järjestää kulttuuritapahtumia, perinteisiä festivaaleja ja symposiumeja yhteistyökump-

paniensa (muun muassa aikuiskeskukset, Doljin maakunnan paikallishallinto, koulu- ja paikallisviranomaiset) kanssa.

Pyrimme aktivoimaan ihmisiä vähäosaisilla maaseutu- ja kaupunkialueilla: toimimme siellä, missä ihmisillä on sosio-

ekonomisia ongelmia, kuten työpaikan menettäminen suurten tehtaiden sulkeuduttua. Toimimme myös sellaisten 

nuorten aikuisten kanssa, jotka eivät saa vanhemmiltaan tukea: autamme heitä kehittämään omaa kompetenssiaan 

ja löytämään omat vahvuutensa.

mailto:https://www.twnonline.com/?subject=
mailto:https://www.dkkadr.waw.pl/en?subject=
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